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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

MERIHEVOSET 14 

ULPUKAT 13 

LUMPEET 13 

Meritähdessä on pedagogisesti toimivat tilat. Esiopetusryhmien käytössä ovat ryhmätilat, sali, aulatilat 

sekä yläkerran puikulahuone. Päiväkodin monitasoinen rinnepiha, kiipeilytelineet ja tekonurmikenttä 

mahdollistavat suunnitelmallisen ja monipuolisen ulkoilun ja liikkumisen. Ulkoilun joustava 

porrastaminen antaa riittävästi tilaa monipuolisen toiminnan järjestämiselle. 

Tällä toimintakaudella painotamme esiopetuksessa liikunnan kautta tapahtuvaa oppimista ja 

arkiliikkumisen lisäämistä. Tutustumme monipuolisesti erilaisten liikuntavälineiden käyttöön sekä 

harjoittelemme erilaisten lajitaitojen haltuunottoa lähiympäristössä. Koko kaupunki on 

oppimisympäristömme ja se näkyy moninaisten retkien muodossa. Lähiluonnon ja metsäympäristön 

pedagoginen hyödyntäminen sekä aktiivinen käyttö oppimisen ympäristönä ovat toinen keskeinen 

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

   Osallistuminen ja vaikuttaminen: Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon lasten kiinnostuksen kohteet 
(havainnot, keskustelu, lastenkokoukset ja lapsihaastattelut) ja muokkaamme oppimisympäristöä näistä tarpeista. 
Tavoitteenamme on pedagogisesti toimiva ryhmä ja aikuisen havaintoihin pohjaava toimintaympäristön 
suunnittelu tukee lapsen oppimista ja kehittymistä.  
   
Ajattelu ja oppiminen: 
Rohkaisemme ja autamme lapsia kehittämään ajattelun ja oppimisen taitoja sekä vahvistamme lasten 

luottamusta omaan osaamiseensa. Tehtävänämme on rohkaista ja auttaa lapsia kehittämään ajattelun ja 
oppimisen taitoja sekä vahvistaa lasten luottamista omaan osaamiseensa. Menetelminä leikki, taiteen eri muodot, 
tutkiminen, kirjallisuus, lorut, riimit, kuunteleminen, keskittyminen, musiikki, laululeikit, draamatoiminta ja 
monipuolinen liikunta ja liikuntaleikit. 
 
Kulttuurinen osaaminen: 
Ohjaamme lasta kuuntelemaan, tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia näkemyksiä. Osallistumme erilaisiin 

kulttuuritapahtumiin kotikaupungissamme. 
Omaan kulttuuriimme kuuluvat juhlapäivät ja juhlat kuuluvat osana esiopetusryhmien toimintaa. Käymme 

keskusteluja myös eri kulttuurien juhlista ja tavoista. Lapsia ohjataan arvostamaan oman ja toisten perheiden 
perinteitä ja tapoja. 
 
Vuorovaikutus ja ilmaisu: 
Harjoittelemme vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja turvallisesti vertaisryhmän ja lähiyhteisön aikuisten kanssa. 
Kohtelemme lapsia arvostavasti ja ohjaamme heitä ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Tuemme lapsia kaveri- ja 

tunnetaidoissa.  
 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: 
Esiopetuksessa ohjaamme lapsia omien edellytystensä mukaisesti  huolehtimaan itsestään, toisista, omista 

tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. Korostamme hyvän ja monipuolisen ravinnon, levon ja liikkumisen 
merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksenä. 
  
Monilukutaito: 
Kannustamme lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä. Esiopetuksessa annamme 

valmiuksia kehittyvälle monilukutaidolle (peruslukutaito, numeerinen lukutaito, kuvalukutaito ja medialukutaito). 
Lasten kanssa keskustellaan ja tutkitaan erilaisia tekstejä, mainoksia ja kuvia. 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: 
Esiopetuksessa tehtävänämme on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista. 

Esiopetusryhmien käytössä on 15 tietokone tablettia, digikamerat, videokamera ja digikehykset kuvien 
katselemiseen. Lisäksi easy speak tallennuslaite ja Bee-Bot robotti ohjelmoinnin alkeiden harjoitteluun. Lasten 
kanssa keskustellaan televisio ja tietokoneohjelmista ja haetaan vastauksia kysymyksiin sekä tehdään erilaisia 
tiedonhakuja tietokoneella. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Toiminnassamme käytämme ilmiöoppimista yhtenä menetelmänä. Toimintamme on eheytettyä luonteeltaan. 
 Ilmiöiden aiheet nousevat lasten mielenkiinnon kohteista, keskusteluista ja toiveista. Pidämme päivittäin 

aamupiirin ja kerran kuukaudessa lastenkokouksen. Näin mahdollistaaksemme lasten äänen kuulumisen 
toiminnan suunnittelussa. Tällä toimintakaudella nostamme kirjan ja kirjallisuuden tointamme keskiöön. 
 
Syys-ja kevätkauden yhteisiä teemojamme ovat: 
-Minä ja me  
-Tutkin ympäristöäni 
-kielelliset taidot 
-matemaattiset taidot 
-liikutaan ja leikitään 
 
-Syyskaudella lasten aloitteesta aloitettu lepakkotutkimus Uutelan retkineen huipentuu yhdessä suunniteltuihin 

juhliin. 
 
Kevätkaudella esiopetusryhmien yhteisiä teemoja ovat  
-Tiedekuukausi   
-Liikennekasvatusviikot 
-Mediakasvatus 
-Avaruus 
-Partioviikko 
 
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Dokumentoimme säännöllisesti toimintaa kirjallisin dokumentein, kuvin, videoin ja erimuotoihin tallennetuin 
lasten töin. Ryhmissä on käytössä kirjoitusvihko ja lapsen vihko oman toiminnan arviointiin ja omaan 
dokumentointiin. 

Esiopetuksessa rohkaisemme lasta kuvaamaan mistä he esiopetuksessa pitävät, missä ovat onnistuneet ja mitä 
haluaisivat opetella. Harjoittelemme itsearviointitaitoja. Lapset suunnittelevat ja arvioivat toimintaa piireissä ja 
lasten kokouksissa. 

Arvioimme omaa työtämme tiimissä pedogogisen arvioinnin menetelmin, opettajien kokouksissa ja esimiehen 
kanssa käytävissä keskusteluissa. Tämä mahdollistaa esiopetuksen jatkuvan kehittämisen.   

 

 

 
Huoltajien osallisuus  

 Lähetämme sähköisesti perheille kuukausisuunnitelman tulevasta toiminnasta. Tässä suunnitelmassa 
arvioimme myös edellisen kuun toteutunutta toimintaa. Viskarivuoden keväällä järjestämme eskari-infon tuleville 
esikoululaisille perheineen. Huoltajien kanssa käymme: 

- Leops keskustelun kahdesti vuodessa 

-Vanhempainilta 

-Vanhempia osallistetaan toiminnan suunniteluun kyselyin, ryhmätöin ja keskusteluin. 

-Vanhemmilla mahdollisuus tulla seuraamaan toimintaa ja osallistua retkille 

-Päiväkodissa toimii Vanhempaintoimikunta 

-Päiväkodilla ja ryhmillä on omat instagram-sivut joihin päivitämme kuvia toiminnastamme. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Esiopetuksen oppilashuolto: 
Yhteisöllinen oppilashuolto on kaikkien ryhmässä työskentelevien tehtävä (=lapsen psyykkinen, fyysinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi) 
-Alueemme kiertävä varhaiskasatuksen erityisopettaja kveo Sari Kumin, suomi 2-kielenä opettaja Marjaana 

Gyekye ja esiopetuksen kuraattori Sirpa Seppälä ja kaskon psykologi Milla Hormaluoma toimivat perheiden ja 
kasvattajien tukena. Yhteistyötä tehdään lisäksi neuvolan terveydenhoitajien; neuvolapsykologien ja terapeuttien 
kanssa. 
 
- Yksilökohtaisen oppilashuollon tulessa kyseeseen monialainen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle tarvittaessa 
 

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma:  
-Päiväkodissa tehdyn suunnitelman ( 4 / 2018) mukaan tärkeimpinä ehkäisykeinoina ovat turvallinen ja 
positiivinen päiväkotiyhteisö, missä vertaisuhteita, tunteiden hallintaa ja sosiaalisia suhteita tuetaan sekä lasten 
osallisuutta vahvistetaan. 
-Koko päiväkodin henkilökunta on koulutettu Miniverso- vertaissovittelu menetelmän käyttöön 
 

 

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

Opetuskieli on suomi 

-Esiopetuksessamme toteutetaan valmistavaa opetusta. 

-Puheen tukena käytämme tukiviittomia, kuvatukea sekä Roihusen perhe materiaalia. 

-Suomea toisena kielenä puhuvien lasten suomenkieltä edistetään selkeässä ohjauksessa arkitilanteisssa sekä 
monipuolisen kirjallisuuden, lorujen, laulujen avulla lapsen edellytyksistä lähtien 

-Asiantuntija yhteistyökumppanimme on suomi-2 opettaja Marjaana Gyekye 

 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

   yhteistyö lähikoulun alkuopetuksen luokkien kanssa.    

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 

      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

7.8 2019 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

      

 

 


