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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 
Päiväkotimme tiloissa toimii kaksi esiopetusryhmää; Aamunsäde 21 lasta ja Päivänsäde 18. 

 Esiopetusaika on klo 8.30-12.30. Esikoulun tiloja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti porrastamalla 
ulkoilu ja retket eri ryhmille eri aikoihin. Myös ruokailut ja siirtymätilanteet porrastetaan. Lähiympäristöä 
oppimisympäristönä hyödynnetään tehokkaasti; lähimetsät, Pakila lähiönä tulee tutuksi kotipihakierroksia 
tehdessä, Namikan liikuntasali, kirjasto, Paloheinän Liikuntapuisto. Lähiympäristön lisäksi teemme retkiä myös 
muualle kotikaupunkimme tarjoamiin retkikohteisiin.  

Toimintamme perustuu pienryhmätyöskentelyyn ja esikoulussamme onkin käytettävissä useita pienryhmätiloja  

(piha, askarteluhuone, kotileikkihuone, alakerran leikkihuone ja sali), myös eteis-ja käytävätilat toimivat leikki- ja 
liikuntatiloina. Kaikkia tiloja jaetaan ja käytetään suunnitelmallisesti.  

Toteutamme toiminnallista oppimistapaa sekä harjoittelemme yhteistyötaitoja muun muassa metsäympäristössä. 
Metsä tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön esim. matemaattisten käsitteiden ja luonnonilmiöiden tutkimiseen 
sekä motoristen taitojen harjaannuttamiseen. Metsäympäristö luo myös oivalliset puitteet elämykselliseen ja 
luovaan oppimiseen sekä luontosuhteen vahvistamiseen.Toiminnassamme painottuvat työtapoina havainnointi, 
pari-ja ryhmätyöskentely ja projektityöskentely sekä päivittäiset keskustelut. Näillä toimintatavoilla pyritään 
vahvistamaan jokaisen lapsen myönteistä minäkuvaa ja oppimisedellytyksiä sekä vuorovaikutustaitoja. 
Tunnetaitoja harjaannutetaan kunkin ryhmän tarpeiden mukaan.Leikki kuuluu olennaisena osana esiopetuksen 
toimintatapoihin. Leikki toimii myös välineenä lasten osallisuudelle oppimisympäristön muokkaamisessa ja lasten 
mielenkiinnon kohteiden huomioimisessa toiminnan suunnittelussa. Tavoitteena on innostaa lapsia oppimaan 
uutta ilman epäonnistumisen pelkoa. Esiopetuspäivään sisältyy pedagogisesti ohjattua toimintaa, vapaata leikkiä 
sekä tilaa rauhoittumiselle.  
 

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

 
Lasten mielenkiinnon kohteiden löytämisessä käytämme välineinä lasten esiopetussuunnitelmakeskusteluja, 

lasten haastatteluja, keskusteluja ja havainnointia.  
Tehokkaan havainnoinnin edellytyksenä on kiireettömyys. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee myös 
arempia lapsia tuomaan esiin omia ajatuksiaan. Lasten aloitteiden huomioimiseen tarvitaan aikuisen 
sensitiivisyyttä. Oma-aloitteisuuden lisäksi kannustamme lapsia auttamaan ja huomioimaan toisiaan arjessa. 
Näin vahvistuvat myös lasten taidot selvitellä ristiriitatilanteita ja käsitellä omia pettymyksiä. Erilaisia tunnetiloja 
opetellaan tunnistamaan ja nimeämään, pienryhmätyöskentelyä ja mm. tunnekortteja käyttäen kunkin ryhmän 
tarpeiden mukaan.Lapsia ohjataan terveellisiin elämäntapoihin keskustelemalla ja omalla esimerkillä. 
Harjoittelemme hyviä käytöstapoja arjen eri tilanteissa Tuemme lasten monilukutaidon kehittymistä käyttämällä 
monipuolisesti kirjallisuutta ja musiikkia sekä digitaalisia välineitä kuten tablettia, videokameraa ja kameraa. 
Lasten oma osallisuus mediatoimijana vahvistaa monilukutaidon kehittymistä. Lapset osallistuvat toiminnan 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.  
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Teemat ja projektit lähtevät liikkeelle lapsia kiinnostavista ajankohtaisista asioista. Lasten havainnointi ja 
kuunteleminen sekä yhteiset keskustelut ovat tärkeitä kasvattajien työvälineitä, josta oppimiskokonaisuudet 
muodostetaan.Kasvattajien tehtävänä on huolehtia, että tiedon- ja taidonalueiden tavoitteet tulevat huomioitua 
teemoissa ja projekteissa. 
Huomaa hyvä –materiaalin mukainen toiminta ja Vahvuus Varis on mukana molempien ryhmien arjessa. 
Ryhmässä tutustutaan luonteenvahvuuksiin vahvuustarinoiden kautta ja niistä keskustellaan yhdessä. Toisessa 
ryhmässä tehdään näytelmä vahvuuksista. Ryhmissä ohjataan lapsia tunnistamaan omia vahvuuksia sekä 
vahvistamaan niitä sekä huomioimaan toistensa vahvuuksia.  
Vanhemmat ovat saaneet valita Leops-keskustelujen yhteydessä lapsilleen vahvuuksia.  
 
Lapsille ja perheille jaetaan kerran kuukaudessa kotitehtävä. Käymme kotitehtäviä läpi ryhmässä.  
  

Hyödynnämme metsäympäristöä taiteen tekoon; soittimia metsämateriaalista, kehystettyä taidetta metsässä, 
erilaisia ääniä ja värejä, rakentamalla pesiä metsän eläimille ja sadutusta aiheesta. Matematiikassa ja liikunnassa 
metsän tarjoamat oppimismahdollisuudet ovat rajattomat. 
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 

Erilaiset lasten haastattelut ja itsearviointitehtävät. Lapsilla on omat esikoulukansiot, joihin kerätään oivaltamista 
ja osaamista kuvaavia tehtäviä. Dokumentointivälineenä kameran, digikehysten ja lisäksi käytämme tablettia. 
Aamunsäteiden Instagram toimii yhtenä dokumentoinnin välineenä. Perheillä on mahdollisuus osallistua 
toiminnan arvioimiseen erilaisten kyselyjen ja esiopetussuunnitelmakeskustelujen muodossa. Toimintaa 
arvioidaan säännöllisesti tiimeissä ja koko talon palavereissa mm. viikkoarviointilomakkeen avulla. Pedagogiset 
kuukausikirjeet vanhemmille toimivat pedagogisen dokumentoinnin välineinä. Lapset osallistuvat toiminnan 
arviointiin koko prosessin aikana yhteisesti ja yksilöllisesti. Missä onnistuttiin? Mitä vahvuuksia käytettiin ja mitä 
olisi voinut tehdä toisin? Toimintaa arvioidaan ja suunnitellaan muun muassa lasten kokouksissa. 

 
Huoltajien osallisuus  

 

Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa vanhemmille jaettiin kysely, jonka kautta heillä on ollut mahdollisuus 
osallistua esikoulun toiminnan suunnitteluun. Lapsen esiopetussuunnitelmakeskustelussa vanhemmat kertovat 
lapsensa mielenkiinnon kohteita.  

Vanhemmilla on mahdollisuus tulla tutustumaan lapsensa esikoulupäivään. Lasten lisäksi myös vanhemmille 
annetaan yhdessä kotona työstettäviä tehtäviä. Päivittäisissä keskusteluissa vanhemmat saavat tietoa esikoulun 
toiminnasta.  

Lisäksi huoltajat osallistuvat talon yhteisiin tapahtumiin. Vanhemmat saavat säännöllisesti sähköpostia 
meneillään olevista projekteista ja esikoulun toiminnasta.  

Pakilassa toimii aktiivisesti myös vanhempaintoimikunta, joka järjestää lapsille ja perheille yhteisiä tapahtumia 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

 
Tekemällä lasten kanssa yhteiset pelisäännöt pyritään luomaan turvallinen oppimisympäristö. Ryhmäytymistä 

vahvistetaan pienryhmä- ja parityöskentelyllä sekä leikkiparien jaolla. Vuorovaikutus- ja yhteistyöleikit sekä 
satuhieronta ovat välineitä yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiselle. Kiusaamistilanteisiin reagoidaan 
välittömästi. Keskustelemme säännöllisesti henkilökohtaisesta koskemattomuudesta ja kaikkien tasa-arvoisesta 
kohtelusta sekä toisten mielipiteiden kunnioittamisesta. Tässä on erityisen tärkeää huoltajien kanssa tehtävä 
yhteistyö. 
 

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

 

Järjestämme suomi toisena kielenä- opetusta sitä tarvitseville. Teemme yhteistyötä suomi toisena kielenä-
varhaiskasvatuksen opettajan kanssa.  

Monikulttuurisuus huomioidaan toiminnassa, lasten kokemukset ja kysymykset tulevat yhteisten keskustelujen 
aiheiksi. Erityisesti tutustutaan niiden lasten kulttuureihin, joita ryhmässä on vanhempia osallistaen. 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 

Pienryhmätoiminnalla otetaan tehostettua tukea tarvitsevat lapset huomioon. Toiminta suunnitellaan lapsen tuen 
tarpeet huomioiden.  
 

  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 

4.10.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

15.08.2019 

 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

Alueen lähipäiväkodit, Pakilan ala-aste, Kveo, S2-opettaja, neuvola, esiopetuksen kuraattori ja psykologi, 
Pakilakoti, Pakila-seura, Pakilan seurakunta, NMKY, kirjasto,Helsingin kaupungin museotarjonta 
 

 

 


