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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkodissamme on 14 esiopetusikäistä lasta. Esiopetusryhmä käyttää porrastetusti samoja tiloja toisen ryhmän 
kanssa. 
 
Esiopetus alkaa klo 8.30. Käytämme päiväkodin sisä- ja ulkotiloja monipuolisesti toiminnasta riippuen. Tilojen 
porrastettu käyttö antaa lapsille mahdollisuuden sitoutua ja rauhoittua toiminnan äärelle. Keskiviikkoisin esiopetus 
toteutuu metsässä. Lähiympäristö ja Helsingin kulttuuri- ja liikuntapalvelut tarjoavat elämyksiä ja 
oppimiskokemuksia lapsille viikoittain. Lähialueen retkikohteitamme ovat mm. Pohjois-Haagan kirjasto, 
Kanneltalo, Laajasuon liikuntapuisto, leikkipuistot sekä Lassilan ja Pirkkolan urheilupuisto. 
Oppimisympäristönämme toimii koko kaupunki, huomiomme tämän myös retkikohteiden valinnassa. Viikko-
ohjelmamme on joustava ja rakentuu kulloiseenkin teemaan liittyen. Esiopetus päättyy lounaaseen, jonka 
syömme klo 11.45-12.30. 
 
Painotamme toiminnassamme erityisesti sosiaalisten- ja tunnetaitojen oppimista, myötätunnon kehittymistä, 
lapsen itsearvostuksen kasvua sekä leikin ja oppimisen riemua. Olemme mallina hyviin vuorovaikutustaitoihin ja 
luomme ilmapiirin, jossa jokainen uskaltaa kertoa ajatuksiaan ja mielipiteitään. Tärkeää on, että jokainen lapsi 
kokee olevansa arvokas ryhmän jäsen. Autamme lapsia luomaan ystävyyssuhteita. Esimerkiksi yhteiset liikunta- 
ja draamaleikit sisällä ja ulkona tutustuttavat lapsia luontevasti toisiinsa. Jaamme lapsia erilaisiin leikki- ja 
toimintaryhmiin, jotta yhteistyötaidot kehittyvät. Huolehdimme, että kukaan ei jää yksin. Parhaimmillaan koemme 
yhdessä onnistumisia, jännittäviä elämyksiä ja toisista välittämistä. 
 
Huolehdimme, että esiopetuksessa korostuu lapsen aktiivisuus, toiminnallisuus ja leikinomaisuus. 
Mahdollistamme lapsille usein keskinäisen vuorovaikutuksen oppimistilanteissa, jolloin he pääsevät vaihtamaan 
ajatuksiaan toistensa kanssa ja yhdistelemään tietojaan. Keskustelemme lasten kanssa, kuuntelemme ja 
arvostamme heidän mielipiteitään ja toteutamme heidän ideoitaan. Rohkaisemme lapsia ajattelemaan ja 
oivaltamaan asioita ja ymmärtämään, että asioita voi tehdä eri tavoin. Huolehdimme, että lapselle ominaiset tavat 
oppia eli leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteileminen mahdollistuvat päivittäin.   
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Laaja-alainen osaaminen perustuu Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelman osa-alueisiin: Ajattelu ja 

oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, 
tieto- ja viestintäteknologian osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen.  
 
 Ajattelu ja oppiminen: Ymmärrämme, että oppimisen kulmakivenä on turvallinen ja myönteinen ilmapiiri 
ryhmässä. Toimintamme on lapsen ajattelua ja luovuutta kehittävää. Valmiiden mallien sijaan tarjoamme kunkin 
omille ajatuksille tilaa. Autamme lapsia ymmärtämään, että asioista voidaan olla useaa eri mieltä ja 
harjoittelemme arvostamaan erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia. Haastamme lapsia myös kriittiseen ajatteluun. 
Positiivisen kannustuksen avulla harjoittelemme myös pinnistelemään oppimisen eteen ja autamme lapsia 
ymmärtämään, että oppiminen vaatii aikaa. Oppimista sanoitetaan ja tehdään pedagogisen dokumentoinnin 
avulla näkyväksi päivittäin, jolloin lapset voivat olla ylpeitä oppimisestaan. Lapset siis kuulevat myös toistensa 
edistysaskelista ja voivat täten iloita oppimisestaan yhteisesti. 
 
 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: Eri kulttuureihin ja perinteisiin tutustuminen lähtee lasten 
pohdinnoista, kysymyksistä ja arkipäivän tilanteista. Ryhmässämme kuullaan monia eri kieliä ja sitä kautta 
keskustelemme ja tutustumme eri maihin ja niiden tapoihin ja kulttuureihin. Toteutamme toiminnassamme 
kielimaistiaisia. Kuuntelemme esimerkiksi eri kielisiä lastenlauluja, loruja ja satuja tai vaikkapa opettelemme 
muutaman sanan eri kielillä. Kielimaistiaiset kohdentuvat lapsiryhmässä puhuttuihin sekä lähikoulun 
kielitarjonnan mukaisiin kieliin. Vuorovaikutustaitojen ja ilmaisun tukemiseen käytämme monipuolisia menetelmiä. 
Lapset voivat ilmaista itseään usealla eri tavalla, kaikki ilmaisu ei perustu kieleen. Leikkiminen, laulaminen, 
liikkuminen ja taiteen tekeminen ovat lasten keinoja ilmaista itseään. 
 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Lasten kanssa keskustellaan päivittäin terveellisen ravinnon, liikunnan ja 

levon merkityksestä ja heitä ohjataan kohti terveellisiä elintapoja. Huolehdimme, että lapset saavat päivittäin 
paljon liikuntaa. Kieltojen sijaan ohjaamme lapsia liikkumaan turvallisesti ja kokemaan iloa liikkumisestaan. 
Tutustumme erilaisiin liikuntalajeihin ja välineisiin. Liikunnalliset yhteisleikit  ja liikkuminen erilaisissa maastoissa 
toimivat oivallisina keinona saada kaikki lapset mukaan liikkumaan. Ruokailussa meille on tärkeää positiivinen 
tunnelma. Uusiin makuihin tutustuminen lähtee kannustuksesta, aina lasta arvostaen. Turvallista 
liikennekasvatusta harjoittelemme mennessämme retkikohteisiin. Juttelemme myös paljon rauhoittumisen 
tärkeydestä aivoille ja sen vaikutuksesta luovuudelle. Lasten toiveiden mukaisesti teemme pieniä keskittymis- ja 
rauhoittumisharjoituksia toiminnan välissä. Kiinnitämme yhdessä huomiota asioihin, joista kukin meistä tuntee 
kiitollisuutta. Yksilön hyvinvointiin liittyy vahvasti myös luontosuhteen kehittyminen metsäretkien avulla. Kestävän 
kehityksen elämäntavan mukaisesti ohjaamme lapsia kunnioittamaan luontoa, ympäristöä sekä oppimis- ja 
leikkivälineitä sekä pohdimme kohtuullisen kuluttamisen merkitystä.   
 
Monilukutaito: Tuemme lasten monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä alueen tarjoamia mahdollisuuksia, 

kuten kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Lapset tuottavat itse omia tarinoita, loruja ja lauluja. Lapset kertovat omasta 
kokemusmaailmastaan kuvallisen ilmaisun avulla. Tutkimme kirjoitettuja tekstejä, merkkejä ja kuvia. 
Kuuntelemme luettua tekstiä sekä luomme ja tulkitsemme diagrammeja. Opettelemme tulkitsemaan viestejä 
myös kriittisesti ja huomioiden, että asioista voidaan olla eri mieltä. 
 
Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen: Ryhmässämme on käytössä älypuhelin, kamera ja tabletteja. Lisäksi 

tietokone, videotykki sekä diaprojektori ovat päiväkodin yhteiskäytössä. Harjoittelemme yhdessä erilaisten 
laitteiden käyttöä. Tieto- ja viestintäteknologia on ryhmässämme esimerkiksi animaatioiden tekoa, kuunnelmia, 
valokuvia, videotallenteita, tarinoita, laadukkaita oppimispelejä ja varjoteatteria. Hyödynnämme 
suunnittelussamme ja toiminnassamme 100 oivallusta mediareppuun!- materiaalia, joka on toteutettu osana 
Oivalluksia varhaiskasvatukseen!- hanketta. Rikastamme digivälineillä lasten omaa ilmaisua ja ne antavat oivan 
menetelmän yhteistyötaitojen harjoittelemiseen. Digivälineillä myös lasten oppiminen tehdään näkyväksi. Teemat 
innostavat meitä etsimään tietoa internetiä ja kirjallisuutta apuna käyttäen.  
  
Osallistuminen ja vaikuttaminen: Teemamme etenee lasten ideoita ja ajatuksia kuunnellen ja toteuttaen. Lapset 

osallistuvat oppimisympäristön rakentamiseen ja heidän toiveitaan esimerkiksi uusien hankintojen suhteen 
huomioidaan. Lapset saavat tehdä päivittäin omia valintojaan ja heidän aloitteellisuuttaan tuetaan. Pohdimme 
lasten kanssa yhdessä tapoja, joiden avulla kaikilla olisi hyvä olla ryhmässä. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Syksyn ensimmäisenä teemanamme on ”Minä ja ryhmäni”. Teemassa yhdistyvät Aikamatkalla perheiden kanssa-
koulutuksen anti sekä lasten ideat ja toiveet. Teeman edetessä tutustumme paremmin toinen toisiimme ja 
rakennamme vahvaa me-henkeä ryhmään. Jokainen lapsi tulee näkyväksi ja kuulluksi teeman myötä. 
Toiminnassa hyödynnetään myös perheiden muistoja ja omia materiaaleja. Teema osallistaa perheitä, tukee 
moninaisuutta ja arvokkuuden kokemusta. Huomioimme teemassamme lasten haastatteluissa ja havainnoinnin 
avulla esiin tuomia toiveita, joissa korostuvat yhteis- ja mielikuvitusleikit sekä rakentelu. 
Syksyn aikana jätämme myös jäähyväiset päiväkoti Ellalle ja suuntaudumme kohti uutta päiväkoti Aadaa. 
Prosessoimme ja dokumentoimme tätä muutosta ja muistoja yhdessä lasten kanssa. Teemamme huipentuvat 
taidenäyttely Ars-Ellaan 26.11., jossa on nähtävillä elämää Ellassa sekä lapsille merkitysellisiä hetkiä ja muistoja. 
Teemojen kesto vaihtelee ja ne toteutuvat oppimiskokonaisuuksina toteutetun ilmiöpohjaisen opetuksen tavoin. 
  
Osallistumme Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen ”Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät 
varhaiskasvatuksessa”. Hankkeessa tutkitaan päiväkotien hyviä toimintamalleja empatiaa ja myötätuntoa 
vahvistaviin käytäntöihin. Hankkeen aikana kerätyistä hyvistä käytänteistä tehdään pedagoginen toimintamalli, 
joka levitetään myöhemmin laaja-alaisesti varhaiskasvatuksen toimijoiden keskuuteen. 
 
Olemme myös mukana Kaikille sopiva varhaiskasvatus ja perusopetus –pilotissa, joka on osana 
Helsingin kaupungin suurempaa Mukana-hanketta. Tavoitteena on esteettömyys sekä tasa-arvoiset edellytykset 
hyvään kasvuun ja oppimiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä Pohjois-Haagan ala-asteen kanssa ja 
laadimme koulun kanssa yhdessä oppimisen suunnitelman. Yhteistoiminta tukee lasten siirtymistä kouluun ja 
tutustuttaa lapsia toisiinsa. Hankkeen avulla luomme myös päiväkotiin käytäntöjä, joilla ryhmien välinen yhteistyö 
vahvistuu. Yhteistyömuotojamme ovat olleet esimerkikisi yhteiset musiikkihetket, metsäretket ja yhteisleikit, joissa 
lasten ideoita ja toiveita toteutetaan. 
Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Dokumentoimme toimintaamme kameran, tabletin ja lasten tekemien töiden avulla. Lapset tekevät itselleen 
esiopetus- ja taidekansiot, joihin tehtävät ja taideteokset kerätään. Lasten kuvia ja tekemisiä on näkyvillä ryhmän 
tiloissa ja käytävillä. Dokumentoinnin avulla teemme toimintaa ja oppimista näkyväksi myös 
lapsille itselleen sekä huoltajille. Perinteenämme on järjestää syksyn aikana Ars-Ella taidenäyttely, jolloin 
huoltajat, sukulaiset ja ystävät ovat tervetulleita ihailemaan lasten tekemiä taideteoksia. 
 
Toiminnan sisältöä arvioimme lapsilta ja huoltajilta saadun palautteen avulla sekä havainnoimalla lapsia 
päivittäin. Viikoittaisissa tiimikokouksissa arvioimme keskustellen, kuinka toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet ja 
miten toimintaa voidaan kehittää. Peilaamme toimintaamme johdonmukaisesti Helsingin kaupungin 
esiopetussuunnitelmaan ja huolehdimme, että tavoitteet toteutuvat. 
 
Havainnoimme kunkin lapsen oppimista ja kehittymistä. Lapset saavat kannustavaa palautetta 
oppimisestaan. Painotamme vahvuuksia, mutta juttelemme avoimesti myös kunkin kehittämisalueista. Oppimisen 
näkyväksi tekeminen ja sanoittaminen antaa lapselle mahdollisuuden seurata edistymistään ja iloita omista 
taidoistaan. Lasten itsearviointitaitoja tuemme myös keskustellen. 
Huoltajien osallisuus  

 Kerromme lapsen päivästä hakutilanteissa. Meille on tärkeää, että huoltajat kuulevat, mitä lapsi on päivän aikana 
oppinut ja tehnyt. Huoltajat saavat tiedotteen sähköpostilla tai halutessaan paperiversiona lokeroon vähintään 
kerran kuukaudessa. Tiedotteissa kerromme teeman etenemisestä sekä ajankohtaisista asioista ja retkistä. Esille 
laitetuista valokuvista ja lasten töistä huoltajat saavat tietoa toiminnasta ja lapsen oppimisesta. Tänä syksynä 
huoltajat eivät kaivanneet erillistä vanhempainiltaa esiopetuksen asioista vaan toivoivat, että keskustelisimme 
näistä asioista leops-keskustelujen yhteydessä. Sen sijaan toiveena oli vanhempainilta uuteen päiväkoti Aadaan 
liittyen. Esiopettajat osallistuvat koulutulokkaiden huoltajille Pohjois-Haagan ala-asteella järjestettävään 
vanhempainiltaan 16.1.2020. Leops-keskustelussa jokaisella perheellä oli mahdollisuus kysyä juuri heitä 
kiinnostavia ja askarruttavia asioita sekä kertoa toiveitaan sekä odotuksiaan esiopetukseen liittyen. Teeman 
puiteissa huoltajien osallisuus toteutuu esimerkiksi niin, että kotoa voidaan tuoda esiopetukseen lasten 
lempikirjoja, lapsuuskuvia tai vaikkapa kierrätysmateriaalia ja esineitä teatteri- ja taideprojekteihin. Meillä toimii 
aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka toimintaan jokainen huoltaja on tervetullut. Otamme huoltajia mielellään 
tutustumaan esiopetukseemme ja retkille mukaan. Isovanhempien viikolla saimme ryhmäämme useita 
isovanhempia vierailemaan päiväkotiin sekä metsäretkelle. Osa osallistui toimintaan havainnoiden ja useat 
pelasivat, leikkivät ja maalasivat lasten kanssa. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
 Kiinnitämme paljon huomiota menetelmiin, jotka ehkäisevät kiusaamista ja tukevat yksilön ja ryhmän 

hyvinvointia. Ymmärrämme, että yksittäisen lapsen hyvinvoinnin perustana on tunne siitä, että kuuluu ryhmään ja 
on arvokas. Huomioimme, että jonain päivänä tai hetkenä joku lapsista tarvitsee enemmän kannattelua kuin 
toinen. Ryhmässämme vaikeistakin asioista puhutaan rehellisesti. Mielestämme avoimuus on ensiarvoisen 
tärkeää kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, jotta voimme vaikuttaa koko ryhmän asenteisiin ja arvoihin. Esimerkiksi 
lastenkirjallisuuden ja draamaleikin avulla vaikeitakin asioita, kuten kiusaamista tai yksinäisyyttä voidaan käsitellä 
turvallisesti. 
 
 Sensitiivisyys näkyy tavassamme kohdata lapsi yksilöllisine tarpeineen, vahvuuksia painottaen. Lapsen äärelle 
pysähtyminen, hyväksyvä katse, rohkaisevat sanat ja kannustava hymy antavat kokemuksen arvostuksesta. 
Huomioimme, kuinka käyttämämme kieli ja äänensävy luovat lapselle ympäristön, jossa hän rakentaa kuvaa 
itsestään. Haluamme, että lapsi oppii  ja kasvaa ympäristössä, jossa kritiikin sijaan opimme etsimään hyviä 
asioita toisistamme. Herkistymme myös huomaamaan lapsen sanattomia viestejä. Positiivisella palautteella ja 
hyvän huomaamisella on myönteinen vaikutus lapsen itsetuntoon, käsitykseen omista kyvyistään sekä 
käyttäytymiseen.  
 

 Ajattelemme, että ryhmän me-henki on aina kasvattajien vastuulla. Luomme ilmapiirin, jossa jokainen uskaltaisi 
ilmaista itseään ja "mokatakin". Lasten yhteenkuuluvuudentunnetta voimistamme eri keinoin esimerkiksi draaman 
avulla, yhteisleikeillä, yhteisillä elämyksillä, retkillä ja hassuttelemalla yhdessä.  
 
 Ryhmässämme on ollut ensimmäisestä esiopetuspäivästä lähtien käytössä ”Hyvien tekojen ja kauniiden 
puheiden purkki”. Positiiviset teot toisia kohtaan palkitaan kivillä. Kiven voi saada myös omakohtaisen oppimisen 
seurauksena. Esimerkiksi, kun uskaltaa yrittää asiaa, mikä on jännittänyt. Purkin avulla ryhmässämme kuuluu 
päivittäin useita kehuja kuten ”onpa ihanaa, että leikit uuden kaverin kanssa” tai ”mahtavaa, että autoit kaveria”. 
Näin lapset saavat ymmärryksen mukavista teoista, huomio kiinnittyy positiiviseen ja lapset oppivat huomaamaan 
toistensa onnistumisia. Aina, kun lapset ovat saaneet ryhmän yhteisen purkin täyteen, vietämme yhdessä lasten 
suunnittelemat onnistumisen juhlat. Juhlat voivat olla esim. mukava retki, leikkihetki tai elokuva yhdessä. 
Ensimmäisiä juhlia vietimme alle kuukausi esiopetuksen alkamisesta eli mukavia tekoja on tehty paljon. 
Kasvattajien tehtävänä huomata pienetkin positiiviset teot, jotta jokainen saa kokemuksia onnistumisista. 
Kollektiivinen purkki huomioi myös hitaammin tällaiseen toimintatapaan syttyvät eikä eriarvoista lapsia. Kauniista 
käytöksestä seuraa myös muita mukavia asioita ryhmässämme. Huomioimalla toisia kauniisti voi päästä 
esimerkiksi saliin leikkimään ja toimimaan apulaisen tehtävissä. 
 

 Tunnetaitojen oppiminen tiedollisesti ei riitä tunnetaitojen omaksumiseen, vaan lapset saavat harjoitella ja oppia 
niitä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Lapsilla on ryhmässämme oikeus tuoda kaikenlaisia tunteita esiin. 
Itsesäätelytaitoja harjoitellaan, jotta lapsi oppii löytämään tunnepurkauksessaan sellaisia käyttäytymiskeinoja, 
ettei loukkaa tai vahingoita toisia tai itseään. Vaikeiden tunteiden hetkellä huomioimme, että lapsi tarvitsee 
erityisen paljon tukea, jotta pääsee tunnekuohunsa yli. Lapsi, joka saa tuntea kaikenlaisia tunteita, oppii 
varmemmin tulemaan toimeen omien tunteidensa kanssa.  Keskustelemme lasten kanssa erilaisista tunteista ja 
opimme tunnistamaan ja nimeämään niitä. Tunnetaitojen opetteluun käytämme apuna esimerkiksi 
lastenkirjallisuutta ja draamakasvatusta. Hyviä toimintaideoita olemme saaneet esimerkiksi Huomaa hyvä!,  
Kadonnut avain sekä Sun ja mun juttu -materiaaleista sekä Lapsen mieli ja Mullin mallin Molli- kirjoista. 
 

 Keskustelemme lasten kanssa avoimesti ihmisten yhdenvertaisuudesta. Tärkeää on sukupuoleen liittyvien 
yleistysten ja oletusten tunnistaminen. Tuemme sukupuolten välistä tasa-arvoa päivittäin eri tilanteissa. 
Kannustamme ja ohjaamme lapsia leikkimään eri kavereiden kanssa erilaisia leikkejä. Rohkaisemme lapsia 
sukupuolesta riippumatta monipuolisten haasteiden pariin.  
 

 Toivomme, että vanhemmat rohkenevat kertoa meille, jos lapsi puhuu kotona päivän aikana tapahtuneista häntä 
askarruttavista asioista. Pyrimme selvittämään, mitä on tapahtunut ja kuulemaan kaikkia asianosaisia erikseen ja 
yhdessä. Tärkeää on puuttua loukkaavaan käytökseen heti, kun sellaista havaitaan. Näin voimme parhaiten 
estää tilanteen toistuvan tai etenevän ei-toivottuun suuntaan. Kerromme huoltajille aina, jos lapseen on 
kohdistunut ikävää käytöstä tai hän on itse ollut osallisena sellaiseen.  
 

 Annamme huoltajille tietoa käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja ohjaamme heitä tarvittaessa hakemaan 
esiopetuksen oppilashuollon psykologi- tai kuraattoripalveluita. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Arjen eri tilanteissa suomen kieltä edistetään puhumalla lapsille selkeästi, nimeämällä ja toistamalla asioita ja 

kannustamalla lapsia vastavuoroiseen keskusteluun sekä aikuisten että muiden lasten kanssa. Hyvää suomen 
kieltä käytetään kaikessa tekemisessä ja sanoitetaan mitä ollaan tekemässä. Varmistetaan, että lapsi on 
ymmärtänyt ohjeet. Kuvat toimivat ymmärtämisen ja osallisuuden tukena. Lasten leikkeihin osallistumalla kieltä 
rikastetaan ja varmistetaan, että kaikki pääsevät leikkeihin. 
 
Keskustelemme avoimesti eri kieli- ja kulttuuritaustoista. Haluamme välittää lapsille tunteen, että omasta 

taustastaan saa olla ylpeä. Kannustamme huoltajia käyttämään omaa äidinkieltään lapsen kanssa. Leops-
keskustelussa laadimme huoltajan kanssa yhdessä lapselle monikielisyyden suunnitelman. 
Yhteistyössä alueen S2- varhaiskasvatuksen opettajan kanssa pohdimme suomen kielen oppimista tukevia 
käytäntöjä sekä havainnoimme ja arvioimme kunkin lapsen kielen oppimista. 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Valmistava opetus toteutetaan inklusiivisesti osana esiopetusryhmän toimintaa. Suomen kieltä harjoitellaan 

päivän kaikissa tilanteissa. Ymmärtämistä, vuorovaikutusta ja oppimista tukee se, että eri tilanteisiin liittyvät 
avainsanat ovat esillä myös kuvina. Käytämme esimerksiksi tabletin kuvahakua ja Papunetin kuvatyökalua 
opetuksen tukena ennakoidusti, toiminnan aikana sekä jälkikäteen kerraten. Ryhmätilassa on seinällä myös 
kuvakortteja eri teemoittain luokiteltuna. Näin lapsi voi ilmaista itseään ja tehdä valintoja, mikä tukee osallisuutta. 
Järjestämme viikoittain pienryhmätoimintaa. Pienemmässä ryhmässä toimiessaan kieltä oppiva lapsi tulee 
paremmin kuulluksi ja rohkenee helpommin tehdä aloitteita puhumiseen ja keskusteluun.  
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Tukea tarvitsevien lasten opetus järjestetään pääsääntöisesti inkluusion periaatteita noudattaen 
ryhmäopetuksena. Tarvittaessa järjestetään pienryhmätoimintaa ja yksilöopetusta. 
 

  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 
23.10.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
16.10.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
Suomi toisena kielenä -varhaiskasvatuksen opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Pohjois-

Haagan ala-aste, neuvola, perheneuvola, puhe-ja toimintaterapeutit, lähipäiväkodit, maahanmuuttoyksikkö, 
esiopetuksen kuraattoripalvelu, koulupsykologi, Helsingin yliopisto, leikkipuisto Laurinniitty, leikkipuisto Ida 
 

 


