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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 

  Päiväkoti Katiskassa on yksi esiopetusryhmä, jossa lapsia on 21. Esiopetuksen toiminta-aika on 9 - 13. 
Esikoulun toimintaa järjestetään Mustekalojen ryhmätiloissa sekä viikoittain myös toisten ryhmien tiloissa 
vieraillen. Liikuntasalin käyttöä on lisätty iltapäivisin. Opetusryhmien koko vaihtelee koko ryhmän, 
puolikkaiden ryhmien sekä erilaisten pienryhmien välillä toiminnasta riippuen. 
Teemme retkiä mm. lähiympäristöön, metsään ja kirjastoon. Ulkoiluaika lounaan jälkeen mahdollistaa 
sekä ohjatut että vapaavalintaiset liikuntaleikit-ja pelit päiväkodin pihalla. Ulkoilun jälkeen lapsilla on satu- 
lepohetki. Sen jälkeen on rauhallisempaa toimintaa ( kynätehtävät, muovailu, esikoulun pelit ). Iltapäivisin 
lapsilla on aikaa monenlaisiin yhteisleikkeihin ja omavalintaiseen toimintaan. 
    
 
Laaja-alainen osaaminen  
 

   Esiopetuksessa painotamme leikkiä, aikuisen sensitiivisyyttä lasten ideoille, ajatuksille ja tunteille, 
vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja, omatoimisuutta sekä oppimista toiminnallisesti ja laaja-alaisesti lapsen 
kokemusmaailmaan kuuluvia asioita käsitellen. Huomioimme lapsen ehdotuksia ja toiveita käden taitoja, 
leikkejä ja muutakin toimintaa suunniteltaessa. Korostamme lapsen aktiivista otetta osallistumiseen ja 
oppimiseen.  Päiväkodissamme on käytössä liikuntasuunnitelma koko vuodelle, joka sisältää useita 
perusliikkumisen osa-alueita.  Monipuolinen, laaja-alainen oppiminen mahdollistuu, kun 
oppimiskokonaisuudet suunnitellaan niin, että sisältöjä voidaan harjoitella liikunnan, taiteilemisen, 
tutkimisen, ja dokumentoinnin kautta sekä lasten omien ideoiden pohjalta. Teemme retkiä  
lähiympäristöön, metsään, leikkipuistoihin ja kirjastoon,  tutustumme rakennettuun kaupunkimaiseen 
ympäristöömme mm. karttojen ja valokuvauksen kautta.  Esikouluvuoden aikana tutustumme tieto-ja 
viestintäteknologisiin välineisiin ( kamera, tabletti, tietokone ), median eri muotoihin ja dokumentoimme 
lasten kanssa ryhmän toimintaa. Mietimme yhdessä oman ryhmän tilojen viihtyvyyteen vaikuttavia asioita 
sekä laitamme lasten töitä esille. Oppiminen tapahtuu parhaiten lasta kiinnostavien asioiden kautta itse 
tehden ja kokeillen, aikuisen tuen avulla sekä lapsen kehitystason huomioon ottaen. Leikin ja 
kokeilemisen kautta lapsi oppii parhaiten. Annamme tilaa ja aikaa lapsen  leikille, mieluisaa tekemistä voi 
jatkaa useanakin päivänä. Ikätasoisia  leikki-ja toimintavälineitä on lasten saatavilla. Korostamme 
yhdessä tekemistä, tarjoamme uusia kokemuksia ja laajennamme oppimisympäristöämme. 
     

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 

     Helsingin esiopetuksen  perusteet määrittelevät yhteiset tavoitteet esikoulun toiminnalle.  
Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan koko vuodeksi ja toteutetaan eheyttäen kaikkeen päiväkodin 
toimintaan. Vuoden aikana harjoittelemme laskemisen ja lukemisen valmiuksia, käden taitoja, isossa 
ryhmässä toimimista, omatoimisuutta sekä monenlaisia koulussa tarvittavia taitoja. Oman päiväkotimme 
vuoden teema on “ leikki ". Havainnoimme lasten leikkitaitoja, tarjoamme lapsille ikään ja kehitystasoon 
sopivia leluja ym. materiaalia. Aikuinen osallistuu leikkeihin, ideoi ja rikastuttaa niitä lasten innostuksen ja 
mielenkiinnon mukaan. Harjoittelemme esikoulun pelejä, sääntöleikkejä sekä liikuntaleikkejä. Vuodenajat, 
juhlat ja muut yhteiset tapahtumat rytmittävät toimintaa. Mietimme ja keskustelemme lapsille tärkeistä 
asioista ( uutiset, tapahtumat, elokuvat, tietokone, kännykän käyttö yms.). Syksyn aikana osallistumme 
ilmiÖ-projektiin yhdessä Vuotalon kanssa, sisältönä mm. luonto, ympäristökasvatus ja kierrätys. 
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Perusopetuksen kanssa tehtävään yhteityöhön kuuluu luokkavierailut, liikuntatuokiot, keskustelut 
opettajien kanssa sekä esiopetussuunnitelmien ym. asiakirjojen toimittaminen kevään aikana koululle.  
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 
 Kamera, tabletti, tietokone ja lasten omat piirustukset toimivat dokumentoinnin välineinä; kuvia 
toiminnasta laitetaan vanhempien nähtäviksi.                                                                                                                            
Lasten kanssa keskustellaan ryhmän toiminnasta sekä mietitään mitä lapsi jo osaa ja missä tarvitaan 
vielä harjoittelemista. Lasten henkilökohtaiset haastattelut kirjataan kasvun kansioihin syksyllä ja keväällä. 
Kasvattajat  havainnoivat päivittäin lapsia, suunnitelmia ja työskentelytapoja. Toiminnasta keskustellaan 
ryhmän palavereissa viikottain, myös koko talon kokouksissa on mahdollista käsitellä talon yhteisiä 
suunnitelmia ja toteutuksia.  
Hakutilanteessa keskustellaan vanhempien kanssa lapsen päivästä. 
Keväällä lapset saavat todistuksen osallistumisesta esiopetukseen. 
    
Huoltajien osallisuus 
  
 Leops-keskustelussa suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa mitä juuri heidän lapsensa kohdalla 
harjoitellaan. Otamme huomioon vanhempien asiantuntevuuden lapsen asioissa. Tarvittaessa 
järjestetään muitakin keskusteluja. Lapsen kehittymistä seurataan ja keväällä täydennettävä leops-
kaavake siirtyy huoltajan luvalla tulevan koulun opettajalle. Jos vanhemmilla on ajatuksia ja ehdotuksia 
esiopetuksen toiminnasta, ne kirjataan ja otetaan esille oman tiimin kokouksissa. Juhlat, retket, 
vanhempaintapaamiset ja muut päiväkodin yhteiset tapahtumat mahdollistavat vanhempien 
osallistumisen.  
Huoltajat saavat tietoa esiopetuksen toiminnasta Helsingin kaupungin nettisivuilta, esikouluryhmän 
tiedotteista ja infotaululta, leops-keskusteluissa sekä ottaessa yhteyttä esikoulun henkilökuntaan. 
Valokuvia, lasten piirustuksia ja muita töitä laitetaan esille vanhempien nähtaväksi.    
   
Yhteisöllinen oppilashuolto  
 

  Aikuisen ystävällisen puheen ja lasta arvostavan käytöksen malli vaikuttavat siihen miten lapsi kokee 
olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi ryhmässä. Yhdessä tekeminen, lapsen osallistaminen ja onnistumisen 
kokemukset antavat lapselle tunteen kuulumisesta yhteiseen joukkoon. Konflikti-ja kiusaamistilanteet 
pyritään selvittämään lapsentasoisesti ja johdonmukaisesti ( Mini-verso ). Kiitetään ja kehutaan lapsia 
onnistuneesta toiminnasta.  Kaikki lapset ovat yhdenvertaisia ihonväriin, uskontoon, kieleen tai 
sukupuoleen katsomatta; aikuisen kunnioittava asenne lasten erilaisuutta kohtaan näkyy päiväkodin 
arjessa päivittäin ja on hyvänä mallina kaikille. Päiväkodin yhteiset tapahtumat ( juhlat ja retket, 
pajatoiminta ) ja niiden yhdessä suunnittelu ja toteuttaminen opettavat yhteisöllisyyttä ja  kasvattavat lasta 
sosiaalisuuteen. 
     
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
 
 Ryhmässämme on tänä vuonna 12lasta, jota puhuvat kotonaan muuta kieltä kuin suomea. Yksilöllisempi 
ohjaus ja suomen kielen tukeminen mahdollistuu lapsiryhmän jakamisella erilaisiin pienryhmiin. Arjen 
sanastoa ja käsitteitä harjoitellaan päivittäin. Kuvat, keskustelut ja lasta kiinnostavat aiheet kannustavat 
tuottamaan itse puhetta. Aikuinen korjaa puhetta tarvittaessa. Suomenkielisten kavereiden merkitys on 
suuri lapsen kielen oppimiselle. Lapset voivat esittää omankielisiä lauluja sekä kertoa oman kulttuurinsa 
juhlista ja tavoista.  Lasten kanssa tutkitaan kirjoja, kuvia ja kuunnellaan musiikkia eri kulttuureista. 
Huomioidaan YK:n päivä sekä tutustutaan kansainvälisyyteen liittyviin asioihin.  
     
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
 
 
Esiopetusryhmässämme  järjestetään peruskouluun valmistavaa esiopetusta. 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestely 
 
Lapselle annetaan yksilöllistä tukea ja ohjausta tarvittaessa. Kirjaamme lapsen leopsiin 
varhaiskasvatuksellisen tuen tarpeen, teemme kuntoutus/ hoito-ja kasvatussuunnitelman ja noudatamme 
siihen kirjattuja toimenpiteitä. Tänä vuonna esikouluryhmässä toimii 3krt/vk erityislastentarhanopettaja. 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 
 
Moniammatillinen arviointikeskustelu    
                                                                                                                                                                           

Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 
erityislastentarhanopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena 
kielenä- opettaja.   
     

Keskustelun  
päivämäärä 
    
   9/2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö  
 
Yhteistoimintasuunnitelma päivitetään syksyn aikana 
 

Suunnitelman  
päivämäärä 
  8/2019 

Muut yhteistyötahot  
 
Neuvolan terveydenhoitajat, psykologit, foniatrit, puheterapeutit, toimintaterapeutit, sosiaalitoimisto, 
poliisilaitos. 
     

 
 

  Varhaiskasvatuksen opettaja Eva Haajanen 

 


