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Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)

Päiväkoti Särjessä toimii esiopetusryhmä, Miekkavalaat, jossa on 19 lasta ja 3 aikuista.Toiminnan ja tarpeen
mukaan toimimme myös pienryhmissä, jotka lapset ovat tänä vuonna nimenneet Kameleonttisimpukoiksi sekä
Timanttielefanteiksi. Toisinaan työskentelemme myös kolmessa pienryhmässä, joka mahdollistaa monipuolisen
toiminnan sekä paremman työrauhan pienempien ryhmien johdosta.

Miekkavalaiden ryhmätilat on monipuolisesti käytössä ja muokattavissa aina eri ilmiöiden ja lasten
mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Lisäksi käytämme joustavasti myös muiden ryhmien tiloja niiden ollessa
vapaana. Lauttasaari toimintaympäristönä antaa upeat mahdollisuudet tutkia ja oppia sekä metsä- että
kaupunkiympäristössä. Miekkavalaat hyödyntävät Lauttasaaren useita retkikohteita viikottain. Lauttasaaren
lisäksi Miekkavalaiden oppimisympäristönä toimii koko Helsinki sekä naapuri kaupungit, jolloin pääsemme
tutustumaan koko kaupunkiin, sen eri kohteisiin ja siellä liikkumiseen.

Tavallisesti Miekkavalaiden päivä alkaa yhteisellä aamupiirillä klo 9:00, jonka jälkeen jakaudutaan joko koko
ryhmän tai pienryhmien ohjattuun toimintaan. Toiminta perustuu esiopetussuunnitelmaan sekä ryhmästä
nouseviin ilmiöihin ja mielenkiinnonkohteisiin. Lounaan jälkeen mennään ohjatun siirtymän (esim. satuhieronnan
tai suujumppa -harjoitusten) kautta lepohetkelle. Päivästä riippuen lepohetkellä luetaan, kuunnellaan
Kuparikettua tai muuta lasten mindfulness –tarinaa tai nautitaan musiikkihieronnasta. Miekkavalaissa on
edellämainitun lepohetken lisäksi ”pikku nukkari”, jossa pääsääntöisesti lepäävät sellaiset lapset, jotka puhuvat
suomen lisäksi myös jotain toista kieltä. Pikkunukkarissa lapset näkevät kirjan kuvat, niistä keskustellaan
enemmän ja uusia käsitteitä avataan. Lukemisen lisäksi lepohetken loppupuolella voidaan myös pelata
kielenkehitystä tukevaa peliä tai saduttaa. Lepohetken jälkeen lapsilla on aikaa vapaavalintaiseen leikkimiseen,
pelaamiseen tai lukemiseen. Ennen välipalaa pidetään päiväpiiri, jossa luetaan kirjaa sekä keskustellaan siitä
nousseista asioista, lauletaan tai leikitään yhdessä. Päiväpiirin aikaan osa lapsista on toisinaan myös
pienemmässä päiväpiirissä, joka mahdollistaa erilaisten tehtävien tekemisen lasten yksilöllisten tarpeiden
mukaisesti. Välipalan jälkeen joko jäädään sisäpuuhiin tai siirrytään ulkoilemaan.

Sensitiivisyys, lapsen kohtaaminen yksilönä sekä yhdessä oppiminen ja toimiminen ilon kautta ovat vahvasti
esillä esiopetusryhmässä päivittäin. Sosiaalisten- sekä tunnetaitojen merkitys koetaan ryhmässä erityisen
tärkeäksi. Halittelu, silittely, helliminen, hassuttelu sekä huumori on ryhmässämme arkipäivää.

Laaja-alainen osaaminen

Miekkavalaissa oppimisympäristöt muokkaantuvat ryhmän tarpeiden ja mielenkiinnokohteiden mukaisesti. Laaja-
alaisen osaamisen alueet näkyvät päivittäin monipuolisesti ryhmän arjessa. Lapset osallistuvat toiminnan ja
oppimisympäristön suunnitteluun mm. haastatteluiden, kotitehtävien, kuvausten, äänityksien ja yhteisten
keskusteluiden avulla.
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Ryhmässä on käytössä Kummaa- esiopetusmateriaali, jossa ilmeneviä teemoja käsittelemme toiminnassamme.
Lisäksi lasten mielenkiinnonkohteet ja ryhmästä nousevat ilmiöt muodostavat ryhmässä käsiteltäviä
oppimiskokonaisuuksia. Syksyllä ryhmässä vallitsevia teemoja ovat olleet mm. minä ja me, ihmisyys, ystävyys,
värit, sadonkorjuu ja syksy. Syksyn alusta lähtien ryhmässä on käynnissä ”Viikon Miekkis” – projekti, jossa kukin
lapsi toimii Viikon Miekkiksenä yhden viikon ajan. Tällöin lapsi saa ryhmän oman maskotin ”Söpölin” vierailulle
kotiin, kyseisen lapsen vahvuuksia huomioidaan ja kirjataan ylös koko ryhmän voimin sekä lasta haastatellaan.
Lisäksi lapsi saa valita ryhmälle viikon retkikohteen. Ryhmätason lisäksi Päiväkoti Särjessä toteutetaan yhteisiä
ryhmärajat rikkovia oppimiskokonaisuuksia.

Päiväkoti Särki on mukana Väestöliiton ”Keho, tunne ja turva”- hankkeessa, jonka myötä nämä teemat ovat
vahvasti läsnä koko toimintakauden ajan.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Ryhmässämme toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan jatkuvasti. Ryhmässä on käytössä aikuisten täyttämä
havainnointivihko, johon listataan jokaisen lapsen mielenkiinnonkohteet, vahvuudet, tavoitteet. Lisäksi vihkossa
on oma kohta arvioinnille. Lisäksi lapsia haastatellaan, kuvataan tai äänitetään. Lisäksi lapset kuvaavat itse
toimintaa sekä omia tuotoksiaan. Kaikki lasten tuottamat teokset toimivat myös yhtenä dokumentoinnin välineenä
ja kyseisiä tuotoksia kerätään lapsen omaan eskarikansioon.

Aikuiset reflektoivat päivittäin toimintaa ja jakaa näitä ajatuksia muiden aikuisten kanssa. Toiminnan arviointia
tapahtuu myös viikottaisissa tiimikokouksissa sekä erikseen pidettävissä arviointipalavereissa. Lapset myös
arvioivat toimintaa sekä omaa panostaan ja mielenkiintoaan. Harjottelemme lasten kanssa mm. peukkuarviointia
tai hymynaamojen avulla tapahtuvaa arviointia.

Huoltajien osallisuus

Huoltajille on pidetty eskari-info jo ennen toimintakauden alkua, jossa on yleisen tiedottamisen lisäksi pääpainona
ollut vanhempien toiveet, odotukset ja huolenaiheet esiopetusvuoteen liittyen. Toimintakauden alussa jokaisen
perheen kanssa käydään leops- keskustelu, jossa kuullaan sekä lapsen että vanhempien ajatuksia ja tarpeita.
Lisäksi huoltajien osallisuus näkyy erilaisten ryhmän tehtävien ja projektien kautta, kuten lapsille annettavien
kotitehtävien sekä Viikon Miekkis –projektin välityksellä, jossa vanhempia sekä heidän osallisuuttaan tarvitaan
tehtävien loppuunsaattamiseksi.

Koko Särjen tasolla huoltajia osallistetaan mm. ”Kuukauden kysymyksen” avulla, jonka tarkoituksena on saada
huoltajat arvioimaan ja kehittämään toimintaa yhdessä lasten ja henkilökunnan kanssa. Päiväkoti Särki on
osallisena Väestoliiton ”Keho, tunne ja turva” – hankkeessa, jossa vanhemmat ovat myös osallisina
vanhempainiltojen, erilaisten kyselyjen ja toiminnan osalta.

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

Kaiken toiminnan pohjana on lapsen hyvinvointi; hän kokee kuuluvansa ryhmään, hän tulee kohdatuksi, hän tulee
kuulluksi ja nähdyksi juuri omana itsenään. Erityisesti toimintakauden alussa keskitymme ryhmän
ryhmäyttämiseen, joka taas edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta, me- henkeä ja näin ollen toimii myös
kiusaamisen ennaltaehkäisyn välineenä. Lisäksi rymässä aikuinen mallittaa kunnioittavaa ja kaunista käytöstä
sekä kohteliasta puhetta toisia kohtaan. Harjoittelemme päivittäin toisen kohtaamista ja huomioon ottamista,
kuuntelemista, palautteen antamista sekä muita tärkeitä kaveritaitoja. Aikuinen puuttuu aina selvittelyä vaativiin
tilanteisiin siten, että kaikki osapuolet tulevat kuulluksi. Lisäksi lasten kanssa yhdessä mietitään sopivia
toimintatapoja sekä harjoitellaan asioiden ratkaisua.

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

Ryhmässämme on useita lapsia, joiden kotona käytetänä suomen lisäksi jotain toista kieltä. Ryhmässä
käytetään kuvia päivästruktuurin, siirtymien sekä toiminnan ohjauksen tueksi lasten tarpeet huomioiden.
Ryhmässä toimii myös ”pikku nukkari”, jossa lepohetkeä viettää pääsääntöisesti lapset, jotka käyttävät suomen
kielen lisäksi jotain muutakin kieltä. ”Pikku nukkarissa” valitaan luettava kirjallisuus lasten kielitason ja tarpeiden
mukaisesti, uusia käsiteittä ja sanoja avataan, keskustellaan ja sadutetaan. Kirjan tarkastelun lisäksi nukkarissa
voidaan pelata kielenkehitystä tukevia pelejä (esim. Alias tai muistipeli tietystä sanastosta) tai saduttaa
kuvakorttien avulla.
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

Tällä hetkellä Miekkavalaissa ei ole valmistavaan esiopetukseen osallistuvaa lasta.
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt

Tukea tarvitsevien lasten tarpeet ja tavoitteet käydään läpi yhdessä vanhempien, lapsen ja tiimin aikuisten
kesken. Toiminnalle asetetut tavoitteet ja pedagogiset järjestelyt kirjataan leopsiin ja niitä arvioidaan väliajoin.

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen
opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja,
neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)

Keskustelun
päivämäärä

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma)

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä on laadittu ”yhdessä oppimisen suunnitelma”, joka
on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

Suunnitelman
päivämäärä

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot

Teemme yhteistyötä Melkon esiopetusryhmän, Maahisten kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi toisena kielenä opettaja, kaupungin kirjastot, museot.
Teemme myös yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa, jonka hankkeessa ”Monikatsomukselliset tilat
varhaiskasvatuksessa” olemme mukana.


