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Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma
 on käsitelty ja hyväksytty

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
Longinojan esiopetusryhmät:

· Sadepisarat: 14 esikoululaisen ryhmä. (Kahdella pidennetty oppivelvollisuus)
· Auringonsäteet: 14 5-6- v. lasta, joista 5 esiopetusikäistä.
· Sateenkaaret: 12 lapsen integroitu erityisryhmä, joista 3 pidennetyn oppivelvollisuuden esikoululaista.

- Karvikan esiopetusryhmä:
· Herukat: 21 5-6 v. lasta, joista 11 esikoululaista.

· Esiopetustiloina käytetään kaikissa ryhmissä päivittäin ryhmätilan lisäksi pienryhmätiloja, liikuntasalia ja
lähistön ulkoilupaikkoja.

· Esiopetuksen oppimisympäristöä laajennetaan viikottain erilaisilla retkikohteilla.
· Syksyllä Sateenkaaret tekevät yhteistyötä yksi lapsi kerrallaan Sadepisaroiden kanssa. Keväällä

Sateenkaaret tekevät koko ryhmänä yhteistyötä Auringonsäteiden kanssa.
· Sadepisarat ja Auringonsäteet jakavat samat ryhmätilat ja tekevät päivittäistä yhteistyötä keskenään.
· Karvikan ja Longinojan esioppilaat toimivat yhdessä kevätpuolella erilaisissa liikunnallisissa

tapahtumissa kuten yhteisissä jäähallivuoroissa ja eskareiden sählyturnauksessa.
· Hietakummun ala-asteen kanssa tehdään kummiluokkayhteistyötä (esim. yhteistä liikuntaa,

oppituntivierailuja ja retkiä) sekä käydään vieraina koulun eri tapahtumissa.
· Karviaistien koulun kanssa yhteistyö toteutetaan koulun musiikkihetkillä perjantaisin.
· Esiopetuksessa painotetaan tällä toimintakaudella turvallisen ja omatoimisen arjen opettelua,

vuorovaikutustaitoja sekä ympäristön ja luonnon tutkimista.
· Oppimista lähestytään liikunnan, leikin, kokeilun ja toiminnallisuuden kautta.
· Lasten haastattelujen ja havainnoinnin perusteella muokataan oppimisympäristöä yhdessä lasten

kanssa. Toiminta rakennetaan lasten mielenkiinnon kohteiden ympärille
· Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet rakennetaan lasten aloitteiden pohjalta.
· Eri välineet ja materiaalit ovat esillä ja lasten saatavilla. Lasten kanssa on käyty läpi, missä välineitä

säilytetään ja miten niitä käytetään.
· Positiivisten oppimiskokemusten avulla vahvistetaan lasten myönteistä minä-kuvaa ja itsetuntoa.

Sensitiivinen aikuinen kannustaa iloitsemaan työn tuloksista.
· Yhteistyökumppaneita on mm. leikkipuisto, alueen muut päiväkodit, Stadin ammattiopisto, Malmitalo ja

kaupungin muu kulttuuritarjonta.

Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua

· Lasten osallisuutta lisätään mahdollisuuksilla osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin
(lastenkokoukset, lapset leops-keskustelussa mukana, lasten haastattelut)

· Aikuinen osallistuu leikkiin ja toimintaan rikastuttaa sitä.
· Esiopetuksessa korostetaan leikin ja liikunnan osuutta oppimisen välineinä.

Itsestä huolehtimista ja arjen taitoja
Monilukutaito
Tieto- ja viestintäteknologiaa.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
· Lähdetään lasten ideoista ja toiveista. Aiheet tulevat esille päivittäisistä keskusteluista ja seuraamalla ja

menemällä mukaan lasten leikkeihin.  Aikuinen huolehtii, että kaikkien lasten ideat tulee huomioiduksi.
· Oppimiskokonaisuuksissa, teemoissa ja projekteissa on tärkeintä prosessi. Projektit/teemat rakentuvat

projektin edetessä.
· Aikuinen tuo mukaan teemoihin/projekteihin ajankohtaista ja lapsen elämää koskevaa sisältöä yksilölliset

tarpeet huomioiden. Toiminnan tulee olla riittävän haastavaa ottaen huomioon lasten taidot. Lapsella on
myös oikeus työskennellä omaan tahtiinsa. Projekteissa tehdään yhdessä ja opetellaan auttamaan
muita.

· Aikuinen aloittaa ja lopettaa projektin/teeman. Projektien jälkeen toimintaa arvioidaan yhdessä ja
pohdimme haasteita ja onnistumisia.

· Osassa projekteista toiset laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat toisia enemmän. Esiopettaja
huolehtii, että toimintavuoden aikana kaikkia osa-alueita kehitetään

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
· Toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa.
· Arviointia harjoitellaan lasten kanssa päivittäin eri tilanteissa. Opettelemme pohtimaan tehtävien

onnistumista ja myös sitä, mikä vaatii vielä harjoittelua.
· Lasten kanssa harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja sen perustelua monin eri tavoin
· Dokumentointiin käytetään mm. lasten tarinoita, piirroksia, valokuvaamista (paperi- ja digikuvat), eskari-

kansion keräämistä ja sosiaalista mediaa (ryhmien Instagram-tilit). Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa
hänestä kerättyihin dokumentteihin.

· Itsearviointia toteutetaan päivittäisissä keskusteluissa lasten kanssa; harjoitellaan tunnistamaan omia
vahvuuksia ja opittuja asioita. Itsearviointia toteutetaan koko oppimisprosessin aikana. Aikuinen tukee
lapsen itsearviointia positiivisella sanoittamisella.

· Toimintaa arvioidaan ja kehitetään tiimin päivittäisessä keskustelussa ja viikottaisissa tiimipalavereissa.
Esiopettajat ja päiväkodin johtaja arvioivat toimintaa erillisessä palaverissa kaksi kertaa vuodessa
(syksyllä ja keväällä).

· Lasten kanssa toimintaa arvioidaan viikon lopuksi ja samalla pohjustetaan tulevaa. Vanhemmat
pääsevät osallistumaan arviointiin päivittäisten keskustelujen lisäksi viikkokirjeiden avulla.

· Vanhemmat osallistuvat arviointiin mm. päivittäisten keskusteluiden, syksyn ja kevään LEOPS-
keskusteluiden, vanhempaintilaisuuksien ja muiden yhteistyötapaamisten kautta.

Huoltajien osallisuus

· Viikkotiedotteessa käsitellään mennyttä viikkoa toiminnan näkökulmasta ja kerrotaan tulevan viikon
ohjelma.

· Huoltajien mielipiteitä, toiveita ja palautetta kuullaan.Toiveet huomioidaan ja toimintaa kehitetään niiden
pohjalta.

· Erityislasten kohdalla vanhempien ja hoitavan tahon osallisuus lapsen oppimisen polussa kasvaa.
· Vanhempaintilaisuudet ovat vanhempia osallistavia. Syksyn vanhempainillassa sai esittää toiveita, mitä

haluaisi lapsen kokevan tai oppivan.
· Huoltajille viestimisen tukena käytetään erilaisia dokumentoinnin menetelmiä, ryhmien ilmoitustauluja,

viikkokirjeitä, Instagramia ja lokeroilmoituksia.

Yhteisöllinen oppilashuolto

· Ryhmäytymiseen panostetaan.
· Opetellaan hyväksymään erilaisuutta sukupuoleen ja kulttuuritaustaan katsomatta.
· Lapsille opetetaan taitoja ratkaista ristiriitatilanteita.
· Jokaiselle luodaan mahdollisuuksia ilmaista itseään. Kaikki tulevat kuulluksi ja kaikkien mielipiteitä

huomioidaan ja kunnioitetaan.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
· Suomi toisena kielenä opetusta toteutetaan esiopetuksen integroituna.
· Kuvatukea käytetään ohjeiden tukena ja sanoittamaan päiväjärjestystä.
· Roihusten arjessa materiaali on ryhmän käytössä kielentukemisessa
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

· Eri kulttuuritaustat näkyvät ryhmätiloissa ja ryhmien toiminnassa.
· Lapselle annetaan hänen tarvitsemansa aika ja välineet itsensä ilmaisuun.
· Hyväksytään erilaiset ilmaisumuodot ja tutustutetaan lapset erilaisiin tapoihin ilmaista itseään. Arjen

tilanteita käsitellään kunnioittaen lapsen kulttuuritaustaa.
· Lapsen tukena ryhmässä on mm. kuvatukea, leikkitaulu, kuvitettu päiväjärjestys, säännöllinen päivärytmi.
· Teemme tiivistä yhteistyötä alueen S2-lastentarhanopettajan kanssa.

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt

· Huoltajille kerrotaan lapsen henkilökohtaisesta koulupolusta.
· Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.
· Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksenopettaja,

varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä opettaja, neuvolan
terveydenhoitaja, esiopetuksen kuraattori ja psykologi tai muu asiantuntija.

Moniammatillinen arviontikeskustelu Keskustelun
päivämäärä
14.10, 15.10.2019

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma)
Liite

Suunnitelman
päivämäärä
2.9.2019

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot
Malmin seurakunta, lastensuojelu sekä oppilashuollon palvelut: neuvolan terveydenhuolto- ja psykologipalvelut,

esiopetuksen  kuraattori ja psykologi sekä lapsiperheiden perhetyön sosiaaliohjaajat.


