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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Pörriäisten esiopetusryhmässä on 21 lasta. Esiopetuksen toiminta-aika on 8.30-12.30. 

Ryhmän omia tiloja hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tämän lisäksi päiväkodin muutkin tilat ovat lasten 
käytössä. Tärkeinä oppimisympäristöinä toimivat myöskin läheinen metsä ja kenttä. Paloheinän kaupunginosan 
lisäksi tutuiksi tulevat myös Itä- ja Länsi-Pakila, joihin teemme kävelyretkiä lasten kotipihavierailujen yhteydessä. 
Hyödynnämme kotikaupungimme Helsingin tarjoamia retkikohteita mahdollisuuksien mukaan. 

Esiopetustuokioilla lapset ovat jaettu kahteen eri ryhmään ja toiminnan aikana esikoululaiset toimivat toisinaan 
pareittain, ryhmänä tai itsenäisesti sekä sisällä että ulkona. 

Lasten esiopetuspäivä sisältää vaihtelevasti liikkumista, leikkimistä, tutkimista ja käden töitä, joissa lasten 
mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon.  

Metsä toimii esiopetuksen oppimisympäristönä viikottain, sillä esikoululaisilla on kerran viikossa 
Metsämörritoimintaa. Metsässä aloitetaan uuteen aiheeseen tutustuminen tai vahvistetaan jo aiemmin opittua. 

Leikki on osa päivittäistä oppimista. Leikki ohjaa ja opettaa lapsia sosiaalisuuteen ja yhteistyöhön toisten kanssa. 
Tunnetaitoja harjoitellaan säännöllisesti tunnekorttien avulla ja lasten kanssa keskustellaan erilaisista 
vahvuuksista Huomaa hyvä –korttien avulla. 

Pedagogisia yhteistyökumppaneita ovat lähikoulut ja –päiväkodit sekä mahdolliset retkikohteet. 
      
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 

Ryhmän aikuiset huolehtivat, että toiminnassa kaikki laaja-alaisen oppimisen osa-alueet sekä lasten 
mielenkiinnon kohteet sekä ideat otetaan huomioon. Aikuiset rikastuttavat ja ohjaavat toimintaa eteeenpäin ja he 
mahdollistavat tutkimisen sekä kokeilemisen tarjoamalla materiaalit ja välineet.  
Lasten kanssa muokataan ryhmätiloja heidän toiveidensa mukaan. Lapsia kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja 
omien ideoiden toteuttamiseen. 
Esikoululaiset avustavat aikuisia talon muille ryhmille järjestetyn toiminnan toteuttamisessa muutaman kerran 
vuodessa. Toisinaan esikoululaiset ideoivat ja suunnittelevat yhteistä toimintaa omalle ryhmälle tai muiden 
ryhmien lapsille. 
Hyviä tapoja harjoitellaan päivittäisissä tilanteissa: tervehtiminen, kiittäminen jne. Lapset ovat ruoka-apulaisina 
vuorollaan ja tässä roolissa heille kuuluu tiettyjä tehtäviä, samoin ruokailun jälkeen lapset osallistuvat pöytien 
siistimiseen. Leikkien jälkeen lapset siivoavat itse tavarat paikoilleen sekä ulkona että sisällä. Ulkoilun jälkeen 
lapset huolehtivat vaatteensa henkareille naulakoihin, hyllyille ja kuivauskaappiin. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 

Projektit ja teemat lähtevät liikkeelle ajankohtaisista, lapsia kiinnostavista tai ihmettelyä aiheuttavista asioista. 
Yhteiset keskustelut, lasten havainnointi ja kuunteleminen ovat avainasemassa, jotta kaikkien ääni tulee kuulluksi  
oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa. Aikuisten tehtävänä on huolehtia, että kaikki tiedon ja taidon alueen 
tavoitteet tulevat huomioiduksi.  
Lasten kiinnostusta luontoa kohtaan vahvistetaan Metsämörritoiminnassa. 
Viikottain, perjantaisin, meillä on yhdessä sovittu ”tietopläjäys” eli Helsingin Sanomien lasten kysymys (1 kpl). 

Luemme kysymyksen ja vastauksen. Tämän lisäksi syvennämme asiaa ja hankimme lisää tietoa kirjojen, 
tablettien sekä muiden materiaalien avulla. Näin vahvistamme lasten monilukutaitoa. 
Esikouluryhmä suunnittelee ja käsikirjoittaa näytelmän, joka esitetään vanhemmille, päiväkodin lapsille ja 

päivähoitoyksikkömme toisen päiväkodin lapsille. Jokainen saa näytelmässä oman roolin ja tekemistä riittää 
lavasteiden valmistamisesta roolivaatteiden suunnitteluun asti. 
Lasten kanssa tutustumme erilaisiin luonteenvahvuuksiin. Olemme ottaneet käyttöön Huomaa hyvä-kortit, joiden 

avulla lapsia ohjataan tunnistamaan omia ja toisten lasten vahvuuksia. Olemme keskustelleet erilaisista 
vahvuuksista ja niiden merkityksellisyydestä.  
Tunnetaitoja ja tunteiden ilmaisua harjoitellemme tunnekorttien avulla. Lisäksi keskustelemme millaisissa 

tilanteissa erilaisia tunteita ilmenee ja millaisia tunteita he ovat kokeneet korteissa olevissa tilanteissa. Haemme 
yhdessä erilaisia ratkaisumalleja korteissa oleviin tilanteisiin. 
Lapset saavat toisinaan kotitehtäviä, jotka vahvistavat ja tukevat esikoulussa opeteltua asiaa tai kotitehtävästä 

alkaa uuden asian harjoittelu. 
      

 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 

Esikoulukansioihin talletetaan osaamista ja oivaltamista kuvaavia tehtäviä ja valokuvia. Päivittäistä toimintaa 
valokuvataan ja kuvat laitetaan esille eteiseen. Niiden avulla lapset kertovat päivän tapahtumista vanhemmilleen. 

Lasten tuotokset ja esikoulukansion tehtävät ovat vanhempien nähtävillä ja tehtävistä keskustellaan lasten 
kanssa päiväkodissa.  

Projektien aikana ja niiden loppuessa keskustellaan lasten kanssa missä onnistuttiin, mitä vahvuuksia käytettiin 
ja mitä olisi voinut tehdä toisin. 

Aikuisten antama jokapäiväinen palaute, kiittäminen, kannustaminen ja positiivisuus edistävät lasten oppimista. 

Ryhmän tiimipalavereissa arvioidaan toimintaa ja mietitään tarvittavia kehittämisehdotuksia. Arvioinnissa  
käytämme apuna päiväkotimme yhteistä pedagogisen toiminnan arvioinnin –kaavaketta.      

Pedagogiset kuukausikirjeet lähetetään perheille sähköpostitse. Näissä kerrotaan toiminnasta, harjoitelluista 
asioista ja muista tärkeistä asioista. 

Koko talon palavereissa arvioidaan yhteistä toimintaa. 

      
Huoltajien osallisuus  

 

  Esiopetussuunnitelmakeskustelussa vanhemmat kertovat lapsensa mielenkiinnon kohteista. 

Vanhempaintilaisuudessa puhuttiin ryhmän toiminnasta ja vanhemmat saivat esittää toiveita ja kysymyksiä 
esiopetuksesta. Vanhemmilta saatua palautetta ja toiveita otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa 
esikouluvuoden aikana. 

Vanhemmat voivat tulla tutustumaan lapsensa esikoulupäivään ja he voivat tulla kertomaan omasta 
ammatistaan päiväkotiin. Voimme myös vierailla lasten kanssa vanhempien työpaikoilla, mikäli se on mahdollista. 

Vanhemmat saavat tietoa esikoulusta päivittäisissä keskusteluissa. Eteisessä on ilmoitustaululla tiedotteita ja 
kuukausikalenteri, joissa on tärkeitä asioita esikouluun liittyen. Vanhemmille lähetetään tietoa myös  
sähköpostitse. 

Lapset saavat kotiin myös kotitehtäviä, joissa on usein yhdessä vanhempien kanssa tehtäviä osioita.  

Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta, jossa vanhemmat yhdessä miettivät erilaisia toimintoja 
päiväkodin arjen rikastuttamiseksi ja perheiden yhteiseksi toiminnaksi.        
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
 

  Ryhmässä on allekirjoitettu eskarirauha, jossa käsiteltiin toisten kunnioittamista ja arvostamista sekä 
kaveritaitoja. Näistä asioista keskustellaan lasten kanssa uudelleen tunnetaitojen harjoitusten yhteydessä. 
Henkilökohtaisesta koskemattomuudesta puhutaan usein erilaisissa tilanteissa, samoin toisten ihmisten tasa-
arvoisesta kohtelusta. 
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan koko esikouluvuoden ajan erilaisissa tilanteissa. Lähes kaikki tämän vuoden 

esikoululaiset ovat toimineet jo edellisen vuoden samassa ryhmässä, joten kahden uuden lapsen 
ryhmäyttämiseen olemme käyttäneet apuna erilaisia pienryhmiä ja parityöskentelyä. 
Päiväkodissa on tehty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Kiusaamistilanteisiin puututaan heti ja asiasta 

keskustellaan myös tilateessa olleiden lasten vanhempien kanssa. Tärkeintä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on  
aikuisten läsnäolo ja mm. ryhmäjako.           
 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

 

Monikielisten lasten suomen kielen oppimista tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Leikeissä ja toiminnassa 
monikielinen lapsi toimii yhdessä suomen kielisten lasten kanssa. Apuna voimme käyttää kuvia ja kerromme 
esim. tarkemmin tehtävän sisällöstä. Teemme yhteistyötä suomi toisena kielenä –varhaiskasvatuksen opettajan 
kanssa (S2). 

Kultturinen moninaisuus otetaan huomioon toiminnassa: lasten kysymykset ja kokemukset tulevat yhteisen 
keskustelun aiheeksi. Tutustumme, vanhempien avustuksella, erityisesti niihin kulttuureihin, joita ryhmässämme 
on.           

 
 

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, varhaiskasvatuksen opettaja, 

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 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 

4.10.2019      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

15.8.2019 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

Lähialueen päiväkodit, esiopetuksen kuraattori ja –psykologi, kirjasto, liikuntavirasto, ympäristökeskus, Heureka, 
seurakunta ym. mahdolliset yhteistyötahot.           
 

 


