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

Puolukoihin kuuluu 9 esikoululaista ja 11 ”viskaria” (4-5-vuotiaita), esiopetusta antava varhaiskasvatuksen
opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Oppimisympäristömme on lähtökohtaisesti koko päiväkoti, saari ja kaupunki. Jokainen paikka ja hetki tarjoaa
tilaisuuden oivaltaa. Myös siirtymä- ja odottelutilanteet ovat tässä suhteessa merkittäviä ja niitä käytetään
pedagogisesti hyväksi.

Tilat päiväkodissa
● ryhmätilana on ”sali”, jossa on lisäksi leikkiparvi. Tilaa käytetään myös ruokailtaessa.
● pienryhmätoimintaa varten on pieni ”verstas”. Käytetään myös ruokailtaessa.
● esim. liikuntaa, roolileikkejä ja lepohetkeä varten on käytössä monitoimitila, joka jaetaan koko päiväkodin

kanssa Puolukoiden lepohetkeä lukuun ottamatta.
● monitoimitilaan johtavalla käytävällä pieni ikkunasyvennys, joka mahdollistaa 2-3 lapsen yhteisleikin.
● koko päiväkodin yhteiskäytössä oleva ”tupa”.
● eteinen, jossa naulakot ja vaatelokerot sekä kuraeteinen.
● päiväkodin muiden ryhmien tilat ovat käytettävissä erikseen sovittaessa.
● suuri, monipuoliset leikit ja pelit mahdollistava piha, jota käyttävät useimmiten kaikki ryhmät yhtä aikaa.

Päiväkodin ulkopuolella
● lähikirjasto, jonne on pääsy myös aukioloaikojen ulkopuolella, lähikoulu kouluyhteistyön rajoissa,

lähimaastot ja kulttuurikohteet Suomenlinnassa.
● mantereen puoleisen Helsingin luonnon- ja kulttuuriympäristö: puistot, teatterit, näyttelyt, lasten

liikennekaupunki, liikuntatilat ym.

Puolukoissa toimitaan paljon yhtenä ryhmänä, ja sen lisäksi eskareilla ja viskareilla on mm. omia liikunta- ja
kuvataidetuokioita sekä retkiä. Ryhmän tilat ja toimintatavat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat lapsille
mahdollisimman itsenäisen toimimisen arjessa, joka on osa kaupungin varhaiskasvatuksen strategiaan
kuuluvaa laaja-alaista oppimista.

Leikki on esikoululaisenkin tärkeimpiä oppimisen työkaluja. Siksi ohjelmassamme on paljon sekä vapaata että
ohjattua leikkiä. Eri leikeille on eroteltu omat tilansa, ja pedagogisessa käytössä on leikkitaulu. Leikkitaulussa on
kuvat mm. rakentelusta, maalaamisesta, kotileikistä jne., joiden kohdalle lapsi lisää nimitarransa valintansa
merkiksi. Leikkitaulua päivitetään jatkuvasti/tarpeen mukaan lasten kanssa. Leikkirauhan takaamiseksi kuhunkin
toimintaan voi osallistua maksimissaan yhdessä sovittu määrä lapsia kerrallaan. Aktiviteetin vaihtamista edeltävät
usein neuvottelut, joita aikuinen havainnoi ja joihin hän tarvittaessa osallistuu. Ulkona toiminta on
vapaamuotoisempaa ja sitä leimaa liikunnallisuus. Aikuinen osallistuu ulkonakin toimintaan ohjaten tarvittaessa
leikkejä/pelejä sekä tekee ulkoilun aikana havaintoja esimerkiksi ryhmädynamiikasta, leikkien monipuolisuudesta
jne. toiminnan suunnittelun pohjaksi.

Käytämme noin kerran viikossa ystäväpurkkia, josta arvotaan kullekin lapselle kaveri aamupäiväksi. Tällä
pyritään vahvistamaan monimuotoisten sosiaalisten verkostojen syntyä ryhmässä. Ristiriitatilanteissa
sovellamme MiniVerso- sovittelumenetelmän periaatteita, yksinkertaistaen: kaikkia osapuolia kuullaan, ja
keskustelun jälkeen tehdään selkeä ja ymmärrettävä sopimus tilanteen ratkaisusta.

Esiopetus koskee vain eskareita, mutta viskarit saavat siitä pieniä maistiaisia. Rytmittely, riimittely, lukeminen,
laulu sekä arkipäivän tilanteisiin niveltyvät laskutehtävät värittävät koko päiväkotipäivää rajautumatta
nimenomaisesti esiopetusaikaan tai toimintatuokioihin, joissa näihin syvennytään nimenomaisesti. Myös kirjaimia
ja lukemista harjoitellaan muulloinkin kuin esiopetusaikana. Esiopetus painottuu aamupäivään klo 9-11.

Esiopetusajan keskeisin päämäärä on yhteistyötaitojen kehittäminen, yhteiseen tekemiseen kiinnittyminen ja sitä
kautta kouluvalmiuksien kehittäminen. Tavoitteena on opetella kirjoittamaan suuraakkoset, tunnistaa
pienaakkoset, hallita numerot 1-20 ja osata yksinkertaisia ynnä- ja miinuslaskutoimituksia. Pienryhmien ja
yksilöharjoitteiden avulla tarjoamme jokaiselle lapselle sopivantasoista opeteltavaa. Opetuksessa pyritään
löytämään kunkin lapsen vahvin itseilmaisun tapa (esim. keskustelu ja pohdinta, tarinankerronta tai kuvallinen
ilmaisu), jota käytetään oppimisen ja itsetunnon tukena.
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)

Tällä toimintakaudella ajattelu ja oppiminen on yhdessä vanhempien kanssa sovittu yksikön tärkeäksi
painopisteeksi. Annamme lapsille aikaa päätellä ongelmatilanteissa ja löytää itse ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan
kyselemään ja keskustelua käydään lapsen ajattelun ja ilmaisun tapaa kunnioittaen. Oppimisen tukena käytetään
monipuolisesti musiikkia, liikuntaa, ja luovaa työskentelyä, erityisesti kirjallisuutta ja tarinankerrontaa.

Ryhmän kasvattajat tekevät havaintoja lasten kiinnostuksen kohteista ja heille merkittävistä tapahtumista, joita
käytetään esiopetuksen sisällön ja teemojen rakentamisessa. Niistä keskusteltaessa löytyy ilmiöitä, joita voidaan
syventyä tutkimaan. Prosessi antaa lapsille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa ryhmän toimintaan.

Tiedon hakuun käytetään kirjoja, internetiä sekä haastatteluja. Digitaalisia välineitä käytetään myöskin
toiminnan taltiointiin. Erilaisia tiedonlähteitä tutkimalla kehitetään monilukutaitoa ja päästään esimerkiksi
arvioimaan eri medioiden luotettavuutta.

Retkillä teatteriin, nukketeatteriin ja museoihin yms. päästään opettelemaan useita laaja-alaisen oppimisen osa-
alueita samalla kertaa.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Erityisesti kirjallisuus ja lasten omien tarinoiden kirjaaminen/kuvittaminen sekä näistä keskusteleminen on
keskeinen metodi Puolukka-ryhmän esiopetuksessa. Sen avulla tuetaan kielen kehitystä, mutta samalla päästään
harjoittelemaan empatiaa, tunteiden sanoittamista ja eettisyyttä sekä ajattelemista ylipäätään.

Kirjoja luetaan sopivissa tilanteissa itse, pienryhmissä ja koko ryhmälle sekä säännöllisesti päivittäin lepoaikaan
Kirjoista keskusteltaessa nousee käsiteltäväksi erilaisia teemoja, kuten esimerkiksi isoksi kasvaminen, ystävyys,
sukupuoliroolit, erilaisuuden suvaitseminen/arvostaminen jne. Näin vahvistetaan samalla kulttuurisen
osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, jotka ovat yksi laaja-alaisen oppimisen osa-alueista.

Kirjallisuudesta kumpuavat teemat siirtyvät luontaisesti lasten leikkeihin, missä niitä käsitellään edelleen, ja
johtavat usein seuraavaan teemaan, josta aikuinen voi ottaa kopin esimerkiksi ilmiöpohjaiseen
tutkimusprojektiin. Syyskaudella olemme tutkineet hiiren elämää. Jatkokysymykseksi on noussut esimerkiksi
kysymys ”jos ihmisellä olisi häntä”, josta aihetta voitaisiin laajentaa ihmisapinoihin, evoluutioon jne.

Eskarien ja viskarien mukana viikoittain kiertävän Pieni-hiiren (lasten antama nimi) avulla osallistetaan lasten
vanhemmat pohtimaan hyvää kaveruutta, mikä dokumentoidaan valokuvin ja kirjallisesti. Vieraissa kodeissa
vierailevan Pienen kokemuksiin eläytymällä päästään juttelemaan myös esimerkiksi jännittämisen, ujouden jne.
tunteista.

Jokainen ryhmän lapsi toimii matkaoppaana itselleen tärkeään kohteeseen Suomenlinnassa, eskarit
omana ryhmänään. Retket tarjoavat tilaisuuden monipuoliseen oppimiseen, liikuntaan, sosiaalisten taitojen
kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun. Retket dokumentoidaan valokuvin ja matkaoppaan kertomuksen
avulla.

Esikoululaiset käyvät syyskaudella yhdessä Vesikirppu-uimakoulun, joka järjestetään lokakuusta joulukuuhun
perjantaisin Mäkelänrinteen uintikeskuksessa.

Tunne- ja turvataidot -materiaaleja käymme läpi jonkin verran syyspuolella ja kattavammin keväällä.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
● valokuvat
● videointi
● äänittäminen
● Instagram-sivusto
● haastattelut, keskustelut
● viikoittaiset tiimipalaverit, joissa arvioimme toimintaamme ja sille asetettuja tavoitteita
● lapsilta hankittu ja spontaanisti saatu palaute
● vanhemmilta saatu palaute
● lasten kehityksen kansiot/portfoliot
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Huoltajien osallisuus
● lapsen tutustuminen uuteen ryhmään asteittain vanhemman kanssa
● sähköpostitse vanhemmille lähetettävä viikkokirje, jossa käydään läpi menneen viikon tapahtumat ja

tiedotetaan seuraavan viikon ohjelmasta.
● vanhempainillat ja kyselyt, joiden avulla vanhemmille tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa toimintaan
● päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa lasta tuotaessa ja haettaessa
● syksyn ja kevään keskustelut, joissa käsitellään lapsen esiopetuksen oppimisen suunnittelua ja arviointia

(LEOPS)
● asiakastyytyväisyys- ja muut kyselyt
● yhteiset juhlat ja tapahtumat
● mahdolliset tutustumiskäynnit lasten vanhempien työpaikoille

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Arjen toiminnassa tuetaan lapsen fyysistä, psyykkistä ja emotionaalista hyvinvointia. Lapsille tarjotaan
mahdollisuuksia liikuntaan, ulkoiluun ja retkeilyyn, fyysiseen aktiivisuuteen ohjatuissa liikuntatuokioissa ja
päiväkodin arkisissa tilanteissa. Hyvinvointia edistetään myöskin huolehtimalla terveellisestä ruokavaliosta,
riittävästä levosta ja aktiivisuudesta, siisteydestä, itsestä huolehtimisesta ja melutasoa rajoittamalla.

Aineellista ympäristöäkin tärkeämpi tekijä on ryhmän hyväksyvä ja rohkaiseva ilmapiiri. Psyykkinen ja
emotionaalinen hyvinvointi edellyttää, että jokaisella on oikeus koskemattomuuteen, turvallisuuden tunteeseen ja
työrauhaan. Näitä edistetään esimerkiksi tilojen käytön avulla. Jokaiselle lapselle luodaan mahdollisuudet tuoda
esille mielipiteensä sekä kokea onnistumisen ja epäonnistumisen hetkiä, joita saadaan turvallisesti esimerkiksi
kohtaamalla haasteita yhdessä ja yrittämällä uudelleen. Teemme runsaasti ryhmätyötä ja opimme sitä kautta
yhdistämään ja arvostamaan kullekin ominaisia vahvuuksia: näin myös lapset opettavat toisiaan.

Opettelemme keskustelemaan toisiamme kunnioittaen ja tekemään yhdessä toimintaamme koskevia päätöksiä.
Käsittelemme monin eri tavoin hyvän kaveruuden ja käytöksen rajoja ja teemme niistä yhteisiä sopimuksia.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
Ryhmässä ei ole tällä hetkellä yhtään suomea toisena kielenä puhuvaa lasta, mutta kaksi- tai useampikielisiä
perheitä on useita. Koko ryhmän suomen kielen kehitystä tuetaan aiemmin mainitusti lukemalla, loruttamalla,
saduttamalla jne. Ryhmä saa laulujen ja lorujen muodossa maistajaisia niillä kielillä, joita ryhmän lasten kotona
puhutaan. Useampikielisille perheille on tiedotettu, että S2-opettajan konsultaation saaminen on mahdollista
myös heille.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa
Ryhmässä ei ole tällä hetkellä valmistavaa opetusta saavia lapsia.

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, varhaiskasvatuksen opettaja,

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomitoisenakielenä opettaja, neuvolan
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija

Lasten mahdolliset erityistuen tarpeet ja oppimisen tavoitteet käydään läpi syksyn LEOPS-keskustelussa, joissa
myös sovitaan, miten lasta tuetaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Mukana voi olla mukana konsultoivia tahoja (esim.
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, puhe- tai toimintaterapeutti). Vanhemmille kerrotaan erilaisista tukitoimista
koulussa ja ohjataan tarvittaessa ottamaan yhteyttä tutkiviin tahoihin, hakeutumaan terapiapalvelujen piiriin tai
hakemaan asiantuntijoilta lausuntoja jatkoa varten. Esiopetuksen kuraattorin ja psykologin palvelut ovat niin ikään
saatavissa.
Ryhmässä toimii yhtenä päivänä viikossa varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Lisäksi voimme konsultoida
kiertävää alueellista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Moniammatillinen arviontikeskustelu Päiväkodinjohataja Maritta Mellin, kiertävä
varhaiskasvatuksenerityisopettaja Pirjo Suomalainen, varhaistasvatuksenopettaja Reija Sann ja yksikön
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Heli Ärilä

Keskustelun
päivämäärä
30.8.2019

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma)
Liite

Suunnitelman
päivämäärä
30.9.2019
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Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot
Alueen muut päiväkodit, kaupungin tarjoamat yhteistyökumppanit (kirjastot, liikuntatilat), moniammatilliset tahot:
neuvola, psykologit, ja terapeutit, Kaskon asiantuntijaopettajat, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma, kulttuuripalvelut
(museot, teatteri, musiikki).


