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Toimintasuunnitelma

• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin esiopetuksen 

opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. 

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen 

pedagogiset periaatteet.

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, esiopetussuunnitelmasta 

ja strategiasta nousevat tavoitteet ohjaavat toimintaa ja 

suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Arviointi on systemaattista ja jatkuvaa ja se perustuu niille tavoitteille, 

joita Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa toiminnalle asetetaan.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan 
suunnittelu
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (Lapsen 

vasu) kirjatut lasten vahvuuksista ja tarpeista 

nousevat pedagogiset tavoitteet ja 

toimenpiteet muodostavat pohjan ryhmän 

pedagogiselle suunnitelmalle ja toiminnan 

suunnittelulle.

• Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laaja-

alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen 

alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan 

muodostavat Lapsen esiopetuksen 

oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 

opetussuunnitelman tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu

Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-

suunnitelmanperusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin 

strategiaan 2017-2021.
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa henkilökunnan, perheiden ja 

yhteistyökumppaneidemme kanssa.

• Meillä aikuiset toimivat malleina ja rohkaisevat lapsia toimimaan hyvässä vuorovaikutuksessa. 

Kiitoksen, kehun ja kannustuksen avulla vahvistamme positiivista käytöstä.

• Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme sekä teemme yhteistyötä ryhmien kesken. Pidämme 

tärkeänä,  että päiväkodissamme on positiivinen ilmapiiri.

• Toimintaa suunnittelemme siten, että se vahvistaa lasten kaveritaitojen kehittymistä. Leikeissä 

lapset oppivat huomioimaan kaverin ja kuinka ratkaista ristiriitoja. Tunnetaitojen kehittymisen 

tukena käytämme mm. Miniverso-kortteja ja Lapsen mieli-materiaalia.

• Annamme lapsille mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja harjoittelemme yhdessä 

toimimista sekä sosiaalisia taitoja.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Meillä osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on herkkyyttä, kohtaamisia ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. 

Arvostamme lasta yksilönä ja tuemme hänen tarpeitaan. Tärkeää on, että lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään ja hän 

kokee tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi.

• Ryhmässä lapsella on mahdollisuus vaikuttaa hänen ja ryhmän asioihin. Lasten toiveet ja ideat on toiminnan 

suunnitellun pohjana. Lapsille vahvistuu positiivinen kokemus siitä, että hänen mielipiteensä ovat tärkeitä. Lapsen 

osallisuutta tuetaan arjen pienissä jokapäiväisissä hetkissä.

• Rakennamme luottamuksellista vuorovaikutusta perheiden kanssa. Huoltajilla on mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja  

kertoa toiveita päiväkotiryhmään. 

• Esiopetuksessa järjestämme lastenkokouksia, joissa lapset pääsevät vaikuttamaan ja osallistuvat toiminnan 

suunnitteluun. Lastenkokouksissa lapset saavat kertoa toiveistaan sekä teemme yhdessä sopimuksia ja sovimme 

ryhmän säännöistä.

• Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat osa arkea esiopetuksessa. Yhdessä toimiessamme opimme 

ongelmanratkaisua, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, ystävyyttä ja jokaisen ryhmän jäsenen oikeuksien 

kunnioittamista. Noudattamalla yhteisiä sopimuksia opimme oman vuoron odotusta, toisten auttamista sekä 

samalla kokemus ryhmään kuulumisesta vahvistuu. 
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Päiväkotimme on monikulttuurinen, joten kielten rikas maailma sekä eri kulttuurit näkyvät ja tulevat 

luontevasti tutuksi päiväkodissamme. Suomalainen kulttuuri sekä lasten eri kulttuurit näkyvät ja ovat 

tietoisesti läsnä toiminnassamme. 

• Keskustelemme perheiden kanssa heidän kulttuuristaan ja katsomuskasvatuksestaan. Perheiden 

toiveet huomioidaan toimintaa suunniteltaessa. Hyödynnämme eri kulttuureista tulevien 

työntekijöidemme kulttuuritietoisuutta, osaamista ja kielitaitoa toiminnassamme.

• Monikielisyys on päiväkodin arkea. Aikuinen on kielimallina lapselle, hän kuuntelee, vastaa 

kysymyksiin ja rohkaisee lasta puhumaan. Suunniteltua suomi toisena kielenä toimintaa järjestetään 

säännöllisesti ja kieltä opitaan arjen kaikissa tilanteissa. Vanhemmille korostetaan oman äidinkielen 

puhumisen tärkeyttä. 

• Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapselle laadimme osana lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa 

(LEOPS) monikielisyyden suunnitelman yhdessä huoltajien kanssa. Monikielisyyden suunnitelmaan 

kirjaamme miten tuemme lapsen äidinkieltä sekä suomen kielen kehitystä. 
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Oppimisympäristöt
• Oppimisympäristö muodostuu päiväkodin yhteisistä tiloista, ryhmätiloista ja 

ulkoilupihoista.

• Oppimisympäristöämme on myös lähiympäristö metsineen, leikkipuistot ja Pihlajamäen 

nuorisotalo.

• Oppimisympäristömme antaa mahdollisuudet päivittäiseen leikkimiseen, liikkumiseen, 

tutkimiseen ja taiteilemiseen.

• Oppimisympäristön suunnittelussa huomioimme ryhmien erityispiirteet ja lasten tarpeet.

• Oppimisympäristöä suunnittelemme, rakennamme ja arvioimme yhdessä lasten kanssa.

• Hyvä oppimisympäristö on innostava ja kannustaa kokeilemaan.

• Iloitsemme yhdessä tekemisestä ja onnistumisista. Hyväksyvä ja tasa-arvoinen ilmapiiri 

aikuisten ja lasten kesken luo turvallisen oppimisympäristön. 

• Muokkaamme yhdessä lasten kanssa oppimisympäristöämme lasten ideoiden ja ryhmän 

tarpeiden mukaan. Kun lapset saavat erilaisia välineitä ja materiaaleja, kannustaa se 

heitä monipuoliseen oppimisympäristön hyödyntämiseen ja oman mielikuvituksen 

käyttöön.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava ilmapiiri

Lapsen leikki on meille tärkeää ja lapselle luontainen tapa toimia. Leikki on mukana kaikessa 

toiminnassamme päivittäin ja meillä lasten leikki myös näkyy ja kuuluu. Lasten kanssa yhdessä 

koemme yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Leikkiessään yhdessä muiden kanssa lapsi tuntee 

kuuluvansa ryhmään. Yhdessä harjoittelemme kaveritaitoja, vuorovaikutustaitoja, 

ongelmanratkaisutaitoja, erilaisia tapoja toimia toistemme kanssa. Samalla opettelemme kieltä ja 

rikastutamme sanavarastoa. Kannustamme lapsia mielikuvituksen käyttöön, itseilmaisuun, luovuuteen, 

uuden oppimiseen ja kekseliäisyyteen. Osallistumme ja autamme lapsia itse rakentamaan ja 

kehittämään leikkiä.

Tuemme ja autamme lapsia löytämään mieluisan leikin käyttäen tarvittaessa kuvatukea. Kannustamme 

ja tuemme lasten leikkiin sitoutumista ja mahdollistamme, että leikeillä on mahdollisuus jatkua myös 

toisessa oppimisympäristössä. Huolehdimme, että lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen leikkiin ja 

että kaikilla lapsilla on leikkikaveri ja annamme lapselle leikkirauhan.

Huomioimme lasten kiinnostuksen kohteet ja toiveet ja olemme mukana leikeissä innostamassa, 

sanoittamassa ja rikastuttamassa leikkejä.

Havainnoimme ja dokumentoimme lasten leikkejä ja kerromme vanhemmille päivittäin lasten 

tekemisistä.

Lapsiryhmissämme on käytössä leikkitaulu, jonka avulla lapset harjoittelevat leikin valitsemista ja siihen 

sitoutumista, leikin eteenpäin viemistä sekä kykyä leikkiä eri leikkikaverien kanssa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Meille on tärkeää myönteinen ilmapiiri, jossa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.

• Huolehdimme että kaikilla lapsilla on kaveri, ketään ei jätetä yksin.

• Annamme .paljon positiivista palautetta. Kiinnitämme huomiota hyviin tapoihin ja toisten 

kohtaamiseen, huomioimiseen ja kunnioittamiseen.

• Askeleittain ohjelman avulla vahvistamme ja harjoittelemme lasten kanssa tunteiden 

hallitsemista.

• Lasten kanssa sovitaan yhdessä säännöt, keskustellaan niistä ja perustellaan niitä ja 

sääntöihin palataan säännöllisin väliajoin.

• Havainnoimme lasten kaverisuhteita ja puutumme heti ristiriitatilanteisiin, apuna käytämme 

miniverso-menetelmää.

• Kannustamme lapsia ja vanhempia kertomaan ajatuksistaan, toiveistaan ja lasten 

kaverisuhteista.

• Kannustamme ilmaisemaan itseään, keskustelemaan ja kuuntelemaan toisiaan. 

• Jokaisen ryhmän jäsenen oikeuksien ja mielipiteiden kunnioittaminen luo ystävyyttä ja 

yhteishenkeä sekä kehittää leikkitaitoja. 

• Harjoittelemme toisten auttamista sekä kaverilta oppimista.
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Pidämme tärkeänä kannustavaa ja avointa ilmapiiriä. Yhdessä tekemällä, 

tutkimalla ja keskustelemalla opimme kaikki uutta. Toimintakulttuurimme 

pohjautuu yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvoisuudelle.

Oppimisessa hyödynnämme toistemme osaamista, erilaisia toimintatapoja 

kuten leikkimistä ja liikkumista sekä erilaisia välineitä (kynä, paperi, kirjat, 

iPodit).

Toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi arvioimme sitä 

säännöllisesti. Arvioinnin kautta opimme uutta ja voimme kehittää 

toimintatapojamme.
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• Päivähoitopaikan saatuaan vanhemmat ottavat yhteyttä päiväkotiin ja sopivat tutustumisjaksosta. Tutustumisjaksolla perhe pääsee

tutustumaan lapsiryhmään sekä päiväkodin toimintaan. Vanhempien kanssa käytävän aloituskeskustelun avulla henkilökunta saa

tärkeää tietoa lapsesta, perheestä ja sen tavoista. Huomioimme vanhempien toiveet, jotta lapsella olisi turvallinen päivähoidon

aloitus. Hoidon alkaessa omat tavarat, valokuvat perheestä sekä aikuisen syli tuovat turvaa ja lohduttavat ikävän hetkellä.

• Päiväkodin lapset on jaettu lapsiryhmiin pääsääntöisesti iän mukaan, jolloin he pääsevät leikkimään ja toimimaan ikäistensä lasten

kanssa. Ryhmän vaihdokset tapahtuvat yleensä toimintakauden alkaessa, joskus kesken toimikauttakin. Ryhmän vaihdoksissa

huomioimme lasten iän ja kaverisuhteiden lisäksi vanhempien ja lasten toiveet. Siirtopalavereja järjestämme tarvittaessa.

Varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma (vasu ja leops)

• Toimintakauden alussa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja tekee yhdessä vanhempien kanssa lapselle

varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen oppimissuunnitelman (vasu tai leops). Suunnitelma laaditaan 2-3 kk

varhaiskasvatuksen aloituksesta. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien vahvuuksista ja tarpeista nousseet pedagogiset tavoitteet

ja toimenpiteet toimivat toiminnan ja suunnittelun pohjana ryhmissä. Tavoitteet näkyvät ryhmän pedagogisen toiminnan

kuvauksessa sekä ryhmäportfoliossa. Uuden vasun laatiminen syksyisin pohjautuu aina edellisen arviointiin.

• Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) laaditaan jokaiselle lapselle lokakuun loppuun mennessä yhdessä lapsen 

huoltajien kanssa. Leopseihin kirjataan lapsen yksilölliset tarpeet, toiveet ja tavoitteet oppimiselle huomioiden myös lapsen oma 

näkökulma. Lasten kirjatut Leopsit toimivat myös seurannan ja arvioinnin välineinä.

• Esiopetuksessa ryhmän pedagoginen suunnitelma pohjautuu ryhmän lasten Leopseihin ja kyseisen ryhmän tarpeisiin. Leopsit 

toimivat myös tiedonsiirron välineenä lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen.
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Viestimme toiminnastamme päivittäisten keskustelujen lisäksi sähköpostitse, kuvien ja askartelujen kautta. Vuoden 2021 alussa

otamme käyttöön digitaaliset ryhmäportfoliot. Ryhmäportfolioon tallennamme lapsiryhmästä ja toiminnasta otettuja kuvia, videoita ja 

äänitteitä sekä kerromme ryhmämme toiminnasta. 

Huoltajat voivat osallistua varhaiskasvatuksen toteuttamiseen päivittäisissä keskusteluissa, varhaiskasvatus- tai 

esiopetuskeskusteluissa (vasu ja leops), vanhempainilloissa sekä asiakaskyselyissä.

Yhteistyötä teemme neuvolan, alueen suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksenopettajan ja kiertävän varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan sekä tarvittaessa perheneuvolan ja lastensuojelun kanssa. Neuvolan kanssa teemme yhteistyötä esimerkiksi lasten

3-vuotis- ja 4-vuotisneuvola (Hyve4) tarkastuksissa. 

Lisäksi teemme yhteistyötä alueemme muiden toimijoiden kanssa - päiväkodit, leikkipuistot, kirjasto, seurakunta, nuorisotalo.

Esiopetuksessa teemme yhteistyötä myös perusopetuksen kanssa osallistumalla alueen yhdessä oppimisen suunnitelman 

laatimiseen. Esiopetuksessa tavoitteenamme on luoda lapsen oppimisen polku joustavaksi kokonaisuudeksi varhaiskasvatuksesta 

perusopetukseen kohti elinikäistä oppimista.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Yksikkömme tasa-arvoa vahvistava tavoite:

Jokainen lapsi tulee nähdyksi ja arvostetuksi omassa 

sukupuolessaan. (Varhaiskasvatuslaki, 3§ 6)

Toimenpiteet tavoitteelle:

• Lapsille opetetaan, mallinnetaan ja 

mahdollistetaan tekemään valintoja ilman 

sukupuolinormeja. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 3.1)

• Lapsille opetetaan ja mallinnetaan 

suvaitsevaisuutta, jokainen ihminen on arvokas ja 

kelpaa sellaisena, kun hän 

on. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 3.1)

Tavoitteen arviointi:

• Onko henkilöstö rohkaissut ja mahdollistanut 

lapsia toimimaan sukupuolisensitiivisesti ilman 

stereotyyppisiä ennakko-odotuksia?

• Onko lapsille opetettu hyväksymisen ja 

positiivisuuden kulttuuria?
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Yksikkömme yhdenvartaisuutta vahvistava tavoite:

Kulttuurit näkyvät varhaiskasvatuksessa, joka on 

merkityksellistä tietoisuuden ja suvaitsevaisuuden 

kehittymisen kannalta. 

Toimenpiteet tavoitteelle:

• Huomioimme monikulttuurisuuden toimintaa ja 

oppimisympäristöä suunniteltaessa.

• Mahdollistamme kulttuurien näkymisen kaikessa 

toiminnassamme, esimerkiksi musiikin, kielen, 

kuvien, kirjojen ja tanssin avulla. 

• Huoltajille mahdollistetaan tulkin käyttö 

keskusteluissa.

Tavoitteen arviointi:

• Onko monikulttuurisuus otettu huomioon yksikön 

toiminnassa?

• Onko erilaisia kulttuureja tuotu näkyväksi?

• Onko tulkkeja ollut mahdollista käyttää

keskusteluissa?

Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet Vy Louhikko-Pyynikin kanssa seuraavalle kolmelle vuodelle 

2020-2023



Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. 

Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. (syksy 2020)

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan 

yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai 

taidetoimijan kanssa. (kevät 2021) 

Yhteiset tavoitteet varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Pyynikin kanssa:

Kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen parantaminen

• Kaikki lapset tulevat päivittäin huomioiduiksi, nähdyiksi ja kuulluiksi. Lasten erilaisia ilmaisun tapoja 

ymmärretään ja niihin vastataan. 

Pedagoginen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa

• Oppimisympäristö on jokaisessa ryhmässä innostava ja houkuttelee lasta leikkimään, oppimaan, 

liikkumaan, tutkimaan, luomaan ja ilmaisemaan. Lasten kiinnostusten kohteet ja pedagogisen toiminnan 

tavoitteet ovat oppimisympäristön suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtia.
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Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet
Pedagoginen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa

Tavoite: 

• Oppimisympäristö on innostava ja houkuttelee lasta leikkimään, oppimaan, liikkumaan, tutkimaan, luomaan ja ilmaisemaan.

• Oppimisympäristöä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa.

Toimenpiteet:

• Yhdessä suunnitellaan toiminta - ja leikkipaikat huomioiden lasten ideat, ikätaso ja tarpeet.

• Tarvikkeet ja lelut ovat esillä hyllyillä ja laatikoissa lapsen saatavilla.

• Leikkitarvikkeiden säilytyskoreissa on kuvat, yhdessä pidetään järjestystä ja siisteyttä yllä.

• Leikinvalintataulut ovat käytössä kaikilla, pienillä omilla kuvilla varustettuna. (leikkijämäärät leikeissä)

• Lapsilla mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaan ja leikinvalintaan.

• Aikuinen huolehtii, ettei kukaan jää yksin ja tukee lasta löytämään mielekästä toimintaa.

• Aikuisen läsnäolo ja havainnointi lasten leikeissä. (leikki ja -toimintarauha)

• Oppimisympäristöä muokataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä lasten kanssa.

• Oppimisympäristöissä on käytössä kuvitettu viikko-ohjelma ja jokaisella lapsella on oma nimetty pöytäpaikka

Arviointi:

• Ovatko lapset innostuneet enemmän leikeistä?

• Ovatko lapset oppineet leikki - ja toimintapaikat?

• Ovatko lapset oppineet käyttämään toiminnan valintataulua?

• Ovatko lasten leikit olleet pitkäkestoisia?

• Ovatko lapset oppineet itse löytämään mielekästä tekemistä?

• Onko toimintamalli auttanut lasta tuomaan omia toiveita esille?

• Ovatko aikuiset olleet leikeissä mukana?
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Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet
Kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen parantaminen

Tavoite: 

• Kaikki lapset tulevat huomioiduiksi

• Lasten erilaisia ilmaisun tapoja mahdollistetaan

Mitä tehdään?

• Lapsi huomioidaan päiväkotiin tullessa, kaikessa toiminnassa ja yhdessä myös oman ryhmän kanssa. (nimilaulu, loru, 

kosketus, hieronta jne.)

• Lapsia kuunnellaan ja ollaan aidosti läsnä sekä annetaan heille aikaa ja huomiota. (läsnäolo  havainnointi 

tiimikeskustelu)

• Vastataan lasten aloitteisiin herkillä ”tuntosarvilla” reagoidaan aina lapsen huomionhakuun (apuna tarvittaessa kuvat, elekieli,

sanoittaminen ja tukiviittomat)

• Lapsen tunteet ja toiveet huomioidaan, henkilökunnan sijoittuminen (tilannetaju)

• Päivä -ja viikkorytmi, käydään ryhmässä päivittäin ikätasoisesti lasten kanssa läpi.

• Toiminta toteutetaan pienryhmissä (mahdollisuus yksilölliseen tukee ja huomioon)

• Kasvattajien innostus, aitous ja sensitiivinen ote työhön, aikuisen osallistuminen aktiivisesti lasten toimintaan ja leikkeihin.

• Kasvattajilla päävastuu lapsien hyvinvoinnista. (kaikkien aikuisten tuki lapsella)

Arviointi:

• Ovatko lapset ryhmäytyneet?

• Ovatko aikuiset olleet lapsille läsnä?

• Ovatko tulleet mielellään päiväkotiin?

• Onko lasten aloitteita, ajatuksia ja toiveita huomioitu?

• Onko toiminta suunniteltu lasten tarpeet huomioiden? 

• Ovatko aikuiset kokeneet työn mielekkääksi?
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Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet
Pedagoginen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa

Esiopetuksessa sama oppimisympäristö muuttuu moneksi ja sitä muokataan lasten mielenkiinnot huomioon ottaen.

• Oppimisympäristön tärkein tekijä on, että lapset kokevat olonsa turvalliseksi. Tämä auttaa lasta rakentamaan luottamuksen 

kasvattajiin, jolloin keskittyminen oppimiseen mahdollistuu. 

• Oppimisympäristöä muokkaamalla luodaan lapsille mahdollisuus pitkäkestoisiin, jopa päiviä kestäviin leikkeihin.

• Kaikki oppimateriaalit ja leikkivälineet eivät ole kerralla esillä, jotta haasteellisuus ja mielenkiinto säilyvät lapsilla läpi koko 

toimintakauden. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla.

Kasvattajien ja lasten välinen vuorovaikutuksen parantaminen

Esiopetuksessa sensitiivinen työote ja aikuisen jatkuva saatavuus ohjaa kaikkea toimintaa. 

• Lapset otetaan vastaan yksilöllisesti tervehtien, jokaiselle lapselle ja aikuiselle on mietitty oma pöytäpaikka.

• Siirtymätilanteet on mietitty pedagogisesti, jokaisella aikuisella oma paikka. 

• Toiminta perustuu täysin pienryhmätoimintaan, lasten yksilölliset tarpeet ovat mietitty tarkasti.

• Aikuiset havainnoivat lasten tunnetiloja jatkuvasti, ennakoivat tilanteita ja vastaavat lasten muuttuviin tarpeisiin välittömästi.

• Lasten kanssa keskustellaan ja heitä kuullaan päivittäin; aikuiset tarttuvat herkästi lapsilta tulleisiin ideoihin.

• Jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti useita kertoja päivän aikana, kukaan lapsi ei jää yksin. 
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