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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkoti Apilassa on 14 esiopetusikäistä lasta, jotka toimivat ryhmässä nimeltään Huvikumpu. Ryhmässä 
työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 
 

Ryhmällä on käytössään omat toimitilat sekä liikuntasali, jota hyödynnetään viikottain. Esiopetusta järjestetään 
myös ulkona. Esiopetusryhmä tekee paljon retkiä. Lähiympäristö, kirjasto sekä kulttuuriin- ja liikuntaan kuuluvat 
vierailukohteet ovat osa oppimisympäristöämme.  
 

Esiopetusaika on kello 9-13.00. Esiopetuspäivä alkaa aamupiirillä. Se on yhteinen hetki, jossa keskustellaan 
toiminnasta ja lapsia askarruttavista asioista, tunteista, ristiriidoista sekä suunnitellaan yhteistä toimintaa. 
Aamupiirissä opitaan oppimaan ja ajattelemaan kuuntelemalla, katsomalla ja kyselemällä. Aamupiireihin sisältyy 
myös kielellisen tietoisuuden taitojen harjoittelua, erilaisten käsitteiden opettelua, loruilua, riimittelyä sekä 
lauluja.  
 

Aamupäivällä on suunnitelman mukaista toimintaa, ulkoilua sekä lepohetki satuineen, jossa unta tarvitseville on 
mahdollisuus nukahtaa. Toiminta toteutetaan joko koko ryhmässä tai pienryhmissä, toiminnasta riippuen. 
Pienryhmätoimintaa käytetään oppimisen sekä vuorovaikutuksen tukemiseen ja ystävyyssuhteiden 
luomiseen.Toiminnassa pedagoginen painotus on uuden esiopetussuunnitelman mukaan toiminnallisuudessa. 
Pedagogisia ratkaisuja ohjaa toiminnansuunnittelussa jo lasten ennaltaomaavat tiedot ja taidot. Näin ollen uusi 
tieto rakennetaan olemassa olevien tietojen ja taitojen pohjalta. Toiminnan sunnittelun kannalta onkin oleellista 
selvittää, mitä lapset jo tietävät ja osaavat kulloinkin meneillään olevasta aiheesta. 
 
Oppimisympäristöä suunnitellaan ja muokataan lasten kanssa yhdessä, muun muassa vuodenaikojen, teemojen 
sekä lasten kiinnostuksen mukaan. Välineiden sekä lelujen määrä pidetään sopivana, jotta lasten 
mielikuvitukselle jää tilaa. Välineet pidetään lasten ulottuvilla. Tilan ja välineiden kunnosta ja siisteydestä 
huolehditaan yhdessä. 
 

Esiopetustoiminta koostuu monipuolisista työtavoista joiden avulla rakennetaan uutta tietoa ja opitaan taitoja. 
Aiheet ja teemat nostetaan lasten toiveista ja kiinnostuksen kohteista. Esiopetuksen sisällöt nivotaan niiden 
ympärille. Tavoitteena on herättää lasten sisäinen motivaatio, innostaa oppimaan ja toimimaan aktiivisesti.  
Tavoitteena on myös se, että lapset oppivat tietoja ja taitoja joita he oikeasti tarvitsevat ja voivat arjessaan 
käyttää. Työtavat suunnitellaan niin, että lapsilla on mahdollisuus harjoitella itsenäistä työskentelyä, parin 
kanssa toimimista ja ryhmätyötaitoja.  
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Ympäröivän maailman muuttuessa, laaja-alaisen osaamisen tarve korostuu entisestään. Tietojen ja taitojen 
käyttäminen tilanteiden edellyttämällä tavalla on oleellista, jotta arvojen sekä asenteiden omaksuminen 
onnistuu huomioiden lasten toimintaympäristön, sosiaaliset näkökulmat sekä kulttuurin. 
 
Toimintaa ideoidaan, toteutetaan ja arvioidaan lasten kanssa yhdessä. Lapsia havainnoidaan ja sitä kautta 
saadaan selville mitä lapset jo osaavat, tietävät ja mikä heitä askarruttaa. Lapsia haastatellaan ryhmässä lasten 
kokouksissa sekä aamupiireissä ja yksilöllisesti sopivina hetkinä. Lasten toiveet ja ideat listataan näkyville. He 
osallistuvat toimintaympäristön muokkaamiseen, järjestämiseen ja huolenpitoon. Lasten palautteiden sekä 
ideoiden myötä, toiminta muokkautuu. Lasten osallistaminen pitää yllä motivaatiota oppimiseen koko 
toiminnan sekä projektien ajan.  
 
Lapsia haastetaan oppimistuokioissa pohtimaan itse, eikä anneta valmiita vastauksia sekä heitä rohkaistaan 
kriittiseen ajatteluun. Arjessa tämä näkyy siten, että yhdessä arvuutellaan mitä voisi tapahtua, kokeillaan sekä 
pohditaan, missä kohtaa arvattiin oikein, missä kävi toisin ja miksi. Lasten kiinnostusten kohteista etsitään tietoa 
sekä eri ilmiöitä tutkitaan yhteistuumin. 
 
Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen, joka näkyy pukemis- ja riisumistilanteissa sekä ruokailussa itsenäisenä 
toimintana, jossa varhaiskasvattaja auttaa tarpeen tullen. Lasten annetaan tehdä kaikki mahdollinen itse 
turvallisuuden rajoissa. Kehittyvien taitojen kohdalla aikuinen tukee, jotta lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja 
haluaa oppia suoriutumaan taidossa itsenäisesti.  
Arjen taidot ovat merkittäviä kouluun siirtyessä sekä lapsen omassa elämässä toimimisessa. Lapsille 
perustellaan ja heidän kanssaan keskustellaan näistä taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tämä on laaja-alaisen 
oppimisen mukaista. Säännöillä ja tietyillä tavoilla toimia on oma tärkeä tavoite ja tarkoitus itsenäistymiseen 
liittyvässä kokonaiskuvassa. 
 
Monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen sekä leikkiin, tukevat lasten oppimista.  
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Lasten toiveista ja havaintojen pohjalta ryhmän aikuiset yhdessä luovat teeman. Aiheen ympärillä 
työskennellään sen aikaa, kun lasten kiinnostus kantaa. Uusi teema syntyy edellisen aikana lasten toiveista ja 
kiinnostuksen suuntautumisesta. Opettaja sisällyttää esiopetuksen oppimiskokonaisuudet sisältöineen  
meneillään olevaan teemaan. Esiopetusvuoden aikana lasten toiveteemojen lisäksi on ennakolta yhteisesti 
päiväkodissa suunniteltuja projekteja. Myös näissä huomioidaan esiopetuksen oppimiskokonaisuudet ja niiden 
sisältöjen toteutuminen.  
Digitalisaatio näkyy ryhmässä yhdessä toteuttettavien lyhytelokuvien tekemisen muodossa. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Dokumentoinnin välineinä käytössä ovat kamera, Ipad ja lasten kansiot, joissa säilytetään lasten tekemät työt 
sekä itsetehty eskarivihko. Kuukausikirjeet vanhemmille, ryhmän kalenteri ja LEOPS- asiakirjat kuuluvat myös 
dokumentteihin. Esiopetuksessa käytetään myös valokuvia lasten taitojen kehittymisen osoittamisen välineenä 
tai muistuttamaan hetkistä, jolloin lapsi on onnistunut. 
 

Esikoulutuokioiden jälkeen kerätään palautetta kysymällä lapsilta, miltä työskentely tuntui sekä peukalo- / 
hymynaamamerkein. Hymynaamat tehdään kynätehtävien jälkeen eskarivihkoon sen perusteella miltä tehtävä 
omasta mielestä tuntui.  
Palaute ohjaa seuraavien tuokioiden suunnittelua. Lasten itsearviointi painottuu itsetuntemukseen. Lasta 
ohjataan tunnistamaan ensisijaisesti omat vahvuudet. Lapsille korostetaan, että kehittyvät taidot ovat 
opittavissa ja kaikki opettelevat jotakin. Lapsille annetaan mahdollisuus tuoda esille oma näkemys taitojen 
kehittymisestä. 
 

Arviointia tehdään yhteistyössä perheen ja henkilökunnan kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat myös 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, S2 opettaja, terapeutit ja psykologit.  
Arviointia on esikoulun suunnittelu, lapsen havainnointi ja tukeminen, kaikki yhdessä käydyt keskustelut sekä 
LEOPS- asiakirjat. Arviointia ja yhdessä suunnittelua tehdään jatkuvasti. Hyväksi todettuja toimintatapoja 
vahvistetaan, toimimattomista luovutaan ja kokeillaan uusia tapoja tukea lasten kehitystä ja oppimista.  
LEOPS-keskustelut ja vanhempainilta pidetään kahden kuukauden kuluessa esiopetuksen alkamisesta.  
Seuraava arviointi tehdään tarvittaessa tammikuussa ja viimeistään esiopetusvuoden keväällä.  
 
Huoltajien osallisuus  

Huoltajien osallisuus toteutuu vanhempainillassa, LEOPS -keskusteluissa sekä päivittäisissä tuonti- ja 
hakutilanteiden keskusteluissa. Vanhempien esittämät toiveet huomioidaan esikoulun toiminnassa.  
Tämän lisäksi yhteydenpitokanavina toimivat kuukausikirjeet, sähköposti, puhelin sekä ilmoitustaulu.  
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Esiopetuksessa toteutetaan sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Tämä tarkoittaa, että kaikessa toiminnassa 
vältetään stereotypioita, roolituksia ja luokittelua sukupuolen mukaan. Kaikilla on samat mahdollisuudet ja 
velvollisuudet. 
Kiusaamisen vastainen ajattelu ja kasvatus kuuluvat turvalliseen sosiaaliseen oppimisympäristöön. Ensisijaisesti 
lapsia ohjataan ja kannustetaan huomaavaisesti, ystävällisesti ja reilusti toimimiseen. Kiusaamiseen puututaan 
keskustelemalla, tilanteita selittämällä ja havainnollistamisella, jotta asettuminen toisen asemaan helpottuisi. 
Opetukseen kuuluu tilanteiden läpikäyminen sekä uusien toimintatapojen omaksuminen.  
Oleellista on, että lapset kasvavat kiusaamisen vastaiseen ajatteluun ja saavat välineitä ristiriitojen 
ratkaisemiseen, apuna tässä on myös ongelmanratkaisuapulaisen ympyrä ryhmän seinällä. 
Tunteiden sanoittamista, niistä puhumista sekä itsesäätelyä opetellaan.  
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 

Esiopetuksen sisältöihin kuuluu sen tarkastelu, miten eri kielet ja kulttuurit näkyvät ympärillämme esimerkiksi 
juhlissa, uskontoihin liittyvissä tavoissa ja perinteissä. Monikulttuurisessa päiväkodissa ja muuttuvassa 
maailmassa nämä aiheet ovat ajankohtaisia. Opetuksessa keskitytään lasten näkökulmiin ja mietteisiin aiheesta. 
Suomi toisena kielenä (S2) opetus tapahtuu yhteistyössä S2-opettajan kanssa. Konkreettiset, toiminnalliset ja 
vuorovaikutteiset työskentelytavat ja monipuoliset oppimisympäristöt tukevat kielen oppimista. Samoin puheen 
asettaminen lapsen ymmärtämisen tasolle sekä arjen piiriin. Pelit, leikit ja kuvat toimivat kielen oppimisen 
tukena. 
Kieli ja sen oppiminen huomioidaan kaikessa toiminnassa. Selkeiden ohjeiden antaminen, kuvat ilmaisun 
tukena, hidas selkeä puhe lyhyin lausein, toiminnan sanoittaminen ja asioiden nimeäminen ovat osa arkea. 
IPadia käytetään hyödyksi arjessa; sanoja selittäessä sekä pelaamalla kieltä tukevia pelejä. 
Osana esiopetustoimintaa järjestetään suomi toisena kielenä tuokioita pienryhmissä tai pareittain, niissä 
harjoitellaan tehokkaammin suomen kieltä leikin ja pelien varjolla. Tällaisia voivat olla vuorovaikutteiset 
rakenteluleikit, roolileikit, kuvakirjojen lukeminen sekä lauta- tai korttipelien pelaaminen. 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Jokaisella lapsella on omat vahvuutensa ja jokainen myös opettelee jotakin. Yleisessä tuessa opettaja arvioi 
jokaisen lapsen lähtökohdat ja tarpeet.  Esiopetuksessa toiminta, tehtävät ja askareet sovelletaan sen mukaan 
millaisia taitoja lapsi harjoittelee. Kaikilla ei välttämättä ole samanlaista toimintaa ja tehtäviä kuin toisilla.  
 
Tehostettua tukea tarvitsevat lapset ovat osana ryhmää. 
Poikkeavan koulunalun asioissa vanhempien kanssa keskustellaan ja tuen tarve  esitellään vanhemmille 
viimeistään syksyn LEOPS- keskustelussa.  
Moniammatillisessa työryhmässä arvioidaan tuen tarve koulupolun alussa.  
Jokaisen lapsen LEOPS:n sivu 6. sekä esiopetuksen toimintasuunnitelman arviointisivu menee vanhempien 
luvalla kouluun. 
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 
 

Suunnitelman  
päivämäärä 
28.8.2019 

Muut yhteistyötahot  
Malminkartanon neuvolan terveydenhoitajat, lastensuojelun työntekijät, Malminkartanon ala-asteen rehtori 
Tiina Savonen, Pihkapuiston ala-asteen rehtori Mervi Wihuri, alueen kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
Taina Koivula, alueen S2-opettaja Minna Lehtivuori-Ahonen, alueen puheterapeutit sekä varhaiskasvatuksen 
psykologi Karri Villanen. 
 

 


