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Varhaiskasvatusyksikkö / toimipiste 

Vy Eira-Haukka/ päiväkoti Haukka 

Toimintakausi 

2019-2020 

Osoite  

Iso-Roobertinkatu 43 

Puhelin 

040 1479810 

Sähköpostiosoite 

pk.haukka@hel.fi 

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 

 on käsitelty ja hyväksytty 

12.12.2019 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Ulla Lehtonen 

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

      

Esiopetusryhmässämme on 13 lasta.  

Tilamme sijaitsee kerrostalon alakerrassa, Iso-Roobertinkatu 43.ssa. Esikouluryhmällä on käytössään 2  

huonetta sekä ruokailu/esiopetustila käytävällä, johon voimme jakaa lapsia pienryhmätoimintaa varten.  

Jaamme lapsia pieniin esiopetusryhmiin joissa on 6 ja 7 lasta.  

 

Painotamme esiopetuksessamme syksykaudella tunnetaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opettelemme 

esiopetuksen päivärytmiä sekä tutustumme pikkuhiljaa kirjaimiin ja numeroihin. 

 

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia ja pyrimme huomioimaan kaikenlaiset oppijat. 

Tutustumme esim.kirjaimiin ja numeroihin parityöskentelynä, kynätehtävien avulla, tuntoaistia 

hyödyntäen (esim. muovailu) sekä toiminnallisesti sekä abstraktin ajattelun avulla (keskustelua ja 

pohdintaa yhdessä) 

 
 

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

 

Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen seuraavanlaisesti: 
 

Lapset toimivat viikon henkilönä ja apuopettajana kukin lapsi vuorollaan viikon verran. Viikolla lapsi ohjaa 
aamupiirin(kalenterin) itse. Keräämme lapsesta positiivisia asioita sydämeen ja teemme viikonhenkilöstä myös 
haastattelun. 
 

Lasten toiveita toteutetaan toivemuniin kerrottujen toiveiden mukaisesti. Lasten toivemunissa on 2 toivetta ja kun 
toiveet on toteutuneet, ne pääsevät Haukan pesään. 
 

Oppimisympäristöä on suunniteltu maailma- teeman mukaisesti ja lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Seinällä näkyvät opeteltavat asiat: aakkoset, numerot, kuvia tehdyistä retkistä jne.  
Lasten taidetta löytyy oppimisympäristön tiloista sekä käytävien seiniltä. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Syyskausi: 
 

Retket ja tutustuminen lähiympäristöön.  
Tutustumme aakkosiin sekä sanoihin ja tavutukseen. 
Tutustumme matemaattisen hahmottamisen alueeseen sekä pohdimme ja käsittellemme numeroita monin eri 
tavoin. 
Musiikin työtapoihin tutustuminen; laulu, soitto, tassillinen ilmaisu rytmin mukaan 
 
Kevätkausi: 
Kansainvälisyys: mantereet, maat, kansainvälisyys, eri kulttuurit, eri kielet 
Avaruus: Avaruus-käsitteenä, aurinkokunta, planeetat, vuosi-kuukausi-vuorokausi ja Aika-käsite/kellon opettelu 
 
Musiikilliset, kuvataiteelliset ja muut itseilmaisulliset teemat: Monipuolinen ja integroiva lähestyminen eri 
taideaineisiin Orff-pedagogisin menetelmin ( kannustamme luovuuteen ja itseilmaisuun ja toivomme sen johtavan 
positiivisen  itsetunnon kehittymiseen) 
 
Ryhmässämme kannustamme omaan keksintään sekä rohkeuteen improvisoida ja käyttää luovuutta ja omaa 
ajattelua. 
 
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 

Kuvaamme toimintaamme sekä dokumentoimme Instagramiin kuvia. 

Keskustelemme toiminnasta lasten kanssa ja arvoimme toimintaamme viikoittain tiimipalaverissa. 

 
Huoltajien osallisuus  

Keskustelemme vanhempien kanssa avoimesti päivittäin hakutilanteissa sekä lähetämme viikoittain viikkokirjeen.  

Reagoimme vanhempien toiveisiin ja palautteisiin niin nopeasti kuin mahdollista. 

Leops-keskustelut kaksi kertaa toimintakauden aikana, syksyllä ja keväällä. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

 
Oppilashuoltopalaveri (kveo, yksikön johtaja, veot) 
Pk Haukan talon kokouksissa, opepeda- ja tiimipalavereissa keskustellaan ryhmän hyvinvointiin liittyvistä 

aiheista 
Py Eira- Haukan Reilun kaveruuden tukemisen ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmassa avataan miten tuemme 
kaveritaitoja ja ennaltaehkäisemme epäreilua käytöstä sekä kuinka voimme huomata ja havaita ryhmässä/pk:ssa 
epäreilua käytöstä ja miten toimimme, jos sitä ilmenee. 
 

Henkilöstömme on käynyt Mini-verso koulutuksen syyskuussa ja ammennamme siitä riitojen sovittelun mallia 
jossa kuullaan konfliktitilanteissa molempia osapuolia. 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

 

Kuvatuki, englanninkielen käyttäminen suomenkielen ymmärtämisen  apukeinona. S2-tuokiot, joissa käytössä 
monipuolisesti suomen kielen oppimista tukevaa materiaalia. Yhteistyö S2-opettajan kanssa. 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Valmistavassa esiopetuksessa pidetään kahdenkeskistä (opettaja ja lapsi) tuokiota 45 minuuttia päivässä. 
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

  Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 

- yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. 
- moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, 

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

      

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, 

neuvolan  

  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

      

Keskustelun  

päivämäärä 

11.10.2019 
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Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Yhdessä oppimisen suunnitelma Normaalikoulun kanssa ja tutustumiskäynnit koululla 
on alustavasti sovittu. 

Suunnitelman  

päivämäärä 

9.9.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

      

 

 


