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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Luontoesikoululaisia kutsutaan Haukoiksi ja lapsia on ryhmässä 13. Toimimme ulkona säällä kuin säällä ja 

lähiretkeily on painopisteemme, lisäksi koko Helsinki on oppimisympäristömme. Retkeilymme painottuu luonto- ja 
ympäristöaiheisiin sekä vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. 
Omat luontokokemukset ovat pohjana myönteiselle luontosuhteelle, ja pidämme tarkoituksenmukaisena että 
nämä kokemukset ovat lasten lähiympäristöstä. Ulkona liikkuessamme teemme havaintoja ja keskustelemme 
niistä. Yhdessä pohtimalla, ihmettelemällä, ihailemalla, keskustelemalla ja tutkimalla vahvistamme 
ympäristöherkkyyttä ja –vastuullisuutta. 
Arjen tilanteet ovat kaikki oppimistilanteita – oppimista tapahtuu laajasti ajatellen koko ajan ja kaikkialla. 
 

Positiivinen pedagogiilla siivittää arjen tilanteita. Myönteisen vuorovaikutuksen kautta ohjaaminen, 
kuunteleminen, positiivisen palautteen antaminen ja kannustaminen ovat myös hoito-ja kasvatushenkilökunnan 
(=myöhemmin tekstissä aikuinen) tapa mallintaa hyvää vuorovaikutusta. Myös aikuinen voi ihmetellä asioita ja 
tietoa voidaan etsiä yhdessä. 
 

Erilaiset liikuntaleikit ja toiminnallisuus korostuvat tässä oppimisympäristössä. Reput ovat lapsilla päivittäin 
mukana, ja lapset oppivat ottamaan vastuuta niistä. 
 

Ajankohtaisiin asioihin, kuten liikennekasvastukseen liittyen teemme oppimiskäyntejä kauempanakin.  
Ryhmällä on käytössä myös sisätilat, joissa useimmiten ruokaillaan, pidetään pieni satuhetki lounaan jälkeen 
sekä talvikaudella toteutetaan kädentaitoja. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Aikuisella on asenne, jonka mukaan ulkona ja luonnossa toimiminen on monipuolista, hauskaa, yllättävää ja 
monin tavoin virikerikasta. Luonnossa voi sekä riehua että rauhoittua. 
 

Yhteiset leikit, laulut, pelit ja lorut ovat tärkeässä roolissa luontoesikoulun arkea. Näillä rakennetaan 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja siinä sivussa opitaan muun maassa niin kielellisiä kuin matemaattisia taitojakin. 
Luontovihkot toimivat osana dokumentointia. Vihkoihin piirretään viikottain. Yhdessä muistellaan yleensä kahden 
päivän retkiä, joista valitaan toinen päiväkirjapiirrokseen. Esiopetuksen lopulla voidaan muistella ja miettiä 
torstaisin tai perjantaisin koko viikon tapahtumia, jolloin lapsi valitsee useammasta aihepiiristä sen minkä haluaa 
dokumentoida piirtäen.  
 

Lapsen ajatteluproseisselle annetaan tilaa ja aikaa. Asioita voidaan ihmetellä yhdessä, tehdään avoimia tai 
tarkentavia kysymyksiä ja tiedon hankkimisen lisäksi asioita voi jäädä ikään kuin kypsymään. 
Luontokasvatuksessa tärkeää on aistien käyttö, vertailu ja lajittelu, muutosten huomioiminen, tutkiminen, 
pohtiminen, kuvitteleminen, dramatisointi. Ilmiöitä myös arvioidaan ja joskus jopa löydetään järjestelmiä ja lajeja 
prosessien myötä. 
 

Opettelemme tekemään havaintoja, vertailemaan, mittamaan suhteuttamalla kehoon ja etsimme myös tietoa 
kirjoista sekä internetistä. Tutkimuspussi (luuppeja, luontokirja, peilejä, mittanauha) kulkee retkillä mukana.  
 

Lasten osallisuus näkyy arjessa avoimena vuorovaikutuksena (aikuinen on valmis tarttumaan lasten ideoihin), 
leops-keskusteluissa sekä säännöllisin välein ”toiveiden taivas” –keskusteluin. Osallisuus tehdä lapsille näkyväksi 
esin. kertomalla, että muistatko, kun toivoit tätä leikkiä ja nyt se leikittiin. 
 

Lasten osallisuutta ovat myös ns.lasten kokoukset, joissa keskustellaan yhteisistä asioista ja sovitaan 
säännöistä. Ryhmän säännöt liittyvät työskentely-ja  kaveritaitoihin, ja ne on kirjoitettu myönteisessä muodossa 
kaikkien allekirjoitettavaksi.  
On tilanteita, joissa asioihin saadaan ratkaisu äänestämällä muutamasta vaihtoehdosta. Syksyllä 2019 Haukat 
äänestivät pienryhmilleen nimet Koivut ja Männyt. Päiväkodin takapihalta löytyivät ryhmille myös omat 
nimikkopuut. 
 
Pidämme lasten toiveiden mukaisia oman lelun päiviä sekä myös oman kirjan ja oman pelin viikkoja. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Oppimisikokonaisuudet lähtevät ryhmän tarpeista ja Helsingin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmasta. 
Kuvakirjoja luemme viikottain. Ryhmäytymistä edistäviä kirjoja sekä tunnetaitoja käsitteleviä kirjoja on valittu 
syksyyn 2019. (mm. Sateenkaarikala, aina ei voi voittaa; Kissa Killin kiukkupussi; Onnen avaimet, Fanni ja 
tunnelämpömittari, Kerro minulle kaunis sana)  
 

Arjen havaintojen pohjalta esiopetusvuoden teemoissa harjoitellaan hienomotorisia taitoja, työskentelytaitoja, 
sosioemotionaalisia taitoja, itsesäätelyä ja suujumppaakin. Kuvien käyttö ja aikuisen piirrokset ovat tukemassa 
toimintaa. 
 

Ajan seuraaminen hoituu käpykalenterilla. Jokaisesta esiopetuspäivästä laitamme kävyn maalaamiimme 
kymppikennoihin (=kanamunakenosto ilman kantta). Laskemme kuluneita esiopetuspäiviä, ja samalla teemme 
taideteosta. 
 
Käymme Viikin kirjastossa noin kerran kuussa. Lainaamme lasten valitsemia kirjoja lastenosastolta, jotka myös 
kulkevat lasten omissa repuissa eskariin ja eskarista kirjastoon. Lisäksi aikuiset valitsevat ajankohtaisia kirjoja 
ryhmälle. 
 

SYKSY: Tutustumisleikit ja ryhmäytyminen (nimet, luontonimet, pienryhmänimet, omat luontovihkot eli 
ns.päiväkirjavihkot, yhteiset säännöt ja toimintatavat) 
*Riippukeinut, luonnon materiaalit, tutkimuspussi, puukot, lattiabingot, pieni djempe-rumpu, katuliidut käyttössä. 
*Kotitehtävät kerran kuussa. 
3.9. Retki Kiasmaan. Shoplifter-näyttely sekä installaatio Kiasman teatterissa jauhomatotoukkineen 

omatoimsesti. 
4.10. Hännät heilumaan! –opaskierros Sinebryhoffin taidemuseoon. 
 
Päiväkodin yhteiset juhlat ja tapahtumat: 
 

Lasten liikennekaupungin esiopetusikäisille suunnatut opetuskerrat (kaksi käytiä) loka-marraskuun vaihteessa. 
 
 
Retket Haukkakalliolle, Keinumäelle, Vanhankaupungin tervaleppälehtoon, Kuusiluodolle ja Longinojan kautta 
Aurinkolabyrintille. 
Retki Talvipuutarhaan joulukuussa. 
 

Ystävyysteemaa syksyllä 2019, johon liittyen ystävällisyysagentti toimintaa lokakuussa. 
 
Lasten kiinnostus omiin luontonimiin liittyen poikii paljon toiminta-aihioita, joita työstämme pitkin syksyä. 
Luontonimet ovat lasten valitsemia Suomen luonntoon liittyen elokuun kotitehtävänä, ja niihin on  etsitty kuvat 
esiopetuksessa internetistä yhdessä aikuisen kanssa.  
 
Syksyn tuomat muutokset luonnossa.  
 
Retki Korkeasaareen. 
 
Toiminnallinen joulukalenteri joulukuussa (draamaleikki, tarina tai jumppa). 
 

Yhteistyö lähikouluhin( Pihlajiston ala-aste ja Pihlajamäen peruskoulu) 
 
KEVÄT:Tammikuussa luistelua ja helmikuussa hiihtoa, jos lumitilanne sen sallii. Retket Uutelan kodalle  ja 

Särkkäniemen luonnonsuojelualueelle helmi- ja huhtikuussa. 
 Kevät täydentyy tammikuussa. 
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Aikuinen dokumentoi toimintaa kalenteriin, ja tiimi arvioi toimintaa säännöllisesti. Vanhemmille kirjoitettuihin s-
posteihin kerrotaan aika ajoin myös kuluneen viikon toiminnasta, ja instagramkuviin liitetään myös tekstiä. Lapsi 
tekee dokumentointia omaan luontovihkoon, ja on ajoittain osallisena instagram-kuvien valinnassa.  
Päivittäiset keskustelut sekä leops-keskustelut vanhempien kanssa ovat osana toiminnan seurantaa ja arviointia. 
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Huoltajien osallisuus  
Vanhempainilta 04.09.2019. Vanhempainillassa kävimme pienryhmissä läpi ympäristökasvatukseen liittyviä 

ajatuksia ns. Palmerin puumallin kautta.  
Leops keskustelut syys-lokakuu. 
S-postit viikottain. 
Instagram päivitykset tilille Haukat 2019, yksi kuva voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa. 
Päivittäiset keskustelut tuonti-ja hakutilanteissa!!! 
 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Lasten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi on hyvän arjen perusta. 
Kiusaamisen ennaltaehkäisy on kaiken a ja o. Lapsilla tulee olla mielekästä toimintaa, ja läsnäoleva aikuinen 
arjen tilanteissa.  
Aikuinen tukee leikkiä, tarjoaa lasta innostavaa tekemistä ja on askeleen edellä tilanteissa, joissa herkästi syntyy 
ristiriitoja. 
Positiivinen ilmapiiri, ryhmähengen vahvistaminen sekä yhdessä luodut ja allekirjoitetut säännöt ovat osa 
ennaltaehkäisyä. Aikuisen sensitiivisyys ja tarkkaavaisuus eri tilanteissa sekä  sosioemotionaalisten taitojen 
sanoittaminen ja tuki ovat merkittävässä roolissa ryhmässämme. 
Lapset kohdataan ensisijaisesti lapsina, ja asioita tai tekemisiä ei jaotella sukupuolen mukaan. 
 

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

Arjen eri tilanteissa vahvistetaan suomen kieltä. Kielitietoisesti arjessa toimiva aikuinen. Kuvien käyttöä lisätään 
eri tilanteisiin. Kausittain paneudutaan esim. kuvaileviin adjektiiveihin (esim.ruudullinen, ohut, pehmeä, sillä värit 
ovat jo halussa), verbeihin ja sanavaraston laajentamiseen. 
 

 
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 

 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, 

varhaiskasvatuksen opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa 
suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkodin johtaja, kveo, suomi toisena kielenä -opettaja 

Keskustelun  
päivämäärä 
27.11.2019  

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 

21.10.2019 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
Viikin kirjasto, Pihlajamäen seurakunta 

 

 


