Tervetuloa Päiväkoti Meren esiopetukseen

Lapsesi aloittaa esiopetuksen päiväkoti Meressä elokuussa 2020. Päiväkoti Meri toimii
kolmessa kerroksessa, Vattuniemen koulun kanssa samassa rakennuksessa.
Toimintakautena 2020-2021 esiopetusryhmiä on kolme ja ne kaikki sijaitsevat Päiväkoti
Meren kolmannessa kerroksessa. Päiväkoti Meren esiopetusryhmät toimivat yhteistyössä
sekä toisten esiopetusryhmien, että alkuopetuksen kanssa.

Meren esiopetusryhmät 2020-2021

Nokkavalaat: 14 lasta, 1 varhaiskasvatuksen opettaja, 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Miekkavalaat:
lastenhoitaja

21

lasta,

2

varhaiskasvatuksen

opettajaa,

1

varhaiskasvatuksen

Sinivalaat: 21 lasta, 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tämän hetken tiedon mukaan varhaiskasvatuksen opettajina tulevat työskentelemään Filiz
Bedretdin (Nokkavalaat), Martta Sakko (Miekkavalaat) ja Marjukka Haula (Sinivalaat) sekä
varhaiskasvatuksen lastenhoitajana Olga Huttunen (Sinivalaat). Muu henkilöstö vahvistuu
myöhemmin.

Esiopetus alkaa torstaina 13.8.2020. Esiopetus on velvoittavaa ja päivittäinen esiopetusaika
on 9:00-13:00. Päivä alkaa ryhmän yhteisellä kokoontumisella klo 9:00, jossa orientoidutaan
päivän esiopetustoimintaan. Alla esimerkkinä tämän vuoden esiopetuksen päiväjärjestys.
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Ryhmien toiminta pohjautuu esiopetussuunnitelman yleisiin tavoitteisiin ja tehtäviin.
Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja
oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja
myönteisten oppimiskokemusten avulla. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen
tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Päiväkoti
Meren esiopetuksessa painotetaan sosiaalisten ja tunnetaitojen lisäksi yhteisöstä ja
yhteisestä ympäristöstä huolta pitämistä. Päiväkoti Meren oma esiopetussuunnitelma tulee
luettavaksi päiväkodin kotisivuille toimintakauden alussa. Helsingin esiopetussuunnitelma
on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/paivakodit/meri/Esiopetussuunnitelma-2016.pdf
Toimintakauden
alussa
jokaiselle
lapselle
laaditaan
lapsen
esiopetuksen
oppimissuunnitema (LEOPS). Opettaja keskustelee kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista,
toiveista ja tavoitteista yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. LEOPS toimii toiminnan
suunnittelun, seurannan ja arvioinnin työkaluna. Toimintakauden jälkeen LEOPS siirtyy
lapsen mukana kouluun ja toimii näin myös tiedonsiirron välineenä.

Tuleville eskareille sekä heidän huoltajille tullaan järjestämään tutustumispäivä kesäkuussa,
mikäli tämän hetken poikkeustilanne sen sallii. Esiopetuksen tutustumispäivästä ilmoitetaan
lähempänä ajankohtaa.

Aurinkoisin terveisin,
Marjukka Haula, Filiz Bedretdin ja Martta Sakko

