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Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 

 on käsitelty ja hyväksytty 

      

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
      

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Pehtoorissa on esiopetusryhmä -Huuhkajat, jossa on 13 esikoululaista. 

 

Ryhmä toimii keskellä taloa ns. Pehtoorin sydämessä. Ryhmätilat ovat sopivat pienryhmätoiminnalle, pienille 
leikeille ja leikin jatkumolle. Hyvällä suunnittelulla ja leikki/toimintaparien jakamisella saadaan arjesta soljuvaa ja 
se antaa myös mahdollisuuden rauhallisiin leikkeihin ja toimintoihin aulatilassa.  

 

Ryhmässä harjoitellaan monimuotoisesti sosiaalisiataitoja. Käsitellään paljon tunne-elämän ja tunteiden kirjoa. 
Päivittäin lapset jaetaan leikkipareitain. Lapset leikkivät tai tekevät yhteistä toimintaa pienryhmissä tai koko 
ryhmän kanssa.Esiopetusvuona opetellaan ryhmätyön tekemistä, joko pareittain tai pienryhmissä ja joskus jopa 
koko ryhmän kera.Arjessa annetaan aikaa leikille ja lapsille lukeminen on osa jokapäiväistä arkea. 

 

Ruokailutilanteissa harjoitellaan makujen maailmaa ja monipuolista ruokailua maistamisen 
kautta.Ruokailutilanteissa pyritään rauhalliseen ja keskustelevaan hetkeen. Harjoitellaan samalla ottamaan itse 
ruokaa ja opitaan myös ruokahävikin pienentämistä. 

 

Lepohetki pidetään lähes jokapäivä minkä aikana harjoitellaan rauhoittumista,keskittymistä ja 
sadun/tarinoiden/musiikin kuuntelua – jokainen antaa toiselle myös mahdollisuuden lepäämiseen ja ehkä jopa 
nukahtamiseen.Sadut ja tarinat joita luetaan ovat monipuolisia erilaisia ihmisiä,tunteita ja maailmoja käsitteleviä. 

 

Ulkoilu on osa toimintaa ja usein Huuhkajat ulkoilevat päiväkodin aitojen ulkopuolella olevalla aidattomalla 
kallioalueella. Kallio/metsäalueella opetellaan liikkumaan ja toimimaan koko ryhmän kanssa. 

 

Liikunta sisätiloissa toteutetaan neljän kerran sykleissä. Näin toiminnasta tulee tuttua ja opittua.Liikuntahetket 
pidetään salissa. Tanssi, erilaiset ja haastavat jumpparadat, pelit/leikit, eri taitoja harjaannuttavat toiminnot ja 
yhdessä tekeminen ovat liikuntasuunnitelman ydin ja lasten ääni tulee jokakerta näissä tilanteissa kuulluksi. 

 

Lähimaastot ja lasten koulu/kotitiet tulevat vuoden aikan tutuiksi. Opettelemme turvallista liikkumista ja 
liikenteessä kulkemista. 

 

Yhteistyötä tehdään kaksi kertaa kuukaudessa Latokartanon koulun kanssa ja joinakin kuukausina myös Viikin 
Normaalikoulun kanssa.Kirjasto-autolla käydään pienryhmissä kerran kuussa ja Viikin pääkirjastolla retkeilemme 
aika ajoin.Viikin seurakunta/kirkko tulee lapsille tutuksi juhlapyhien aikaan ja muutaman muun käyntikerran 
yhteydessä. 

 

Huuhkajien kanssa yhteistyötä tekee myös esiopetuksen kuraattori yhdessä ryhmän aikuisien kanssa. 
Opettelemme rohkaistumaan ja kertomaan/tunnistamaan tunteita.  

 

Saksankielen suihkutusta lapset saavat opettajiksi opettelevilta opiskelijoilta muutaman kerran - Viikin 
Normaalikoulun alainen yhteistyö. 

 

Yhteistyötä tehdään myös tarvittaessa esiopetuksen psykologin, kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja 
varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opettajien kanssa. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Lapsia haastetaan joka päivä ajattelemaan, yhdistämään asioita ,keskustelemaan ja ilmaisemaan itseään joko 
sanallisesti tai ilmein ja elein.Lapsille annetaan tilaa ja aikaa oppia huolehtimaan itsestään ja omista tavaroistaan. 
Opetetaan arjen taitoja eritilanteissa ja itse huomaamaan miten tilanteissa toimitaan ja osataan itse ohjautua 
tekemisiin. 
Harjoitellaan monilukutaitoa erilaisin keinoin jotta opitaan tulemaan ymmärretyksi ja opitaan myös ymmärtämään 

asioita. Tiedostetaan, että maailmassa on monia lukutaidon lukumuotoja - Peruslukutaito, numeerinen 
lukutaito,kuvalukutaito ja medialukutaito. 
Harjoitellaan tieto ja viestintäteknologista osaamista. (Digitaalisuus) 
Opetellaan osallistumista ja vaikuttamista eri arjen tilanteissa. 
Lapset ovat osallisina suunnittelussa ja kaikkien ääni tulee kuuluviin. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Sosiaalisettaidot - kaveritaidot 
Tunne-elämäntaidot ja tunteet 
Matemaattisettaidot 
Keskittyminen ja pitkäjänteisyys 
Kouluyhteistyö  
Näistä koostuu pohja projekteille ja teemoille lapsia kuunnellen. 
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Välineinä dokumentoinnissa käytetään valokuvia ja Instagram-tiliä 

Lasten kanssa sanoin,piirtäen ja kuvin. 

Lasten itsearviointia tapahtuu Leops-keskusteluissa, haastatteluilla ja erilaisilla kuvallisilla/kirjallisilla 
osaamisen”kaavakkeilla” pitkin vuotta. 

Henkilökunta arvioi toimintaa joka tiimipalaverissa. Päiväkodin johtajan kanssa arviointia tehdään tarpeen 
vaatiessa ainakin 2-4x vuodessa. 

 

 
Huoltajien osallisuus  

Huoltajia haastetaan vanhempain tapaamisissa mahdollisuuteen vaikuttaa ja osallistua. 

 

Viestinnän välineenä on sähköposti ja ryhmän oma Instagramtili ja perinteinen ilmoitustaulu. 

Päivittäiset kuulumisten vaihto aamuin ja illoin. 

Leops ja aloituskeskustelut  

 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja yksilön tarpeiden mukaan. Kaikkien kanssa käydään tarvittaessa 
Aloituskeskustelu heti kauden alussa ja Leops-keskustelu 2-3x vuodessa (lokak.,jouluk.,huhtik.)yksilön tarpeen 
mukaan. 
 

Esiopetuksen kuraattori, esiopetuksen psykologi, kiertävä varh.kasv.erityisopettaja, suomi toisena kielenä- 
opettaja, oman kielen tulkki ovat apuna arjen onnistumisessa tarvittaessa. 
 
Kiusaamisessa missä muodossa tahansa on nolla toleranssi mihin tarvitaan myös vanhempien apua jos näitä 
tilanteista tulee. Vanhemmat ovat lasten apu kuuntelussa korvat kotona ja tiedottajana meille jos emme ole 
huomanneet esim. sanatonta kiusaamista.Kiusaaminen kaikissa muodoissa on päivittäin aamukeskusteluissa ja 
pohdintana on ”millainen on hyvä kaveri” läpi vuoden. 
 
Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja vertaisia. Kaikki tulee huomioiduksi omana itsenään.Jokaisen tulee hyväksyä 
jokainen ja kaikki ovat kaikkien kavereita tilanteesta riippumatta. 
 
Ryhmätymistä edistetään sosiaalistentaitojen ja kaverisuhteiden opettelulla. Erilaiset parityöskentely, pienryhmä 
ja ison ryhmän tilanteita opetellaan päivittäin. Kaveripareja vaihdellaan.Kaikkia kuunnellaan ja kaikki saavat 
sanansa kuuluviin ei aina puhumalla myös ilmein ja elein.Aikuinen on koko ajan kuulolla ja läsnä. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

 

Ryhmän suomi toisena kielenä lapset (S2) saavat keskustelevaa, kuvitettua ja kertovaa arkea. Lapsille luetaan 
jokapäivä. Lapsia haastetaan keskustelemaan ja puhumaan paljon eri tilanteissa. Arjen toiminnoissa ja tilanteista 
toistetaan asioita paljon ja joka kerta tarkistetaan onko asiat ymmärretty.Sanalliset ohjeet annetaan selkeästi ja 
lyhyesti. Arki pyritään pitämään erittäin strukturoituna. 

 

S2 pienryhmässä opetellaan arjen sanastoa ja jokaisen vahvuus saa loistaa - keskustellen ja tarinoita kertoen. 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

- 

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  

- esiopetuksen kuraattori ja esiopetuksen psykologi tuki  
      

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 

      
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

      

 

 


