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Kielirikasteinen 

esiopetus



Kaksikielinen esiopetus

• Kaksikielisen esiopetuksessa hyödynnetään lasten 

varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta. 

• Lapsille luodaan motivoivia kielenoppimistilanteita, jotka 

rakentavat pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. 

• Uutta kieltä opitaan toiminnallisesti esimerkiksi leikkien, 

laulujen ja pelien avulla. 

• Lisäksi toiminta monikielisessä ympäristössä kehittää 

lasten kielitietoisuutta.

Eri muodot Tavoitteet

Kaksikielinen 
esiopetus

Kotimaisten kielten 
varhainen 
täydellinen 
kielikylpy

Laajamittainen 
kaksikielinen 

esiopetus

Suppeampi 
kaksikielinen eli 
kielirikasteinen 

esiopetus



Kielirikasteinen esiopetus

Kielirikasteisella esiopetuksella tarkoitetaan esiopetusta, jossa alle 25 % toiminnasta järjestetään 

säännöllisesti ja suunnitellusti muulla kielellä kuin suomeksi. 

Molempia opetuskieliä käytetään opetuksessa ja osana arkea. Lapset ovatkin samanaikaisesti sekä 

kielen oppijoita että käyttäjiä.

Lapsen kielitaidon kehittymiselle ei aseteta erillisiä tavoitteita uudessa kielessä, sillä 

kielirikasteisen esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on herättää lasten mielenkiinto ja 

myönteinen asenne kieltä kohtaan. 

Kielirikasteisen esiopetuksen vuoden aikana lasten kielitaito kehittyy yksilöllisesti. Usein kielen 

ymmärtämisen taito kehittyy nopeammin kuin tuottamistaidot. 

Kielitaidon kehittymistä tuetaan kannustaen ja rohkaisten. Kielitaitoa ei kuitenkaan testata tai 

arvioida. Esiopetusvuoden aikana lapsia ei myöskään valmenneta perusopetuksen 

soveltuvuuskokeisiin. 



Kielirikasteisuus eskarin arjessa

Rutiinit ja toistuvat tilanteet arjessa (aamu- ja päiväpiiri, ruokailu)

Kielellinen syöte pääasiassa laulujen ja lorujen kautta

-Circle time (aamulla 15 min ja päivällä 30 min, molemmissa englannin kielistä sisältöä)

-laulut, kuvat, muistipelit, reaktioleikit, ruokailussa ruokien nimiä, ja ruokaloru

-riimit, lorut, riimit, hokemat, toisto, toisto, toisto

Vocabulary
Hello, how are you, good morning, thank you…

My name is

Weekdays

Aakkoset

Colors

How many?

Body parts

Animals

Food

What time it is?



Kielitietoisuus esiopetuksessa

• Ollaan kiinnostuneita ylipäänsä eri kielistä

• Myös muut kuin englannin kieli lauluissa ja loruissa, tutkiva ja vertaileva 

asenne eri kieliä kohtaan (esim. sanajärjestys eri kielissä)

• Läsnä arjessa lasten kotona puhutut kielet sekä muut maailman kielet

• Tutkimusten mukaan useiden kielten kuuleminen ja käyttäminen ei ”sotke” 

lasta, vaan kehittää ongelmanratkaisukykyä ja ajattelua

• Tavoitteena tehdä ryhmämme ja kaupunkimme rikas monikielisyys näkyväksi 

ja kasvattaa myönteisesti kieliin ja eri kulttuureihin suhtautuvia fiksuja 

kansalaisia
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Videoita

• Varhennettu kielenopetus

• Kieliä, kyllä kiitos!

https://www.youtube.com/watch?v=ka2yxYrLSdw
https://www.youtube.com/watch?v=WoGbDuv42oU


Esiopetuksen toiminta-ajat

Syyslukukausi 8.8.2019 (to) - 20.12.2019 (pe)

Syysloma 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe)

Joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma)

Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) - 29.5.2020 (pe)

Kouluun ilmoittautuminen 7. –17.1.

Talviloma 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe)

Esiopetuksen loma-aikoina lapsen voi tarvittaessa ilmoittaa kokopäivähoitoon 

(maksun muutos).

Yli kahden viikon lomasta ilmoitus johtajalle lomakkeella ”ilmoitus loma-ajasta”.

Lyhemmistä poissaoloista riittää sähköposti-ilmoitus Annalle.
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Eskarin päivärytmi

Aamupala yhdessä Nuppujen kanssa kello 8–8.30 Aurinkolaaksossa

Esiopetus on velvoittavaa, eli kaikkien oltava paikalla kello 9.00

9–9.15 Aamupiiri (Morning Circle time) 

9.15–11 Ohjattu toiminta ja ulkoilu

11–11.30 Päiväpiiri (Circle time)

11.30-12.00 Lounas 

12–12.30 Satuhetki

12.30–13 Tehtävähetki

13–14 Hiljaiset leikit ja puuhat tai ulkoilua

14.00 Välipala, jonka jälkeen ulkoilua ja toisinaan pienryhmäleikkejä
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Esiopetussuunnitelma

Helsingin esiopetussuunnitelma

Hertan eskarin toimintasuunnitelma tehdään yhdessä lasten ja huoltajien kanssa syyskuun loppuun 

mennessä.

Toiminnassa painottuu musiikki- ja ilmaisukasvatus, eri kielillä musisoiminen ja vuorovaikutus ja 

osallisuus.

Teemme paljon retkiä ja tutustumme Helsinkiin.

Esiopetuksesta tulee toisinaan kotitehtäviä (1-2 krt/ kk) jossa painottuvat arjen taidot. 

Lapsen esiopetuksen suunnitelma Leops laaditaan yhteisen keskustelun perusteella elo-syyskuun 

aikana. Leops päivitetään keväällä ja toimitetaan ekaluokan opettajalle.
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https://www.hel.fi/static/liitteet/vaka/Esiopetussuunnitelma-2016.pdf


Musiikillinen toiminta tukee 

lapsen kehitystä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti

Sosiaaliset 

valmiudet:

kyky toimia ryhmän 

jäsenenä, vuorottelu, 

vastuun kantaminen 

omasta roolista, 

itsesäätely

Tarkkaavuus, 

keskittyminen, 

pitkäjänteisyys, 

ajattelu, muisti, 

oppiminen…



Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

Oppilashuollollinen työ tapahtuu aina yhteistyössä huoltajien kanssa 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana 

toimintana. 

Esiopetuksen psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa oppilashuoltoa.

Psykologin- ja kuraattorin työn tavoitteena on lisätä vanhempien, lapsen ja esiopetuksen 

henkilökunnan tietoa ja kokonaiskäsitystä tilanteesta ja auttaa heitä tarvittaessa suunnittelemaan 

tukitoimia lapsen parhaaksi.

Yhteydenotto psykologiin tai kuraattoriin voi alkaa huoltajien omasta toimesta suoraan tai yhdessä 

esiopetuksen henkilökunnan kanssa.

Kuraattori Päivi Penttilä, p. 09-31022660, paivi.penttila@hel.fi 

Psykologi Kaisa Kankaanpää, p. 09-31022661, kaisa.kankaanpaa@hel.fi 
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Ohjeita eskarilaisen huoltajalle:

Lukekaa viikkotiedote

Varatkaa Leops-aika sähköisesti (linkki 

varauskalenteriin elokuussa)

Osallistukaa vanhempainiltaan.

Mahtavaa kesää, nähdään eskarissa!


