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  09 31032844

Sähköpostiosoite
pk.perttu@hel.fi

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)
- Esiopetusryhmä Kissankulmassa toimii 22 lapsen esiopetusryhmä. Ryhmässä on kaksi

varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä lisäksi kielirikasteinen
varhaiskasvatuksen opettaja 1 päivä / viikko.

- Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30.
- Päivä alkaa yhteisellä vuorovaikutuksella ja leikillä. Tämän jälkeen kokoonnumme yhteiseen

aamupiiriin. Aamupiirissä keskustelu on vastavuoroista ja lapsen kannustamista pikkuhiljaa
löytämään oma tapansa osallistua. Käsittelemme ajanmääreitä, lukujonoja ja –käsitteitä sekä mitä
päivän aikana tapahtuu. Aamupiirin jälkeen jakaannumme kahteen tai kolmeen pienryhmään
päivän teeman mukaisesti.

- Ruokailu tapahtuu kahdessa ryhmässä, samoin satuhetki. Vaihtoehtoisesti toisena päivänä
ulkoilemme ruokailun jälkeen. Piha tarjoaa tällöin vapaan liikkumisen ja pitkäkestoisen toiminnan
leikin sekä mahdollisuuden leikkiä koko pihaa käyttäen

Tilat ja oppimisympäristö
- Ryhmällä on käytössä esiopetuksen ryhmätila, mutta käytämme myös päivittäin päiväkodin muita

tiloja ja piha-aluetta. Lähiympäristö ja lähimetsä ovat ahkerassa käytössä. Lähikenttä luo myös
hyvät puitteet liikuntaan ja yhdessä tekemiseen.

- Oppimisympäristö on tuttu ja turvallinen. Lisäksi se on lapsen omia ajatuksia ja oivalluksia tukeva
sekä motivoiva. Se haastaa lapsen innostumaan ja tuottamaan omia ideoita sekä ajatuksia, joita
hänen on mahdollisuus viedä eteenpäin ja toteuttaa. Lapsen kiinnostuksen kohteita huomioidaan
toiminnan suunnittelussa. Lapsia ovat puhuttaneet Pokemon-maailma, avaruus, sienet ja sienten
tutkiminen sekä Pekka Töpöhäntä projektiin pohjautuen itsetehdyt pehmoeläimet elävät vahvasti
mukana.

Pedagogiset / toiminnalliset ratkaisut ja painotukset

- Työskentely tapahtuu vaihtuvissa pienryhmissä, jotka ovat mietitty niin, että lapsen on
mahdollisimman hyvä ja kannustava toimia. Pienryhmätyöskentelyn lisäksi lapsi toimii itsenäisesti,
parin kanssa sekä 3-4:n lapsen ryhmässä. Tällainen tapa työskennellä opettaa lapselle
monipuolisesti sitä minkälainen toimija hän on ryhmässä sekä miten hän kohtaa muut lapset. Ja
miten yhteiset päätökset syntyvät.

- Myönteisen minäkuvan luomiseksi rakennamme vuorovaikutus- ja tunneympäristöä sellaiseksi,
että lapsen on mahdollisuus olla oma itsensä ja tunnistamaan itsestään asioita sekä oppia itselle
ominaisella tavalla.

- Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet nähdään tärkeinä valmiuksina sekä koulua että koko elämää
varten sekä tunteiden käsittely/ tunnistaminen lasten ja aikuisten välillä. Tunteiden kohtaaminen ja
niiden hyväksyminen itsessä sekä muissa ja tapa toimia niiden kanssa.

- Hyvänä ohjenuorana on se, että lapsi oppii huolehtimaan omista arjen asioistaan ja itsestään.
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Ajattelu ja oppiminen

- Lapsen oma ajattelu ja mielipiteet sekä niiden arvostaminen kohottaa lapsen omaa itsetuntoa ja
hän kokee olevansa hyväksytty ryhmässä. Lapsi huomaa, että hänen omilla ajatuksilla on
vaikutusta ryhmässä toimimiselle ja vuorovaikutukselle muiden kanssa. Ajattelun moninaisuus luo
lapselle tunteen siitä, että erilaiset asiat ja toimintatavat oppia ovat hyväksyttyjä ja mahdollisia.

- Toiminnassa löytyy myös paikka lapsen omille ideoille ja kiinnostuksen kohteille.
- Kehitämme lapsen oppimisen taitoja vuorovaikutustilanteissa muun ryhmän kanssa.
- Lapsen luottamus omaan oppimiseen vahvistuu myönteisten kokemusten kautta sekä yhdessä

vertaisten ja samanikäisten kanssa.
- Lapsia kannustetaan oppimaan uusia taitoja, joissa onnistuminen ei välttämättä tapahdu heti, vaan

vaatii asian toistamista ja harjoittelua.
- Kannustetaan lapsia ottamaan vastuu omasta oppimisestaan ja saamaan iloa, kun oppii ja edistyy

uusissa asioissa.

Vuorovaikutus, kulttuurinen osaaminen ja ilmaisu

- Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ja perustana ryhmän toiminnassa.
- Opettelemme ja harjoittelemme toimimaan erilaisten ihmisten kanssa leikissä, toiminnassa sekä

erilaisissa arjen tilanteissa.
- Arjen tilanteissa harjoitellaan kunnioittavaa ja hyväksyvää kohtaamista muiden kanssa.
- Monikulttuurisuus nähdään osana arkea. Lasten erilaisuus on ryhmää rikastuttava tekijä.
- Lasten kanssa keskustelemme eri kielistä ja eri kulttuureista; mitkä ovat erilaisia ja mitkä yhteisiä

tapoja toimia (juhlat, ruokakulttuuri ym.)
- Tutustumme eri maan leikkeihin ja lauluihin ja annetaan mahdollisuus perheiden tulla esittelemään

oman kulttuurin asioita.
- Eri ilmaisun keinot: liikunta, musiikki, kädentaidot, draama, itseilmaisu mahdollistavat lapselle

ilmaista itseään eri tavoilla ja löytää tämän kautta myös itselle tärkeä ja ominainen tapa onnistua ja
toteuttaa itseään.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

- Tärkeää on oppia huolehtimaan itsestään ja tavaroistaan. Pienet työtehtävät ja arjessa auttaminen
esim. apulaisen työt lisäävät lapsen näkemystä siitä, että hän osaa toimia ja pärjää arjessa.

- Oppii huolehtimaan, että sovitut työt tulevat tehdyksi. Vastuun ottaminen itsestä arjen toimijana
selkiytyy ja vahvistuu.

- Lapsi harjoittelee pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan ja ymmärtämään sen merkityksen
omalle toiminnalleen ( ravinto, liikunta, kaverit )

- Oman kehon ja tilan arvostamista ja turvaamista harjoittelemme turvataitokasvatuksen avulla.
Annamme lapselle välineitä keskustelun ja pienen tekemisen kautta.

- Retket lähiympäristöön ja vähän kauemmaksikin teemme kävellen tai julkisilla liikennevälineillä.
Lapsi oppii turvallista liikkumista liikenteessä ja huolehtimaan itsestään päiväkodin ulkopuolellakin
ryhmän mukana.

- Näemme kestävän kehityksen ja ympäristöstä huolehtimisen tärkeänä mm. luonto- ja metsäretkillä
keskustelemme luonnon suojelemisesta ja arvostamisesta.

Monilukutaitoa

- Näin toteutamme viestintää ja siihen tutustumista: Kirjoitamme ja suunnittelemme omia tarinoita,
tutustumme erilaisiin tapoihin kirjoittaa, keskusteluhetket muiden kanssa, lapsille lukeminen ja
luettuun tekstiin tutustuminen, riimittely, loruttelu, sosiaalinen media ja sanoma- sekä
aikakauslehdet, liikenne- sekä muihin merkkeihin tutustuminen, lehtileikkeisiin tutustuminen lasten
kanssa, ajankohtaisten asioiden käsittely lasten kiinnostuksen mukaan.
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Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- Käytössä ryhmässämme ovat tabletit, tietokone, digikamera, Easi-Speak; nauhoittava mikrofoni,

BeeBot (koodauksen alkeita), digitaalinen valokuvakehys. Ne ovat osa ryhmämme käyttämiä
harjoittelun välineitä.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
- Oppimiskokonaisuuksien pohjana on toiminnan suunnittelussa Helsingin esiopetuksen

suunnitelma. Lasten ajatukset ja ideat huomioidaan päivittäin. Havainnoimme ja seuraamme
lasten tekemisiä, leikkejä, keskusteluja sekä yhteistä vuorovaikutusta muiden kanssa. Oppimisen
kannalta on hyvä kiinnittää huomio tapoihin, joilla lapsi oppii (tutkiminen, leikkiminen, asioiden
ymmärtäminen). Näitä kokonaisuuksia sovellamme omassa toiminnassamme.

- Ryhmässämme on tänä syksynä kiinnostuksen kohteet jakaantuneet laajasti. Pekka Töpöhäntä-
projekti tuotti lapsille monenlaisia kokemuksia ja ilonaihetta. Maalasimme, teimme ryhmätöinä
lasten itse valitsemia asioita  Päivälehden museon Pekka Töpöhäntä-näyttelyn innoittamana, mm.
hiilikellari. Aihe alkoi lukemalla Pekka Töpöhäntä kirjoja. Koko projekti huipentui yhdessä
rakennettuun näyttelyyn, johon myös vanhemmat saivat tutustua. Lapsia  myös kiinnostanut
pohtia, mitä avaruudessa tapahtuu, jonka käsittely jatkuu lasten kanssa yhdessä suunnitellen.
Pokemon-maailma on tukenut lasten sosiaalisten suhteiden kehittymistä ja me-hengen syntyä.
Sienet ovat saaneet yllättävän ison roolin lasten keskusteluissa ja tutkimisen kohteena. Sienet ovat
synnyttäneet monenlaisia tunne-elämyksiä, joista olemme keskustelleet. Yhdessä toimimista ja
yhteenkuuluvuutta on lisännyt koko syksyn jatkunut legoilla rakentelu. Yhdessä rakentamalla ovat
oppineet jakamaan, suunnitelmallisuutta ja yhdessä tekemistä. Hamahelmillä tekeminen on ollut
yhtä suosittu ilmiö.

- Liikennekaupunkiin teemme kaksi retkeä, joiden ympärille on hyvä tutustua liikennemerkkeihin ja
erilaisiin liikennnejärjestelyihin.

- Syksyn aikana käymme tutustumassa lasten koteihin ulkoapäin ja lapsi saa itse kertoa omasta
kodistaan muille. Viemme postilaatikkoon lapsen itse tekemän tervehdyksen.

- Kahden viikon projektina toteutetaan hanke koko kaupunki oppimisympäristönä, jota työstetään
yhteistyössä muiden ryhmien kanssa. Toimintavuotta dokumentoidaan kuvin, videoin jne. ja näistä
tehdään yhteinen koonti. Mediataitoviikolla on näyttely projektin päätteeksi.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
- Toimintaa dokumentoidaan mm. valokuvaamalla, piirtämällä, äänittämällä sekä lapsia

haastattelemalla niin lasten kuin aikuisten toimesta.
- Lasten tekemiä tuotoksia keräämme jokaisen itse suunnittelemaan ja tekemään kansioon.
- Lapset miettivät omia toimintatapojaan ja tekemisiään jakaen mielipiteitään tai asioitaan muiden

kanssa.
- Tiimi suorittaa jatkuvaa toiminnan arviointia, jotta lasten yksilöllinen kasvu ja kehitys toteutuisi ja

tarvittaessa muokkaa toimintatapoja, jotta kaikilla lapsilla olisi hyvä päivä, hyviä kohtaamisia ja
onnistumisia.

- Päivittäin käymme vanhempien kanssa keskusteluja lapsista lapsen kehitykseen liittyvistä asioista
sekä toiminnastamme.

Huoltajien osallisuus
- Vanhempien kanssa käymme LEOPS-keskustelut syksyllä sekä keväällä, joissa heillä on

mahdollisuus kertoa omista toiveistaan esiopetuksen suhteen.
- Vanhempainillassa kävimme hyvin vastavuoroista keskustelua ryhmän toiminnasta.
- Huoltajat saavat viikoittain sähköpostilla kuluneen viikon toiminnasta sekä tulevan viikon ohjelman.

Tulevan viikon ohjelmassa on tilaa lasten omille ideoille ja ajatuksille. Ja lapsilla on mahdollisuus
vaikuttaa viikon toimintaan.

- Vanhemmat voivat osallistua päiväkodin toimintaan tuomalla omaa osaamistaan tai kutsua esim.
omalle työpaikalleen.
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Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
- Tärkeää on, että lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi ja osaksi ryhmää. Jokaisella lapsella on omat

vahvuudet, joiden kautta hänellä on mahdollisuus saada mukavia onnistumisen kokemuksia.
- Toiminnassa lähdemme kohtaamaan lapsen haasteet niin, että ratkaisu löytyy myönteisten

kokemusten kautta. Mm. vuorovaikutusleikkejä ja tunnetaitoja harjoittelemalla huomioidaan lasten
välisten suhteiden muodostumista ja tukemista.

- Päiväkodissamme on käytössä Py Himmeli-Pertun yhteinen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen
suunnitelma.

- Käsittelemme lasten kanssa tunne- ja turvataitoja, jotka vahvistavat jokaisen lapsen tietoa ja taitoa,
miten lapsi hankalissa tilanteissa toimii. ( Esimerkiksi, kun lasta kiusataan tai uhataan ja miten voi
omaa kehoa ja omaa toimintaa puolustaa.)

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
- S2 - lapset toimivat sekä isossa ryhmässä että pienryhmissä päivittäin. Aamupiirissä lapset ovat

kielen osaamisen näkökulmasta samassa ryhmässä.
- Leikeissä ja toiminnassa tuomme sekä tarjoamme lapselle uusia sanoja, käsitteitä ja ajan- ja

toiminnanmääreitä. Välineinä ovat laulut, lorut, leikit, sadut sekä keskustelut.
- Otamme huomioon heidän kulttuurinsa tapoja ja juhlahetkiä. Koemme kuitenkin, että

monikulttuurisuus on osa ryhmän normaalia arkea niin, että se ei nouse enää mitenkään erityiseksi
asiaksi.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa
Valmistavan opetuksen menetelmät ja kielenkehityksen edistymisen kirjaamme lapsikohtaiseen suunnitelmaan.
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)
Päiväkodin johtaja, esiopetusvastaava varhaiskasvatuksenopettaja ja kiertävä

varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Keskustelun
päivämäärä

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma)
Liite.

Suunnitelman
päivämäärä
4.9.2019

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot
- Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, S-2 varhaiskasvatuksenopettaja, esiopetuksen

kuraattori, esiopetuksen psykologi, neuvola, perheneuvola, neuvolapsykologi, puheterapeutti,
lastensuojelu, Suutarilan terveysasema, Stadia ammattiopisto  ja varhainen tuki.

- Alueen leikkipuistot, koulut ja päiväkodit, urheilukentät, kirjastoauto, Malmin seurakunta,
Saalem-seurakunta, Malmitalo. Lasten Liikennekaupunki, sekä Helsingin kaupunginmuseot.


