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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Franzéniassa on kolme esiopetusryhmää, joissa on yhteensä noin 50 lasta. Esiopetuksen toiminta-aika on  

klo 9-13 ja esiopetus järjestetään Franzénian 2. kerroksessa. Franzénian tilat on suunniteltu käytettäväksi 
monimuotoisesti, monenlaiseen käyttöön sopivaksi, ryhmien kesken jaettavaksi ja toimintaa porrastaen. Tilojen 
käytön tulisi olla tarkoituksenmukaista aina koko talon tasolla. 

  

Kaikkien kolmen esiopetusryhmän viikko-ohjelmat muodostuvat tiettyjen samojen tilojen käytöstä (ryhmätilat, 
liikuntasali, ateljé, peilisali, aulatila) ja toiminnoista (pienryhmätyöskentely,retkeily, leikki, liikunta). Tilat ja 
toiminnot vaihtelevat ryhmillä päiväkohtaisesti. Noudatamme esiopetuksessa käänteistä päiväjärjestystä ja 
varsinainen ulkoiluaikamme on keskipäivällä lounaan jälkeen.  

 

Toteutamme esiopetuksessa pienryhmäpedagogiikkaa, joka mahdollistaa lasten yksilöllisten oppimistarpeiden 
huomioimisen ja valmiuksien/taitojen havainnoimisen. Jokainen lapsi saa vuoden aikana kokemuksia myös 
isommassa ryhmässä toimimisesta. Itapäivissä erityisenä tavoitteenamme on muodostaa yli ryhmärajojen 
toimivia leikkiryhmiä, lasten tulevat lähikouluihin jakautumiset huomioiden. 

 

Hyödynnämme koko kaupunkia oppimisympäristönä. Esimerkiksi yhteistyö Kallion kirjaston kanssa on 
säännöllistä, Helsingin muun kulttuuritarjonnan tullessa myös lapsille tutuksi eskarivuoden aikana (museot, 
teatterit, ooppera).  

 

Aamupäivän toiminta-aikaan käymme viikottain retkillä esim. metsässä ja lähialueen leikkipuistoissa, joissa lapset 
pääsevät liikkumaan monipuolisesti. Liikuntakasvatuksen kehittäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen 
on kaikkien ryhmien yhteisenä tavoitteena. 

 

Yksikössämme alkoi tänä syksynä kielirikasteinen esiopetus. Tämä tarkoittaa sitä, että osa esiopetustoiminnasta 
pidetään englannin kielellä (max. 25% esiopetusajasta). Kielirikasteisen esiopetuksen tavoitteena on innostaa 
lapsia kielten oppimiseen ja lisätä tietoisuutta erilaisten kielten olemassaolosta. Englannin kielen oppiminen 
tapahtuu ennen kaikkea erilaisten arjen vuorovaikutustilanteiden (esim. ruokailut, siirtymät, pukemiset/riisumiset, 
spontaanit keskustelut) sekä laulujen, lorujen ja leikkien kautta. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Noin puolet Franzenian esiopetukseen osallistuvista lapsista tulee tänä kautena alueen muista 
varhaiskasvatusyksiköistä. Toimintakauden alussa panostamme itsestä huolehtimisen taitojen opetteluun, 
toimivan päiväjärjestyksen luomiseen ja oppimisympäristöjen rakentamiseen. 

 

Pidämme tärkeänä sitä, että annamme arjessa tilaa lasten pohdinnoille ja tutkimiselle. Lasten havainnointi 
leikissä ja arjen eri toiminnoissa sekä keskustelut lasten kanssa antavat meille arvokasta tietoa lasten 
maailmasta, heitä koskettavista asioista ja ilmiöistä. 
 
Lapset osallistuvat aikuisen rinnalla toiminnan suunnitteluun ja lasten kysymykset ohjaavat työskentelyn 
etenemistä.  Myös esimerkiksi liikunnassa lapset osallistuvat suunnitteluun tuomalla omat leikki- ja 
liikkumisideansa muille ja toteuttamalla nämä yhdessä aikuisen kanssa. Apuna tiedonhaussa käytämme 
monipuolisesti tvt-välineitä. 
 
Alkaneella kaudella yhteisenä tavoitteenamme on perustaa lasten oma suunnitteluryhmä, jossa on edustus 
jokaisesta ryhmästä (jäsenet vaihtuvat vuoden aikana). Ryhmän tehtävänä on kokoontua yhdessä 
keskustelemaan ajankohtaisista asioista tai suunnittelemaan esim. tulevia juhlia tai oppimisympäristöä. 
Ryhmien välisessä yhteistyössä pyritään yhteishengen vahvistamiseen sekä lasten vahvuuksien ja mielenkiinnon 
kohteiden esiin nostamiseen.  
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Franzéniassa on kolme esiopetusryhmää, joissa lapsilla on vaihtelevia kiinnostuksen kohteita ja tarpeita.  
 
Hip Hop –ryhmässä esiopetusvuosi on lähtenyt käyntiin Pekka Töpöhäntä –aiheella (kädentaidot, museovierailu, 

yhteiset leikit) ja tiiviillä yhteistyöllä Aleksis Kiven koulun 1.luokkalaisten kanssa. 
 

Salama-ryhmässä on tarkasteltu lasten luonteenvahvuuksia hyödyntäen ”Huomaa hyvä” –materiaalia. Lisäksi 
erityisesti luonto ja ötökät ovat olleet lapsia kiinnostavia aiheita.   
 

Kingi-ryhmän toiminnassa painottuu syksyllä tiedekasvatus ja toiminnallinen matematiikka. Lapsia kiinnostavaksi 
ilmiöksi on noussut muun muassa myrkylliset eläimet, sienet ja kasvit. 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Dokumentoimme toimintaa valokuvaamalla (digikamera, tabletit), äänittämällä, haastattelemalla sekä 
hyödyntämällä ilmaisia TVT-sovelluksia (esim. Stop Motion, imovie, Comic Head). Käytämme myös 
eskarivihkoja- ja kansioita dokumentoinnin välineenä. Tiedotamme vanhemmille sähköpostitse toiminnasta 
viikoittain. Viikkotiedotteessa kerrotaan ja kuvaillaan sekä tehtyä että tulevaa toimintaa. Eskariarjesta 
kertomiseen käytämme tällä kaudella myös ryhmäkohtaisia Instagram –tilejä, joissa julkaistujen sisältöjen 
tuottamiseen osallistuvat sekä aikuiset että lapset. 

 

Toiminnan arviointiin kuuluvat esiopetuksessa opettajien yhteiset palaverit, ryhmäkohtaiset ja eskaritiimien 
yhteiset palaverit sekä leops –keskustelut vanhempien kanssa. Myös lapset osallistuvat arviointiin, osana 
oppimissuunnitelmien laatimista ja kuluneen kauden tarkastelua (lasten haastattelut esiopetusvuoden alussa ja 
lopussa). 

 

Väliarviointia (vuoden alussa) tehdään tarpeen mukaan lapsikohtaisesti. Esiopetuskauden päätteeksi pidetään 
arviointikeskustelu yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa.  

 
Huoltajien osallisuus  

Vanhempainillan lisäksi vanhempien esiopetusvuoteen liittyviä toiveita ja odotuksia kartoitetaan syksyllä ja 
keväällä käytävissä Leops-keskusteluissa. 

 

Hyödynnämme toiminnan suunnittelussa vanhempien ideoita ja kontakteja, esimerkiksi mahdollisuuksia vierailla 
vanhempien työpaikoilla. Lisäksi saamme vanhemmilta runsaasti materiaalilahjoituksia, jotka otetaan vuoden 
aikana monipuolisesti käyttöön.  

 

Koemme myös päivittäiset keskustelut haku-ja tuontitilanteissa erittäin tärkeiksi. Kanssakäymisessä vanhempien 
kanssa pidämme tärkeänä avointa keskusteluilmapiiriä sekä perheiden erilaisten elämäntilanteiden 
ymmärtämistä ja huomioimista arjen järjestelyissä. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistaminen ja tukeminen arjen tilanteissa on meille Franzénian 
esiopetuksessa tärkeää. Apunamme edellä mainitussa toimivat erilaiset tunnekasvatukseen liittyvät materiaalit. 
Tällä toimintakaudella erityisesti tunne- ja turvataitoihin liittyvä materiaalit ovat kaikilla ryhmillä käytössä 
(”Eläintarinat”, ”Tunne- ja turvataidot” ).  
 

Kuluneella kaudella yksikkötason tavoitteena on sensitiivisen vuorovaikutuksen vahvistaminen aikuisten ja lasten 
välillä. Näin ollen esiopetusryhmien yhteisessä pohdinnassa on erityisesti se, miten kohtaamme lapset päivän 
aikana ja minkälaisena konreettisina toimintatapoina tämä näkyy esiopetuksen arjessa. 
 

Tavoitteenamme on oikeudenmukainen ja tasavertainen oppimisympäristö, jossa kiusaamista ei hyväksytä ja 
lapset saavat tarvitsemansa tuen. Aiheesta on keskusteltu vanhempien kanssa vanhempainillassa ja myös leops- 
keskusteluissa käsitellään lasten vertaissuhteita. Muodostamme pienryhmät ryhmissä siten,että ne tukevat lasten 
sosiaalisia suhteita ja leikkitaitojen kehittymistä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä esiopetuksen kuraattorin ja 
psykologin kanssa. 
 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

Esiopetusryhmissä on monikielisiä lapsia. Suomi toisena kielenä opetus sisältää lasten vertaistoiminnan 
tukemista (aikuinen sanoittamassa leikissä, leikkiin liittymisen tukeminen) sekä pienryhmätoimintaa, joka 
mahdollistaa lasten yksilöllisten kieleen liittyvien tarpeiden huomioimisen. Aikuisen ja lapsen välisessä 
vuorovaikutuksessa kiinnitetään huomioita hyvän suomen kielen käyttöön, oikeiden sanamuotojen 
vahvistamiseen, selkeiden ohjeiden antamiseen sekä tarkoituksenmukaisiin tukivälineisiin (esim. kuvakortit). 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

      

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, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja 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 

30.9.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 
Franzenian esiopetuksen yhteistyökouluja ovat Aleksis Kiven peruskoulu, Kallion 

ala-asteen koulu ja Pasilan peruskoulu.  

Suunnitelman  

päivämäärä 

20.9.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

      

 

 


