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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Sammakko –ryhmässä on esikoululaista, jotka ovat jaettu kahteen esiopetusryhmään Kummassakin on 13 lasta. 
Lapset ovat itse keksineet ryhmilleen nimet, jotka ovat Kaislat ja Lumpeenlehdet. Esiopetusryhmissä toimitaan 
joko yhdessä tai pienryhmissä. 

Esiopetusryhmämme toimii erillisessä tilassa puolen kilometrin päässä päätalosta. Käytössämme on useampi 
huonetila, joka mahdollistaa toiminnan eriyttämisen ja leikkirauhan lapsille. Esiopetustilassamme lasten ruokailu 
on järjestetty linjaston avulla. Tämä edistää rohkeutta uusien makujen maistamiseen ja omatoimisuuteen 
ruokailutilanteessa. 

Olemme jakaneet ulkoiluajat niin, että olemme pääsääntöisesti eri aikaan aamupäivisin sisätiloissa. 
Esiopetustilassamme ei ole omaa pihaa, joten toimintamme ulkona on hyvin liikuntapainotteista. Hyödynnämme 
Pirkkolan lähimetsiä ja alueen puistoja sekä urheilukenttiä. Lähiympäristö tulee luontevasti tutuksi 
jokapäiväisessä ulkoilussa. Retkeilemme lasten yhteisten suunnittelujen pohjalta nousseisiin retkikohteisiin jotka 
liittyvät meneillä olevaan teemaan. 

Pedagogisena ajatuksena on että lapset oppivat kokemalla, tekemällä ja yrittämällä. Painotamme elämyksiä. 
Korostamme vahvaa yhteisöllisyyttä kaikkien lasten ja aikuisten kesken. Meillä on mahdollisuus ja järjestämme 
pedagogisilla ratkaisuilla niin että kaikki leikkivät kaikkien kanssa ja kaikki pääsevät mukaan leikkeihin. 

Teemme mielellämme yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja seurojen kanssa. Kokemuksia yhteistyöstä on esim. 
partion ja jalkapalloseuran kanssa. 

 
 

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

Tuemme lapsen itsenäistä ajattelua ja omia ratkaisuja. Oppimisympäristömme on suunniteltu niin, että tavarat ja 
pelit ovat lasten saatavilla. Käytämme aktiivisesti leikkipaikkatauluja ja järjestetämme lapsille leikkirauhan. 
Kuuntelemme lasten kiinnostuksen kohteita. Keskustelemme lasten kanssa heidän toiveistaan ja ajatuksistaan. 
Aikuinen tarttuu lapsia havainnoimalla lapsia kiinnostaviiin aiheisiin ja niistä käynnistetään projekteja. Annamme 
lapsille mahdollisuuden oppia monin eri tavoin, koko ryhmän kanssa, pienryhmässä, kahdestaan kaverin kanssa 
ja ihan itsenäisesti. 
Kannustamme lapsia itse ottamaan selvää asioista esim. käyttämällä kirjastopalveluja. 
Siirrettävät leikkivälineet koreissa mahdollistavat lasten leikkisuunnittelun eri tiloja käyttäen. Näin tuemme leikin 
kehittymistä ja monipuolisuutta. 
Pitkin vuotta kokoamme lasten tuotoksia kansioihin, joista kootaan keväällä kirja valokuvien kera muistoksi 
esiopetusvuodesta. Vanhemmat voivat yhdessä lastensa kanssa käydä tutkimassa kansioita pitkin vuotta. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 

Oppimiskokonaisuudet lähtevät lasten mielenkiinnosta. Keskustelemme yhdessä lasten kanssa ja 
suunnittelemme toimintaa. Lasten kiinnostusten kohteiden mukaan aloitamme projektit ja niihin liittyvän retken ja 
toiminnan. Projektien toteutuksessa pyrimme monipuoliseen toimintaan; havainnointiin, tutkimiseen ja erilaisten 
tekniikoiden opetteluun ja tuottamiseen. 
Sijaintimme tukee metsä- ja liikuntaretkiä. Projektimme tapahtuvat paljon luonnossa havainnoinnin ja 
kokemuksen kautta.  
Liikkuminen erilaisissa ympäristöissä tukee liikunnallista aktiivisuutta ja motoriikan kehittymistä. Jokapäiväiset 
siirtymätilanteet ovat luonnollista liikennekasvatusta. Käytämme julkisia kulkuneuvoja pidemmillä matkoilla esim. 
kirjastokäynneillä. Samalla harjoittelemme miten kulkuneuvoissa toimitaan ja otetaan huomioon muut 
matkustajat. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 

Tiimipalaverit ja niissä keskustelu ja arviointi. 

Lasten haastattelu toiminnan jälkeen. Kahdenkeskiset ja pienryhmäkeskustelut lasten kanssa. 

Leops- keskustelussa lapsen mielipiteet ja ajatukset/lapsen haastattelu nauhoitetaan etukäteen ja se kuunnellaan 
leops keskustelussa yhdessä perheen kanssa. 

Valokuvat ja piirrustukset auttavat lasta arvioimaan omaa toimintaansa. 

Lasten toiminnan kuvaaminen sekä kameralla että tabletilla.  

Lasten oma kuvaaminen ja äänitys. 

Päiväkodissa pidettävä opettajien pedagoginen tiimi.  

 
Huoltajien osallisuus  

 

Vanhemmat kävivät yhdessä lastensa kanssa tutustumassa esiopetukseen 30.5.2018. Vanhemmille ja lapsille 
oli omaa toimintaa ja infoa tulevasta esiopetuksesta. 

28.8.2019 syksyn vanhempainillassa vanhemmat saivat osallistua suunnitteluun ja kertoa omia toiveitaan ja 
ajatuksiaan lapsen esiopetusvuodesta. Tilaisuudessa teimme yhteisiä sopimuksia vanhempien kanssa. Sovimme 
että tiedotamme sähköisesti. Lasten syntymäpäivien vietosta teimme yhteisiä sopimuksia. Puhuimme paljon kiva 
kaveri teemasta ja siitä miten voimme yhdessä tukea lapsia reiluun kaveruuteen.  

Leops keskustelut perheen kanssa. 

Päiväkodin yhteiset tapahtumat (aktiivinen vanhempaintoimikunta). 

Päivittäiset keskustelut tuonti –ja hakutilanteissa. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

 
Sovimme lasten kanssa leikkirauhasta heti toimintakauden alussa. Mietimme yhteiset pelisäännöt ja otamme 
käyttöömme leikkitaulun. Lapsella on mahdollisuus valita mieleisensä leikki mutta kannustamme lapsia 
kokeilemaan uusia leikkejä uusien kavereiden kanssa. 
Pidämme yllä kiva kaveri –teemaa koko esiopetusvuoden ajan. Yhdistämme kiva kaveri -teemaan tunneleikit ja 
tunteiden tunnistamisen harjoittelun. 
Vahvistamme lasten itsetuntoa positiivisen kannustamisen ja palautteen avulla. 
Tuemme myönteisesti ja kannustavasti lasta jotta hän saa kokemuksen tulla hyväksytyksi juuri sellaisenaan kuin 
on. Pidämme huolta että kaikki lapset tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina ja huomioimme lasten 
yksilölliset tarpeet. 
 

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

 
Huolehdimme,  että kaikki lapset pääsevät osaksi ryhmää heikosta suomen kielen taidosta huolimatta. Tukena 
käytämme kuvia, konkretiaa, leikkipareja, pienryhmätoimintaa ja yksilöllistä aikaa aikuisen kanssa. Arjen eri 
tilanteissa nimeämme asioita ja toimintaa ja rohkaisemme lapsia puhumaan suomea. Olemme itse mallina 
puhumalla selkeää suomen kieltä. Toimintaamme liittyy tietoista kielen harjoittamista esim. tavutus, äänteet, 
loruilu. 

Huomioimme juhlapäivissä ja lasten keskusteluissa eri kulttuureihin liittyvät tavat ja ruoat. Toimintatapana 
käytetään draamaa ja tunneleikkejä. 
 

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, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan terveydenhoitaja 
tai muu asiantuntija 

      
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

Taina Koivula kelto 

Minna Lehtivuori-Ahonen 

Keskustelun  
päivämäärä 

16.08.2017 

01.09.2017 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

20.09.2017 
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Muut yhteistyötahot  

 

Koulun rehtori ja erityisopettaja, alaluokkien opettajat, kelto, S-toisena kielenä opettaja, neuvolan 
terveydenhoitajat, puheterapeutit, lastensuojelu, psykologi- ja kuraattoripalvelut 
 

 


