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Aila Kalaoja 
 

 
 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
 

Esikoulu Ryhmä Puistolassa on kaksi ryhmää (14 ja 13 lasta) Päivittäin toimimme 7, 14 ja 27 lapsen 
ryhmissä. Esikoulu on avoinna 7-17.Esikoulu sijaitsee koulun yhteydessä joten käytämme paljon koulun 
tiloja.  
 

Laaja-alainen osaaminen  
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
suunnitteluun?) 
 

Projekteissamme huomioidaan kaikkia osa-alueita koko ajan päällekkäin ja lomittain. Lasten kiinnostuksen 
kohteet ja mielipiteet tulevat esille päivittäisissa keskusteluissa ja muussa toiminnassa.  
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 
Teemat ja projektit käynnistyvät lapsilta lähtevillä ideoilla, joihin kasvattajat sisällyttävät tiedon- ja taidon alojen 
tavoitteita. Oppimiskokonaisuudet rakentuvat yhdessä idoimalla ja välillä aikuisen johdattelulla. Ajankohtaiset 
asiat ja tapahtumat huomiodaan monilla eri tavoilla. 
Käynnissä parhaillaan;  
Projekti 1. ; Kartat (Puistola, Helsinki, Suomi, maailma – avaruus) 
Projekti 2. ; Kalat ja vedenalainen elämä  
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
  
Säännölliseen ja systemaattiseen dokumentointiin käytetään kyniä, paperia ja kansiota. Lapsen itsearviointtin 
käytetään haastattelua ja keskustelua. Lasten vanhemmat, lapset ja esiopetuksesta vastaavat 
lastentarhanopettajat arvioivat toimintaa mm. keskusteluilla päivittäin ja Leops:ssa 
 
Huoltajien osallisuus  
Huoltajat saavat vaikuttaa esikoulun toimintaan parhaiten vanhempainiltojen ja muiden keskustelujen kautta. 
Huoltajat pääsevät osallistumaan toimintaan mm tukemalla esikoululaisten kotitehtäviä. Huoltajat otetaan 
mukaan joskus yhteisiin rientoihin esim.pihaseikkailu. Huoltajille  viestitetään esiopetuksen toiminnasta viikottain 
sähköpostilla ja eteisessä löytyvästä ryhmän omasta ”reissuvihosta”. Vanhemmilla on myös oma facebook-ryhmä 
johon henkilökunta voi lisätä kuvia ja kommenteja.  
 

Yhteisöllinen oppilashuolto  
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Ryhmän ja yksittäisen lapsen hyvinvointia edistetään esikoulussamme esim. kuuntelemalla ja keskustelemalla 
päivittäin arjessa. Pyrimme kunnioittamaan ja ottamaan kaikki huomioon tasa-arvoisesti. Sosiaalisia- ja 
kaveritaitoja edistetään mm. yhteisleikeillä ja toiminnalla. Esikoulussa on alkamassa Hyveet elämässä-konsepti. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Eri kieli ja kulttuuritaustaisia lapsia tuetaan esikoulussamme mm. pienryhmätoiminnalla ja kuvia käyttämällä.   
 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Opinto-ohjelma on kirjattu lapsikohtaiseen suunnitelmaan 
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
-esikoulussamme käytetään paljon pienryhmätoimintaa, erilaisia työtapoja ja pedagogisia menetelmiä. 
-yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin 
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Moniammatillinen arviontikeskustelu  
-keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
 

Keskustelun  
päivämäärä 
20.10.2016 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
 

Muut yhteistyötahot  
      

Esiopetuksesta vastaava lto/elto 
Ryhmä-Puistolassa työskentelee kaksi esiopetuksesta vastaavaa lastentarhanopettajaa 
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