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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Päiväkoti Korallissa toimii esiopetusvuonna 2019-2020 kaksi esiopetusryhmää: Simpukat ja Metsätiaiset. 

Esiopetuksen toiminta-aika Korallissa on 09:00-13:00. Toiminta - ja oppimisympäristönä käytämme päiväkodin 
kaikkia yhteisiä tiloja sekä lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia; leikkipuistot, metsät, merenranta, liikuntapaikat 
(futiskentät, urheilukentät, jäähalli, Liikuntamylly). Lisäksi hyödynnämme Helsingin kaupungin tarjoamia museo -
ja kulttuuripalveluita.Periaatteena on oppimisen kaikkiallisuus eli kaikkialla ja kaikesta voi oppia uutta. 

 

 

SIMPUKAT 

Ryhmässä on 19 lasta, yksi varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.  Päivä 
alkaa aamukokoontumisella klo 9 koko ryhmän kesken, jonka jälkeen jakaannumme toiminnan luonteen mukaan 
kahteen tai kolmeen pienryhmään. Aamukokoontuminen on tärkeä osa päivää, jolloin yhdessä suunnittelemme 
tulevaa,on mahdollisuus kertoa fiiliksistään, taukojumpata, laulaa, lukea satuja ja orientoitua päivän työskentelyyn 
yms.  Pienryhmissä tapahtuvan ohjelman vanhemmat näkevät ilmoitustaululta ja lapset näkevät sen kuvitettuna 
omalta taulultaan. Muutaman kerran viikossa  yhden pienryhmän toiminta on erityisesti suomi 2 taitoja kehittävää 
toimintaa. Viikottain käytämme oppimisympäristönä päiväkodin ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Teemme myös 
kulttuuriretkiä ja hyödynnämme Helsingin lukemattomia mahdollisuuksia. Tähän mennessä olemme olleet 
esimerkiksi Musiikkitalossa, Päivälehden museossa ja Areena Centerissä. 

 

 

METSÄTIAISET 

Ryhmä koostuu neljästätoista (14) lapsesta. Ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja ja kaksi avustajaa. Metsätiaiset aloittavat esiopetuspäivän klo 9:00, jolloin siirrymme metsään 
Mustavuoreen tai päiväkodin lähimetsiin. Yhtenä päivänä viikossa työskentelemme aamupäivän sisätiloissa. 
Oppimisympäristönä toimii laajasti myös muu Vuosaaren ja Helsingin ympäristö erilaisine kulttuuri -ja 
liikuntakohteineen, mitä hyödymme niin erilaisissa projekteissa, kuin muissa sisällöissä (Arena Center, 
Liikuntamylly, Vuotalo, Amos Rex, Oodi, Vuosaaren jäähalli yms.) Ruokailemme paljon myös ulkona, joko 
retkieväin tai ottamalla lämpimän ruuan toisinaan lähimetsään. Sisäruokailun jälkeen kokoonnumme päiväpiiriin, 
jonka jälkeen esiopetuspäivä päättyy lepo/kirjan kuunteluhetkeen päiväkodin saliin.  
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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 on tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus. 
 Lapsi on tärkeä osa yhteisöä ja yhteiskuntaa ja hänen mielipiteillään on merkitystä.. Esiopetus on alkua 

elämänpituiselle oppimiselle. Tulevaisuudessa tarvitaan taitoa soveltaa tietoja ja taitoja. On tärkeää olla oma 
itsensä. Samanarvoisuus ei tarkoita samankaltaisuutta. Tulevaisuuden kannalta on myös oleellista oppia 
yhteistyötaitoja. Eläminen on helpompaa, kun uskaltaa ilmaista itseään. Kuulluksi tulemisen kokemus rakentaa 
luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. On tärkeää saada liikkua ja saada kokemuksia, jotka edistävät mielen 
hyvinvointia. On oleellista käyttää esiopetusikäiselle suotuisia menetelmiä. Antaa tilaa toiminnallisuudelle, 
luovalle työskentelylle, liikkumiselle. leikille, elämyksille. 
 
SIMPUKAT 
Pidämme tärkeänä ennen projekteja kartoittaa, mitä lapset jo tietävät asian tiimoilta. Käytämme tähän selkeää 

karttaa. Kyselemme myös, mitä lapset haluaisivat tietää ja mikä heitä kiinnostaa. Mutta aikuisilla on vastuu 
laajentaa lasten kiinnostuksen kirjoa. Pohdimme myös, mitä hyötyä erilaisista taidoista on käytännön elämässä.  
Tarkistamme ajoittain, onko uusilla tiedoilla vaikutusta omaan mielipiteeseen. Asioiden arvottaminen on 
oleellista.Tärkeänä mottonamme on, että virheitä tekemällä oppii parhaiten.  
Mielestämme lapsi on luontaisesti kiinnostunut uuden oppimisesta. Metakognitiivisia taitoja opetellaan ympäri 

vuoden. Miten minä opin, mihin minun on kiinnitettävä huomioni, miten voin tutkia, kokeilla, pohtia ja tehdä 
johtopäätöksiä. Miten muistan asioita. Olla oman elämänsä tutkimusmatkailija, Kolumbus, joka innostuu 
löytäessään uutta ja ihmeteltävää. 
Ryhmän lapset ovat liikunnallisia, toimeliaita ja innostuvat monipuolisista asioista. Lapset haluavat " vakavan 

opiskelun" vastapainoksi myös hulluttelua, vitsailua, heittäytymistä. Osaaminen ei kehity yksipuolisessa 
ympäristössä yksipuolisin menetelmin. Niinpä meidän pedagogisissa painotuksissa on monipuolisten 
ympäristöjen ja  menetelmien käyttö. Juhlat ja tempaukset piristävät arkea. Erityisesti tänä lukuvuonna korostuu 
ekotaitojen harjoitteleminen ja lapsi suorittaa omaa ekotekopassia. 
 
 
METSÄTIAISET 
 Jotta lasten omat mielenkiinnon kohteet tulevat huomioiduksi on kasvattajan tärkeä tehtävä lapsen havainnointi 

arjessa, niin ohjatuissa tilanteissa kuin vapaanleikin lomassa. Isommat projektikokonaisuudet muodostuvat lasten 
mielenkiinnonkohteiden mukaan. Oppimisympäristön suunnitteluun liittyy lasten omat toiveet leikeistä, leluista ja 
leikkitiloista. Lapsen omatoimisuus korostuu metsäpedagogiassa, sillä esimerkiksi omista ja toisten tavaroista 
huolehtiminen on osa jokapäiväistä toimintaa. Lapsille annetaan vastuuta;  viikottain vaihtuvat apulaiset 
huolehtivat esimerkiksi ruokailuun liittyvistä käytännön toimista. Lapset ottavat oman ruuan, harjoittelevat hävikin 
pienentämistä ja pyyhkivät pöydät. Omien tavaroiden lisäksi lapset oppivat myös pitämään huolta ympäristöstä ja 
luonnosta. 
Projektimuotoisen työskentelyn kautta opitaan tiedon hankkimisen ja jakamisen taitoja. Lapsille ei anneta 

tutkittavista asioista valmiita vastauksia vaan lapset saavat itse ottaa selvää, kokeilla ja tutkia. Epäonnistumisia ei 
tarvitse pelätä vaan niistä voidaan oppia ja kokeilla uudestaan. Lasten omat oivallukset ja oppimiseen johtavat 
prosessit ovat tärkeitä. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Maailma on täynnä kiinnostavia ilmiöitä.Projekteja toteutettaessa  pitää ottaa huomioon, että niissä toteutuu 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, eri sisältöjen ( äidinkieli, matikka, kädentyöt, liikunta, musiikki jne.) tavoitteet, 
huomioidaan lapsen kokemusmaailma ja kiinnostuksen kohteet sekä opitaan oppimaan oppimisen taitoja, 
vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen ja arkielämän taitoja. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet määräytyvät 
esiopetussuunnitelman pohjalta. Koko päiväkodin yhteisiä tavoitteita tälle toimintakaudelle ovat kaveritaidot, 
ekotukitoiminta ja aikuisten sensitiivisyys ja lasten osallisuuden huomioiminen. Koko talossa toteutetaan keväällä 
muutaman viikon ilmiöpohjainen kokonaisuus, joka meillä liittyy kierrättämiseen. 
 
SIMPUKAT  
- Tänä syksynä olemme kartoittaneet lasten toiveita ja kiinnostuksen kohteita havainnoimalla , kyselemällä 

lasten ja vanhempien toiveita, lastenkokouksissa, tuumaustauoilla sekä aistimalla ilmassa olevia trendejä. Aluksi 
harjoittelemme projektityöskentelyä muutamalla lyhytkestoisella projektilla. Elokuussa oli yksisarvisprojekti , joka 
oli tutustumisprojekti työtapoihin, ryhmääntymiseen, omaan ilmaisuun. Siirryimme siitä pihlajanmarjat projektiin, 
joka pohjaantui satuun Kettu ja pihlajanmarjat. Tutustuimme erityisesti suomalaiseen designiin, joka on 
tuotteistanut sadun aihetta karkeissa, kekseissä, kankaissa.Lapset esimerkiksi painoivat omia kankaita, 
suunnittelivat omia keksipaketteja. Tutustuivat mainosten maailmaan ja mainostivat keksejään televisiossa. 
 Olemme pikku hiljaa aloittelemassa Pekka Töpöhäntä- projektia. Lapsille on luettu satuhetkillä kirjoja ja he 

kävivät Päivälehden museon Pekka Töpöhäntä näyttelyssä. Koko talon kehittämiskohteena ovat kaveritaidot ja 
kirjoista löytyy aiheeseen hyvää työstettävää. Voiko kissa olla ystävä koiran kanssa. Miksi Monni, Pilli ja Pulla 
ovat sellaisia kiusaajia. Miltä se kaikki tuntuu ja mitä voitaisiin tehdä. Kissayhteisö toimii myös yhteiskunnan 
symbolina erilaisine ja eri ammateissa toimivine kissoineen. Vanhalta Maijalta irtoaa aforismeja eri tilanteisiin ja 
sanataiteessa voidaan lasten kanssa työstää omia aforismeja ( tämä ajatus oli myös vanhempien 
mieleen)Töpöhäntä projektiin nousseita ideoita : oma sanomalehti, omat kissahahmot ja pehmoeläimet, hau hau 
partio 
 Projektit opettavat lasta sitoutumaan pitkäkestoiseen työskentelyyn. Projektit alkavat ja loppuvat. Meillä on 

aikuisten suunnitelma, millaisia opetussuunnitelman asioita olisi hyvä linkittää tähän kokonaisuuteen ja siihen 
yhdistettynä lasten suunnitelma, joka koostuu heidän toiveistaan. Kaikki siinä välillä on seikkailua , jossa on 
mahdollista ottaa suunnan tarkistuksia, improvisoida,lähteä mielenkiintoiselle sivuraiteelle, mutta on myös 
tärkeää pysyä suunnassa ja haastaa itseään tekemään ja pohtimaan asioita monipuolisesti. Simpukoiden 
projektit sisältävät aina eettistä pohdintaa ja mediakasvatus kulkee mukana yhtenä työmenetelmänä. Projektit 
sisältävät myös paljon ilmaisutaidollisia elementtejä ja tavoitteena on saada lapsen persoona loistamaan ja 
hänen äänensä kuuluviin. 
Aikuisen sensitiivisyys on yksi avaintavotteistamme tällä kaudella Aikuinen on herkkänä ja sensitiivisenä 

toiminnassa ja osaa näin ohjata projektia lasta kiinnostaville poluille.Lasten osallisuuden tunteeseen vaikuttaa 
paljon se, että tilanteissa improvisoidaan, tartutaan ideoihin, aikuinen on kiinnostunut lasten maailmasta ja 
menetelmät ovat lapsille mieluisia. Projektimme ovat usein loppuneet lopputyöhön, jossa lapsi on suorittanut 
eskarin draamadiplomin. Kantaisiko Pekka Töpöhäntä projekti loppuvuoden ja innostaisi lapsia syvälliseen 
draamatyöhön 
Simpukat suorittavat läpäisevästi vuoden aikana ekotekopassin. 
 
 
 
METSÄTIAISET 
Esiopetuksen tavotteita toteutamme luontoympäristöä hyväksi käyttäen. Myös suuremmat projektikokonaisuudet 

muodostuvat sen mukaan mitä koemme ja näemme esiopetuksen arjessa. Näin ollen projektien tutkimusaiheet 
liittyvät luontoon. Toteutamme esiopetuksessa case-forest pedagogiikan mukaista opetusta.  
Projektien synty: 
Lapsille järjestetään "havannointitilanne". Aikuinen valitsee luonnossa sijaitsevan kohteen, johon lapsi ryhmä 

kokoontuu. Tämän jälkeen tätä ympäristöä havannoidaan käyttäen erilaisia aistikanavia. Havainnoinnin jälkeen 
on kysymysten ja ihmettelyn vuoro. Lapsen saavat esittää havaintoja ja kysymyksiä, mitkä sillä kohtaa 
pohdituttavat ja ihmetyttävät. Aikuinen kirjaa kaikki lasten sanomat asiat ylös. Tämän kaltaisia hetkiä järjestetään 
2-3 kpl, jonka jälkeen aikuinen kategorisoi kaikki lasten havainnot ja kysymykset omiksi luokikseen. Näin 
saadaan erilaisia aiheluokkia. Aiheet esitellään lapsille ja näistä aiheista äänestetään kaikista mielenkiintoisin 
tutkimuskohde. Kun tutkimuskohde on valittu tehdään tutkimussuunnitelma. Kootaan lasten jo olemassa oleva 
tieto aiheesta, valitaan 2-3 selvitettävää tutkimuskysymystä ja mietitään mistä tietoa lähdetään etsimään. Lasten 
kanssa mietitään millä eritavoin aihetta käsitellään. Aikuisen tehtävä on tuoda projekteihin pedagoginen 
näkökulma yhdistämällä siihen esiopetuksen sisältöjä luovasti ja eheyttävästi. Projektien kesto vaihtelee viikoista 
n. kuukauteen lasten mielenkiinnon mukaan ja suurempia projekti kokonaisuuksia esiopetuksen aikana 
toteutamme 2-3 kpl. Toisinaan projektien aiheet nousevat lasten mielenkiinnon kohteista aikuisten havaintojen 
perusteella. Syksyllä lapset olivat kiinnostuneita ketä metsässä asustaa. Tästä syntyi projekti peikoista.  
Metsätiaiten ryhmässä korostetaan positiivisen pedagogikaan työtapoja tuomalla erityisesti esille lapsien 

vahvuuksia. Käytämme Huomaa hyvä - aineistoa ja vahvuusvariksen vahvuuskortteja. Arvioimme itseämme 
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(lapset ja aikuiset) huomaamaan omia vahvuuksiamme ja tätä kautta myös toisten vahvuuksia erilaisuutta ja 
jokaisen yksilöllisyyttä kunnioittavalla tavalla.  
Syksyllä keskitymme tutustumaan lasten lähiympäristöön vierailemalla kunkin lapsen kotiovella. Viikon tähti 

pääsee kertomaan omasta kodistaan ja perheestään ja saa viikon aikana valita parinsa, lempileikkinsä ja toimia 
apulaisena. Viikon tähden avulla harjoittelemme niin esillä olemista, kiellisiä taitoja, kuin vahvuuksien tarkastelua. 
Jokaisesta lapsesta tehdään oma kuva, johon keräämme lapsien ajatuksia viikon tähden vahvuuksista.  
Joulukalenterin avulla tarkastelemme lasten vanhempien ajatuksia omien lastensa vahvuuksista. Leops-

prosessin aikana ja pitkin vuotta myös lapsen omat ajatukset ja ryhmän aikuisten näkökulma tulee kerätyksi. Näin 
jokaisen lapsen kohdalla kootaan esiopetusvuoden aikana "vahvuuskartta", jossa yhdistyvät lapsen oma, ryhmän 
lasten ja aikuisten sekä lasten vanhempien näkökulma lapsen vahvuuksista.  
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Päiväkoti Korallissa esiopetuksessa ei käytetä mitään tiettyä oppikirjaa.Eri ryhmät työstävät kuitenkin omaa 
kansiotaan tai vihkoa tai työkirjaa ja kuviskansiota. On huomattava, että suurimmasta osasta tekemästämme 
työstä ei jää konkreettista materiaalia. Esiopetus on usein rakentelua, tutkimista, kokeilua ja erilaisia 
oppimisleikkejä. Asiat jäävät muistoiksi, koetuksi ja opituksi lapsen sisimpään.  

 

 

SIMPUKAT 

-Lapsilla on yhdistetty työkirja / kasvunkansio. Tavoitteena on, että kirjoissa lapsen oma ääni tulee näkyväksi. ( 
päinvastoin kuin työkirjoissa, joita täytetään kaikki samalla tavalla) Lapset katselevat mielellään kansiota. he 
keskustelevat muiden lasten tai aikuisten kanssa " Muistatko ku…." " Kato mä en osannut kirjoittaa nimeä 
kunnolla" 

-Etenkin aamupiireissä aikuinen kiinnittää huomiotaan positiivisiin asioihin, joita on näkynyt ryhmän toiminnassa. 
Käsitellään myös ongelmallisia tilanteita. 

-Huomioimme jokaista lasta kertomalla jotain positiivista tai peukuttamalla.  Lasten vahvuuksia käsitellään 
esimerkiksi vahvuusvariksen avulla. Vanhemmat ovat kirjoittaneet lasten vahvuuksia omakuvaan. Päämääränä 
on, että ajan kuluessa jokainen lapsi pystyy rinta rottingilla kertomaan " Tässä olen hyvä." 

-Perjantaisin järjestämme lasten viikkoarviointia ( lasten ruusut), jossa kertaamme, mitä viikon aikana on 
tapahtunut. Lapset äänestävät lempitoimintojaan. Lisäämme toimintaan lasten suosikkeja. Pohdimme myös, mitä 
opittiin. 

-Ryhmän seinillä on runsaasti lasten tuotoksia, jotka liittyvät projektiin. Käynnissä oleva projekti, muuttaa 
ryhmätilan ja lasten vanhempien ja lasten on helppo muistutella mieleensä, mitä on koettu. 

-Ryhmällä on omat instagram- sivut, joita vanhemmat ja lapset voivat yhdessä katsella kotona ja keskustella 
toiminnasta.Periaatteessa sivu antaa vanhemmille kommentoinnin mahdollisuuden. 

-Erilaiset haastattelut kertovat lapsen toiveista ja ajatuksista. 

Käytössä on myös leikinomaisia vaikkapa forumteatterin tavoin suoretettuja arviointileikkejä, jotka tekevät 
näkyviksi myös arvoja, tunteita ja asenteita. Merkkaa hetki, jolloin olit onnellinen…. 

-Viikottaisissa tiimipalavereissa aikuiset arvioivat toimintaa ja kehittävät sitä eteenpäin. Pari kertaa vuodessa 
koko eskariporukan aikuiset kokoontuvat arvioimaan toimintaa johtajan tuella. 

- Lapsi on omien tunteidensa, ajatustensa ja oppimisensa asiantuntija. Huoltaja on vanhemmuuden asiantuntija. 
Päiväkodin aikuiset ovat pedagogiikan asiantuntijoita. 

- Tiimipalavereissa keskustelemme arvoista, oppimisympäristön laadusta, miten lapset oppivat ja mitkä ovat 
lapsille suotuisia menetelmiä, mihin suuntaan edetään jne. 

Koko lukuvuosi päättyy yhteiseen kevätjuhlaan, jossa valokuvat kertovat  vuoden tapahtumista lasten sanoin. 

 

 

 

METSÄTIAISET 

- Lapset tekevät omaa esiopetusvihkoa. Vihkoon tehdään kirjaintarinoista "Aapista", erilaisia tehtäviä ja liimataan 
kuvia ja muistoja. Aapistehtävissä valitaan aina oma onnistunein suoritus (esim. kun harjoitellaan kirjaimia) ja 
tämä ympyröidään. Loppuun saatetusta tehtävästä saa laittaa itselleen leiman.  

- Syksyllä ja keväällä lasten kanssa väritetään arviointi lentokone, jonka osat lapsi värittää sen mukaisesti, miten 
hän itse kokee asian hallisevan (vihreä osaan, punainen tarvitsen harjoitusta). Lentokonetta tehtävään lisätään 
pilviin lapsen vahvuuksia,  odotuksia ja toiveita esiopetusvuodelle. Keväällä teemme uuden lentokoneen, jota 
voidaan verrata syksyn vastaavaan. Kevään versiossa pilviosiot käsittelevät lapsen vahvuuksien lisäksi koulun 
aloittamista. Sekä syksyn, että kevään lentokonetehtävää käytetään apuna Leops-keskusteluissa. 
Lentokoneeseen voidaan palata esiopetusvuoden aikana osoittamalla saavutettuja taitoja 

- Ryhmän toimintaa arvioidaan lasten perjantaiäänestyksellä, jossa palataan viikon tapahtumiin ja äänestetään 
suosikki tapahtuma kuluneelta viikolta. Aina silloin tällöin lapset dokumentoivat omaan esiopetusvihkoon kuvan 
viikon kivoimmasta asiasta.   

- Aikuiset arvioivat ryhmän toimintaa tiimipalavereissa. Arviointiin osallistuu myös päiväkodin johtaja, päiväkodin 
muut kasvattajat ja yhteistyökumppanit (kveo, S2-opettaja jne.)  

- Instagram-sivut tuovat ryhmän toimintaa näkyväksi ja toimii myös dokumentointi ja arviointi välineenä.  
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Huoltajien osallisuus  

- Huoltajien osallisuus esiopetuksessa toteutuu monin tavoin. Huoltajien kohtaaminen päivittäin on osa 
päiväkotimme arvopohjaa. Jokaisen lapsen kuulumiset välittyvät, myös silloin kun lapsen omasta ryhmästä 
aikuista ei ole paikalla. Henkilökunta on aina tavoitettavissa ja erillisistä keskusteluajoista on mahdollisuus sopia. 
- Lapselle tehdään esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa syys-lokakuussa. Leopsiin kirjataan 
huoltajien, lapsen ja kasvattajien ajatuksia esiopetuksesta. Suunnitelmaa arvioidaan ja siitä täytetään osio 
kouluun lähteväksi esiopetuksen keväällä. Tähän keskusteluun osallistuu myös eskarilainen itse.  

- Huoltajien osallisuus näkyy erilaisten toiminnallisten tapahtumien kautta, joihin huoltajat pääsevät 
osallistumaan yhdessä lapsen kanssa. Esimerkkinä isänpäivä, projektien päätösjuhlat, askarteluiltapäivät.  

-. Jokaisella esiopetusryhmällä on omat Instagram sivut, joiden kautta tuomme toimintaamme näkyväksi. 
Huoltajilla on mahdollisuus näin seurata kuvien ja tekstien muodossa, mitä esiopetuksessa tapahtuu ja 
ennenkaikkea miksi.  

- Vanhempainilta. Järjestämme joka syksy vanhemille tilaisuuden, jossa kerromme esiopetuksesta ja ryhmien 
toiminnasta. On erittäin tärkeää, että huoltajat osallistuvat tähän tilaisuuteen ja saavat näin tärkeää informaatiota 
esiopetuksen tavotteista ja järjestelyista. Osallisuus on vastavuoroista; myös vanhemilta odotetaan osallistumista 
päiväkodin järjestämiin tapahtumiin ja kiinnostusta oman lapsen esiopetuksesta.  

 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

 -Ryhmät käyttävät paljon aikaa ryhmäytymiseen, me- hengen luomiseen omassa ryhmässään, mutta myös yli 
ryhmärajojen. Pitkin vuotta suunnitellaan talon kaikkien eskarien yhteistä toimintaa kuten retkiä, matseja, yhteisiä 
juhlia, yhteisiä lauluhetkiä ja muita tapahtumia. Kannustamme leikkeihin yli ryhmärajojen. 
-Aikuiset havainnoivat lasten toimintaa ja leikkiä. Pidetään huolta, että kaikilla on leikkikaveri ja leikit ovat 

sopuisia ja iloa tuottavia. Aikuinen on tarvittaessa sovittamassa riitatilanteita. 
-Kiusaamista ennaltaehkäistään käsittelemällä sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja monin eri menetelmin ( kirjat, 

keskustelut, draama, piirtäminen, nukketeatteri), askeleittain- aineisto, Nalle- tunnekortit. Päiväkotiin on yhdessä 
vanhempien kanssa laadittu kiusaamisen ehkäisy suunnitelma, joka on toimintasuunnitelman liitteenä. 
- Vanhemmat ovat toivoneet päiväkodissa toteutettavan sukupuolisensitiivistä kasvatusta Päiväkodissa kuulee 

usein keskustelua " tämä on tyttöjen lelu, toi ei ole poikien väri, pojat eivät voi kerätä Frozen- kortteja." Ryhmät 
tarttuvat kuultuihin asioihin ja yhdessä lasten kanssa pohditaan tasa-arvokysymyksiä. Voiko poika leikkiä 
barbeilla. Voiko tyttö nyrkkeillä.  
-Lasten hyvinvointia ovat tukemassa oman kasvattajatiimin lisäksi kaikki päiväkodin aikuiset, tarvittaessa johtaja, 

oppilashuoltoryhmä ( kuraattori, psykologi), suomi 2 opettaja ja kveo (kiertävä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja).  
- Päiväkodin arvot ovat turvallisuus, yhteistyö ja luottamus.  
 
 

 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 

Suomi 2 opetuksella pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielen 
kehitystä, jotta heillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen, vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen. 

Tänä lukuvuonna Simpukoissa annetaan myös valmistavaa opetusta 

-Lapsi oppii suomea kaikessa lapsiryhmän toiminnassa. Laulut, lorut, leikit ja yhteiset keskustelut kehittävät 
lasten kieltä ja kartuttavat lapsen sanavarastoa.  

-Tarpeen vaatiessa suomen kielen oppimisessa käytetään esimerkiksi kuvia ja tukiviittomia.Käytämme 
toiminnassa esimerkiksi Roihusten perhe- materiaalia,puheterapeuttien tuottamaa materiaalia, kielellisiä pelejä, 
tablettia 

-Jokaiselle kaksi- tai monikieliselle lapselle laaditaan LEOPSIN yhteydessä kaksi- tai monikielisyyden 
suunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan, millaista tukea lapsi saa esiopetuksessa suomen kielen karttumiseen, 
millaisin keinoin lapsen kieltä käytännössä tuetaan sekä laaditaan muutama tavoite, joihin toimintakauden aikana 
tähdätään. 

-Vanhempien kanssa keskustellaan, miten vanhemmat voivat tukea lapsen oman äidinkielen kehittymistä. 

-Lapsen kulttuuria arvostetaan. Lasten kanssa keskustellaan esimerkiksi eri maiden tavoista, juhlista ja 
ruokakulttuurista. Lasten äidinkieli otetaan huomioon keskusteluissa, voidaan esimerkiksi pohtia, mikä sana 
tarkoittaa kissaa eri kielillä ja pohtia kuinka monella kielellä osaamme laulaa "paljon onnea vaan"  

YK:n päivää juhlitaan koko talon voimin. Opettelemme mm. tervehdyksiä  eri maiden kielillä. 

  
 



  ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

  

 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

- Lasta tuetaan kaikissa päivän toiminnoissa kunkin lapsen tuen tarpeiden mukaan.Oleellista on lapsen 
kehitystason huomioonottava esiopetus. 

-Tuki toteutetaan parityökentelyä ja yksilöohjausta hyödyntäen.  Käytetään oppimisen ja arjen apuna tehtävien 
eriyttämistä, kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä sekä strukturoitua päiväjärjestystä. Aikuinen havainnoi lasta ja 
tukee lasta henkilökohtaisella ohjauksella ja yksilötyöskentelyllä. 

-Tuen tarve arvioidaan yhdessä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan sekä tarvittaessa asiantuntijaryhmän 
kanssa.  

Tuen lähtökohtana on lapsen yksilöllinen kehitys ja mahdollisuus osallistua toimintaan yhdessä muiden kanssa. 
 
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. 

 

 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
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