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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)

Auringonpilkun esiopetusryhmässä on 12 lasta. Ryhmässä työskentelee työparina varhaiskasvatuksen opettaja ja
–lastenhoitaja. Esiopetusaika meillä on ma-pe klo 9-13. Esiopetus alkaa kalenterihetkellä, jossa mm.
orientoidumme päivän puuhiin, vaihdamme kuulumisia, katsomme kalenterin. Aamupäivällä on ohjattua toimintaa;
erilaisia esikoulutehtäviä, liikuntaa, ohjattua leikkiä, retkiä ym. ja ulkoilua. Ruokailu on koulun ruokasalissa klo
11.40. Ruokailun jälkeen on satuhetki ja vapaata leikkiä, pelejä ym.

Esiopetusryhmällä on käytössä oma ryhmätila. Hyödynnämme myös päiväkodin ja koulun muita tiloja. Liikuntasali
on käytössä vähintään kerran viikossa. Ulkoilualueena on koulun tai päiväkodin piha vaihdellen. Ulkoilua käytetään
aktiivisesti hyödyksi toiminnassa. Oppimisympäristömme on esiopetussuunnitelman mukaisesti myös
lähiympäristö ja koko Helsinki. Retkiä luontoon, kuten Uutelaan ja lähiympäristöön toteutamme viikoittain (2-3
krt/vko) ilmiöiden, pedagogisesti pohdittujen teemojen sekä lapsilta nousseiden toiveiden pohjalta. Tänä vuonna
panostamme erityisesti luontotoimintaan. Lisäksi pedagogiikassa korostuu positiivisuus ja hyvän huomaaminen.
Huomaamme lasten vahvuudet ja onnistumiset ja korostamme niitä. Jokainen lapsi saa päivittäin onnistumisen
kokemuksia ja positiivisia muistoja eskarista.

Esiopetus on eri sisältöalueita eheyttävää opetusta, jotka muodostavat oppimiskokonaisuuksia. Oppiminen
tapahtuu ryhmässämme tutkien, taiteillen, leikkien, laulaen ja liikkuen. Eripituiset ja sisältöiset lapsilähtöiset
projektit ja teemat ovat keskeinen osa esiopetusta.

Toimimme viikottain monipuolisesti pienryhmissä ja koko ryhmän kanssa yhdessä. Pidämme pienryhmiin
jakautumista tärkeänä, jotta pääsemme huomioimaan lapsia yksilöllisesti. Huomioimme kaiken toiminnan (esim.
siirtymätilanteet) oppimistilanteina.

Toimintatapana kaikessa toiminnassa on tietoinen, tarkoituksellinen ja kannustava ohjaus, keskustelu ja tilanteiden
läpikäyminen. Tavoitteena on auttaa lapsia ajattelemaan itse ja ilmaisemaan ajatuksiaan sekä tulemaan tietoiseksi
omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksista itseen ja toisiin.

Varhaiskasvatusyksikkömme yhteiset painotusalueet ovat luonto, luovuus ja liikunta. Haluamme näiden teemojen
olevan läsnä jokaisessa eskaripäivässämme. Yksikön yhteiset arvot eli turvallisuus, lapsilähtöisyys ja osallisuus
ovat taustalla myös kaikessa toiminnassamme.

Luonto: Lähiluonto, sää, luonnossa tapahtuvat muutokset, eläimet ja kasvit ovat jatkuvana tutkimisen kohteena.
Hyödynnämme koulun piha-aluetta, lähimetsiä, puistoalueita ja merenrantaa monipuolisesti oppimisympäristönä.
Kuuntelemme jatkuvasti lasten kiinnostuksen kohteita ja toiveita ja suunnittelemme toimintaa sen pohjalta.
Metsäretket koostuvat ohjatuista tuokioista metsäpedagogiikan teemoja mukaillen, yhteisistä patikoikointihetkistä
sekä vapaista leikeistä luonnonmateriaalit leikkivälineenä.

Luovuus: Kannustamme ja tuemme lapsia omiin ratkaisuihin kaikessa toiminnassa; esim. erilaisissa arjen
tilanteissa, leikkien toteutuksessa ja kädentaidoissa. Mahdollistamme lasten luovien toimintaideoiden toteutuksen
ja muutamme toimintaa tarvittaessa lapsilta tulevien mielenkiinnonkohteiden mukaan.

Liikunta: Toteutamme päivähoitoyksikön yhteistä liikuntasuunnitelmaa, joka löytyy päiväkotimme nettisivuilta.
Esiopetuksessa liikutamme lapsia paljon päivittäin. Ryhmän toiminta on liikunnallista ja pitkään jatkuva
paikallaanolo on minimoitu. Ohjattua sisäliikuntaa koulun liikuntasalissa vähintään kerran viikossa. Käytämme
liikuntasalia myös iltapäivisin mahdollisuuksien mukaan. Ryhmämme ulkoilee joka päivä kaksi kertaa. Liikunta on
meille tavoitteellista lasten terveyden suhteen ja haluamme tarjota myös monipuolisia liikuntakokemuksia. Otamme
liikuntatuokioiden suunnitelussa huomioon myös esiopetussuunnitelman mukaisen toiminnallisen oppimisen eri
esiopetuksen sisältöalueiden mukaan (esim. matemaattiset taidot).
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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 opetussuunnitelman mukaisesti: Ajatteluun ja oppimiseen,
kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun, itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin,
monilukutaitoon, tieto- ja viestintäteknologian osaamiseen sekä osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Monipuoliset arjen tapahtumat, toiminnat ja teemat mahdollistavat lasten tietojen sekä taitojen kehittymistä ja
harjaannuttavat niiden käyttöä erilaisissa tilanteissa. Esiopetuksessa on tärkeää oppimisen ja oivaltamisen ilo sekä
yhdessä tekemisen riemu. Asioita lähestymme leikin ja toiminnallisuuden kautta.

Kulttuurien ja kielien moninaisuus näkyy vahvasti esiopetusryhmässämme ja tätä rikkautta tuodaan eri tavoin
esille. Lasten kanssa tutustutaan mm. ryhmässä läsnä oleviin kieliin ja kulttuurisiin tapoihin. Lokakuussa vietämme
kansainvälisyysviikkoa, jolloin on toimintaa teemaan liityen.

Leikillä on suuri merkitys esiopetusryhmässä. Leikeissä ja niiden avulla lapset opettelevat erilaisia asioita, joista
yksi keskeisimpiä on vuorovaikutus. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tukevat myös erilaiset keskustelut, sadut,
sadutus, tunteiden läpikäyminen ja menetelmät, kuten MiniVerso. Tunne- ja kaveritaitojen oppimisessa käytämme
hyödyksi erilaisia tunnetaitomateriaaleja, kuten Piki. Ilmapiiri on kannustava ja tsemppaamme toisiamme
jatkuvasti.

Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on tärkeää. Lasten toiveita ja ideoita
kuunnellaan ja niiden ja opetussuunnitelman pohjalta suunnittelemme päivä- ja viikkotasolla toiminnat. Arjessa
äänestetään, perustellaan omat valinnat ja harjoitellaan tekemään päätöksiä yhdessä.

Käytämme hyödyksemme Vuosaaren ja koko Helsingin tarjoamia maksuttomia kulttuurielämyksiä (musiikki, taide,
museot, teatterit, kirjastot, lasten liikennekaupunki).

Ryhmällämme on käytössä muutama tabletti, älypuhelin ja tietokone. Käytämme niitä lasten kanssa tiedon
hakemiseen, tuottamiseen ja muokkaamiseen ja tutkimiseen. Ne ovat myös tärkeinä dokumentointivälineenä
lapsilla ja aikuisilla.

 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Projektit ja teemat nousevat vuoden aikana lasten kiinnostuksen kohteista, lapsia kiinnostavista ilmiöistä tai lasten
tarpeiden pohjalta. Projekteja työstetään toiminnallisin menetelmin eri sisältöalueita ehyttäen.

Koko vuoden suuri teema on luonto. Metsäpedagogiikka tuo monia tilaisuuksia tutkimiselle, ihmettelylle ja
kokonaisuuksien oppimiselle. Luontoteema näkyy myös sisällä päiväkodilla, jossa luonto on läsnä ja se on
punaisena lankana monessa asiassa, mitä teemme.

Lapsia haastatellaan syksyn alussa ja haastattelun kautta kartoitamme heidän kiinnostuksen kohteitaan ja
odotuksiaan esiopetuksesta. Lasten mielipiteitä kuullaan myös arjen muissa tilanteissa ja heitä havainnoimalla
hankimme lisää tietoa lapsia puhuttavista aiheista ja heidän elämänpiiriinsä konkreettisesti liittyvistä teemoista.
Myös vanhempien kautta saamme tietoa lasten tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Nämä otetaan myös
huomioon toiminnan suunnittelussa.

Projekteissa huomioimme myös ajankohtaiset asiat, juhlat sekä vuoden ajat.

 Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Dokumentoinnin kautta tuomme pedagogiikkaa ja toimintaamme näkyväksi. Päivittäistä dokumentointia teemme
mm. Instagram –kuvapalveluun, jossa meillä on oma käyttäjätili.

Havainnoimme ryhmämme lasten taitoja, mielenkiinnon kohteita ja tarpeita. Kysellään lapsilta tunnelmia ja
kokemuksia tekemisen ja tapahtumien jälkeen ja kirjataan ne ylös. Valokuvataan toimintaa ja laitetaan kuvat
näytille välittömästi tekemisen jälkeen. Lasten töitä on esillä ryhmätiloissa. Jokaisella esikoululaisella on oma
kansio, jonne kirjaamme ja kuvitamme muistoja esikouluvuodesta.

Tiimipalavereissa arvioidaan viikoittain ryhmän toimintaa ja muutetaan toimintaa tarvittaessa. Vanhempien
mielipiteitä kuullaan päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa sekä lapsen leops-keskustelussa. Laajemmin ryhmän
toimintaa arvioidaan tammikuussa ja toukokuussa.



HELSINGIN KAUPUNKI
KASVATUS JA KOULUTUS

ESIOPETUKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA

3

 Huoltajien osallisuus
Päivittäinen yhteistyö tuonti- ja hakutilanteessa, leops –keskustelut, vanhempainilta, kuukausi-info toiminnasta
sähköpostitse sekä mahdollisuus sähköpostiviesteihin. Kirjalliset kyselyt vanhemmille, yhteiset tapahtumat,
vanhempien toiveiden kysyminen ja huomioiminen toiminnan suunnittelussa (esim. retket).

Vanhemmille on annettu mahdollisuus oman mielenkiinnon mukaan järjestää oman erikoisosaamisen tai
työympäristönsä pohjalta opetus/tutustumistuokioita esiopetusaikana.

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

Painotetaan tutustumista ja ryhmäytymistä, tutussa porukassa on turvallisempi ja mukavampi olla ja oppia.
Luodaan yhdessä lasten kanssa säännöt ja keskustellaan niistä. Ohjataan kannustavasti ja positiivisesti lapsia
miettimään omaa toimintaa ja asettumaan toisen asemaan. Käydään aikuisen johdolla kunnolla läpi mahdolliset
riita- tai pulmatilanteet ja autetaan lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihin. Koko työyhteisö on käynyt
MiniVerso-koulutuksen. Esiopetuksessa kokoonpanoja ja pienryhmiä suunnitellaan myös siten, että ne tukevat
lasten vertaissuhteita ja kaveritaitojen kehittymistä.

Esiopetusvuoden aikana on mahdollista käyttää ja konsultoida esiopetuksen kuraattoripalveluita, alueellista suomi
toisena kielenä –varhaiskasvatuksen opettajaa ja alueemme kiertävää erityisvarhaiskasvatuksen opettajaa.
Yhteistyötä tehdään myös lapsia (tarpeen mukaan) eri osa-alueilla hoitavien tahojen kanssa.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki

Pienryhmätoiminnot, henkilökohtainen ohjaus, esineiden ja asioiden nimeäminen kaikissa arjen tilanteissa,
kuvatuki, eleet, toistot, ohjattu leikki, leops –keskustelut tarvittaessa tulkin kanssa

Toimintaympäristössä on kuvia tukemassa toimintaa ja siirtymiä sekä selkeyttämässä päiväjärjestystä.

Alueen S2-opettajan asiantuntemusta hyödynnetään suomen kielen oppimisessa tukea tarvitsevien lasten
esiopetuksessa mahdollisuuksien mukaan.

Leops –keskusteluissa laadimme monikielisyyden suunnitelman yhteistyössä vanhempien kanssa. Suunnitelmaan
kirjataan miten tuemme lapsen äidinkielen ja suomen kielen kehitystä esiopetuksessa ja kotona. Vanhempia
opastamme vahvistamaan lapsen omaa äidinkieltä kotona.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa
Valmistavaa esiopetusta saaville lapsille teemme leopsin yhteydessä valmistavan esiopetuksen opinto-ohjelman.
Valmistavan esiopetuksen toteuttamisesta keskustellaan aina huoltajan kanssa.
Käytössämme on Roihusten arjessa –harjoitusmateriaali kommunikoinnin ja kielenkehityksen tukemiseen.

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt

Mahdolliset yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.

  Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä.
- yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.
- moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat varhaiskasvatuksen opettaja, kiertävä

erityisvarhaiskasvatuksen opettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja tai muu asiantuntija

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja,
  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)
Kelton startti, Tiina Peltonen
S2-startti, Marjaana Gyekye

Keskustelun
päivämäärä
25.9.2019
11.9.2019

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)

Ryhmämme yhteistyöluokat ovat 1A ja 1B samassa rakennuksessa. Teemme
luokkavierailuja, pidämme yhteisiä liikuntatapatumia ja osallistumme koulun yhteisiin
päivän avauksiin.

Koska päiväkotimme sijaitsee korttelitalon yhteydessä, lapset pääsevät näkemään
koululaisten arkea läheltä.

Suunnitelman
päivämäärä
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Muut yhteistyötahot

Yksikkömme muut esiopetus- ja päiväkotiryhmät, kaupungin kulttuurin tarjoajat, kaupungin ulkoilu- ja liikuntapaikat,
alueen urheiluseurat, Aurinkolahden peruskoulu, neuvola ja muut hoitavat tahot.

Kveo Tiina Peltonen, S2-vo Marjaana Gyekye, esiopetuksen oppilashuollon työntekijät


