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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Lounatuulet esikouluryhmä. Ryhmäkoko on 13. Esikoululaisista 2 on valmistavassa esiopetuksessa, 4 on 

tehostetulla tuella 1, 1 on pidennetyssä oppivelvollisuudessa ja 5 esikoululaista tarvitsee S-2, suomi toisena 
kielenä tukea. Ryhmästä kaksi lasta on 5 v. Ryhmässä on 1 esikouluopettaja, 1 lastenhoitaja ja 1 erityisavustaja. 
Esikouluaika on klo 9.00-13.00.  
Valmistavassa esiopetuksessa olevien lasten esikouluaika on neljä lisätuntia viikossa ma-to 5h / per päivä. 
Fyysiset tilat; Kaksi ryhmähuonetta. Lisäksi voimme käyttää eteistiloja, kirjastohuonetta ja salia. Käytössämme 

on päiväkodin piha, takapiha, lähimetsät, leikkipuistot ja kaupungin alueet missä liikumme. Käytämme 
monipuolisesti Helsingin kaupungin tarjoamia kulttuuripalveluja. Oppimisympäristöt on muunneltavissa, toimintaa 
havainnollistetaan ja tuetaan paljon kuvilla. 
 
Pedagogisen toiminnan kuvas. 
Esiopetusryhmässä toiminta pohjautuu positiivisen pedagogiikan pohjalle. Meillä on myönteinen toimintakulttuuri 

ja lapsi nähdään aktiivisena toimijana. Tunnistamme lasten vahvuuksia. Toiminta ja rakenne on suunniteltua, 
lasta osallistavaa ja tukevaa. Tärkeä toimintatapamme on pienryhmätoiminta. Pienryhmätoiminta tukee lasten 
välistä vuorovaikutusta ja osallisuutta. Tärkeää on kiireetön yhdessäolo, yhdessä tekeminen ja toisen 
huomioiminen.Painotamme toiminnassamme leikkiä, kielellistä vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. 
Kuuntelemme lasten ajatuksia ja keskustelemme niistä lasten kanssa. 
Esikoulupäivä rakentuu leikeistä, erilaisesta toiminnasta, toiminnallisista tehtävistä, liikunnasta, ulkoilusta, 

retkistä ja ruokailusta. Ohjatut leikit ja lasten omavalintaiset leikit tukevat mm. lasten luovuutta. Oppimisvälineet, 
pelit, lelut, piirustuspaperi, kynät, värit ja maalaustarvikkeet on aina lasten saatavilla. Toiminnassa painotamme 
kielelisiä taitoja, sosiaalisia valmiuksia ja liikkumista, digitaitoja unohtamatta. Pienryhmätoimintaa on päivittäin. 
Esikoulussa käytämme viitekehyksenä ” Konstan kotiaapinen ” satukirjaa ja esikoulutehtäviä monistamme Essin 

ja Ossin oppimateriaalista. 
 Lasten on mahdollisuutta liikkua päivittäin eri tavoin sekä sisällä että ulkona. Liikkuminen tuo lapselle iloa ja 

onnistumisen tunnetta ja jokainen saa tehdä omilla taidoillaan. Sisätiloissa vaihtelee erilaiset liikuntaradat, 
jumppa, musiikkiliikunta, tanssi , pallopelit jne. Ulkona on perinneleikkeä, pallopelejä, kiipelyä, pyöräilyä 
leikkipuistossa, metsämörriretkiä lähimetsässsä, talvisin mäenlaskua, lumileikkejä, luistelua jne. 
Taiteellisia kokemuksia lapset saavat kädentöistä, askartelusta, maalauksesta, musiikista, teatterista jne. Myös 

retkistä kulttuuritapahtumiin. 
 
Toiminnalliset työtavat. 
Lounatuulet esiopetksen toiminta on sisällöltään monipuolista, toiminnallista ja vuorovaikutteista. 
Toimintatuokioita pidetään sekä sisällä että ulkona. Leikit ja pelit vahvistavat lasten oivaltais- ja 
ongelmanratkaisukykyä sekä pettymysten sietokykyä. Leikki itsessään tuottaa iloa. 
Tutkiminen , mittaaminen ja erilaisten oppimismateriaalien käyttäminen, saduttaminen, kynätehtävät, 
askarteleminen ovat osa toiminnallisia työtapojamme.Tutkimisessa käytämme mm. erilaisia havaintoja, 
luuppeja, mittaamisvälineitä jne. lapset dokumentoivat kokemuksiaan retkiltä piirtäen, valokuvaten 
kameralla ja retkistä keskustellaan ja arvioidaan yhdessä esikoulupiirissä. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Vahvistamme ja tuemme lasten luentaista uteliaisuutta ja kiinnostusta eri asioita kohtaan. Lasten aloitteita ja 

ideoita huomioidaan ryhmän toiminnan suunnittelussa. Lapset kertovat omia ajatuksiaan ja toiveita esimerkiksi 
aamupiirissä, ruokailuhetkillä, retkillä ja erilaissa tilanteissa esikoulupäivän aikana. Läsnäoleva aikuinen 
osallistuu lasten leikkeihin ja on mukana pelituokioilla. Etsimme yhdessä lasten kanssa tietoa. Käymme 
kirjastossa, lainaamme kirjoja ja luemme niitä yhdessä. Etsimme tietoa myös ibadista / tablettitietokoneelta / 
puhelimella googlesta. 
  

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Oppimiskokonaisuudet nousevat esiopetuksen opetussuunnitelmasta, teemat / projektit nousevat lasten 

mielenkiinnonkohteista, vahvuuksista, vuodenaikojen tapahtumista, arjen ilmiöistä ja saduista. 
 
Syyslukukauden päiväkodin yhteisiä tapahtumia ovat. 
Esiopetuksen vanhempainilta 04.09.2019. 
Kansojen toritapahtuma 29.10, 
Isänpäiväaamiainen 08.11, 
Lasten pikkujoulut 29.11, 
Itsenäisyyspäiväjuhla 05.12, 
Joulukirkko 17.12, 
Joulujuhla 18.12, 
Jouluateria 
 
Teemme  yhteistyötä sekä Pihlajamäen ala-asteen että Pihlajiston ala-asteen kanssa. 
Yhteisiä tapahtumia mm.  
13.10 Pihlajamäen ala-asteella koululaisten kenraaliharjoitukset rehtorin juhlia varten jossa esikoululaiset saivat olla 
mukana, lisäksi ulkoilu ala-asteen pihalla yhdessä ekaluokkaisten kanssa.  
02.10 esikoululaisten puistotreffit liikuntapuistossa Pihlajamäen ala-asteen oppilainen kanssa. 
Marraskuu salitreffit koululla.’ 
Joulukuussa koululaisten joulujuhlien kenraaliharjoitukset sekä Pihlajamäen – että Pihlajiston ala-asteella. 
 
Vuosi 2020. 
Helmikuussa.Pihlajamäen ala-asteen ja Lounatuulet esikouluryhmän yhteistyöpäivä. Koulunomaista työskentelyä ja tehtäviä 
sisällä. Yhteistyöluokka 2A. 
Huhtikuussa. Yhteistyöpäivä Lounatuulet esikouluryhmä. Toimintaa koulussaKoodaten. Yhteistyöluokka 2C. 
Toukokuussa. Mukana sekä Pihlajamäen ala-asteen ja Pihlajiston ala-asteen kevätjuhlakenraaliharjoituksissa.  
 
Lounatuulten omia tapahtumia. 
Säännöllisesti metsämörriretket lähimetsään 
Viikin kirjastoretket / kirjastoretki Oodiin / Malmille ym. 
 Retket Maasälvän – ja Salpausselänleikkipuistoon. 
Taidenäyttely väreistä Kiasmassa  10.09.2019. 
Korkeasaariretki 18.09.2019. 
Retket lasten liikennekaupunkiin 1.  30.10.2019 ja 2. 11.11.2019. 
Aikamatka Joulunmaahan 26.11.2019. 
 
Muut esikoululaisten retket ja tapahtumat tarkentuvat lähempänä tapahtumien ajankohtaa. Muutokasia ja lisäyksiä tulee. 
Muutokset ja lisäykset mahdollisia tilanteiden mukaan. 
 
 
Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Arvioimme toimintaa viikottaisissa palavereissa, koko talon vastuutiimissä, vanhempainillassa, 

leopskeskusteluissa ja yhdessä lasten kanssa esimerkiksi aamupiirissä. Toimintaa dokumentoidaan 
valokuvaamalla ja kirjallisesti. Lasten tekemiä töitä on esillä seinillä, pöydillä, hyllyillä ja lasten omissa vihkoissa 
ja kansioissa.  Esikoulukansioihin kootaan lasten tekemiä esikoulutehtäviä. Havainnoimme lasten kehitystä ja 
toimintaa päivittäin. Viikkopalavereissa keskustellaan havainnoista, arvioidaan omaa ja ryhmän toimintaa. 
Toimintasuunnitelma arvioidaan yksityiskohtaisesti syyslukukauden päätteeksi ja keväällä 2020. 
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Huoltajien osallisuus  
Päivittäiset keskustelut tulo- ja hakutilanteissa. Leopskeskustelut ja vanhempainilta. Viikko-ohjelmat ja tiedotteet 
lähetämme sähköposteilla vanhemmille. Vanhempien tarjoamia ideoita, ehdotuksia ja toiveita otamme huomioon 

mahdollisuuksien mukaan toiminnan suunnittelussa. Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan ryhmän 
toimintaan. Joskus esikoululaisille annetaan pieniä tehtäviä kotiin tehtäväksi yhdessä vanhempien kanssa. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Esiopetuksen moniammatillinen palaveri 
Kiusaamisen ehkäisy; kasvattajan läsnäolo ja osallisuus toiminnoissa, tilanteiden ennakointi sekä ryhmähengen 

ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen erilaisin leikein ja  erilaisin kokoonpanoin. Ketään ei jätetä yksin. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Ryhmässä on 2 valmistavassa esiopetuksessa olevaa esikoululaista. Lisäksi S-2 tukea tarvitsevia on 

valmistavassa esiopetuksessa olevien lasten lisäksi 5 esikoululaista. Yhteensä 7 esikoululaista. 
Valmistavassa esiopetuksessa olevilla on ma-to 1 tunti enemmän esiopetusta. Valmistavassa esiopetuksessa 

olevien esikoululaisten kanssa käydään läpi kuvina esikoulupäivän aikana tapahtuvia asioita / kerrataan ja 
toistetaan sanoja / asioita. Katsotaan kuvina esimerkiksi etukäteen tuleva retki. Kuvatuki on käytössä. Olemme 
mukana Roihusten arjessa. Välillä luemme kuvakirjoja ja lyhyitä satuja. Toimimme pienryhmässä. 
Oman äidinkielen tuen lapset saavat kotoa. 

 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Valmistavassa esiopetukssa on kaksi esikoululaista. Valmistava esiopetus on ma-to 1 lisätunti päivittäin. 
Pienryhmätoiminta. Kuvien käyttö. Asioiden toisto ja kertaaminen. Vihkon käyttö. Vihkoon liimataan kuvia / 

kirjoitetaan sanoja. Luetaan lyhyitä satuja / kuvakirjoja / riimejä / loruja . Taputetaan sanoja tavuttain ja lasketaan 
tavujen määrä. Roihusten arki materiaali on käytössä.  
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 

Pienryhmätoiminta. Kuvienkäyttö. Päiväjärjestyksen kuvitettu struktuuri ja kuvitettu toiminta.. Leikkiasema. 
Esikoulupiiri. Esikoulupiirissä kalenterinvaihto / keskustellaan päivän toiminnasta johon lapset osallistuvat / lauluja / -ja 
musiikkiliikuntaa / riimejä / loruja / satuja / matemetiikanleikkejä vaihdellen. Sanoja tavutetaan taputtaen ja lasketaan 
tavujen määrä. Esikoulupiirin toiminta vaihtelee päivittäin. Esikouluprii on toiminnallinen ja lasta osallistava. 
Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevalla esikoululaiselle on oma avustaja. 
 

      
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, 
neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Esiopetuksen moniammatillinen kielikonsultaatio 27.11.2019. 

Keskustelun  
päivämäärä 
27.11.2019      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Liite 
Yhdessä oppimisen suunnitelma on päivitetty 27.10.2019. 

Suunnitelman  
päivämäärä 
27.10.2019.      

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
Lähikoulut, terveysasema ja neuvola, Pihlajamäen kirkko, leikkipuistot, kirjastot, puheterapeutit, foniatrit, S2-

opettaja, kelto, esiopetuksen psykologi ja kuraattori. 
 

 


