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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Sateenkaaret-ryhmässä on 14 esiopetusta saavaa lasta. Maksutonta esiopetusta annetaan koulujen toiminta-

aikoina 4 tuntia päivässä klo 9.00 - 13.00.  
Oppimisympäristö: 
Oppimisympäristö muodostuu ryhmän kahdesta huoneesta ja eteistilasta sekä muista päiväkodin sisätiloista, 

pihasta ja takametsästä. Oppimisympäristöön kuuluvat lisäksi lähimetsät kallioineen, alueen leikkipuistot ja 
urheilukentät sekä Nuorisopuisto. Käytämme myös monipuolisesti Helsingin tarjoamia kulttuurielämyksiä ja –
palveluita. 
Ryhmän oppimisympäristö on muunneltavissa. Toimintaa havainnollistetaan ja tuetaan mm. monipuolisella 

kuvatuella päivittäin; esimerkiksi leikkien valintaa ja leikkiin sitoutumista auttaa kuvitun leikinvalintataulun 
käyttäminen. 
Pedagogisen toiminnan kuvaus: 
Esiopetusryhmämme toiminta pohjautuu positiivisen pedagogiikan periaatteelle: 
- myönteinen toimintakulttuuri 
- lapsi nähdään aktiivisena toimijana; opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta lasta tukemalla 
- myönteiset tunteet ovat oppimisen ja hyvinvoinnin voimavaroja. Käytämme mm. Ympyräiset-

tarinoita ja Fanni-tarinoita sekä soveltuvin osin Lions Quest:in Vatupassi-materiaalin pikkutarinoita, 
joiden avulla opettelemme tunne-, vuorovaikutus- ja kaveritaitoja. Ryhmän tärkeänä 
tunnetaitokaverina on ryhmän maskotti ”Nalle Nallukka” ja tämän ystävyyden talo. 

- läsnä oleva, sensitiivinen, osallistuva ja kuunteleva aikuinen 
Toimintamme on pedagogisesti suunniteltua ja rakentuu tämän lapsiryhmän tarpeiden ja lasten 
henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan. Tunnistamme lasten vahvuuksia ja teemme ne näkyväksi lapsille 
konkretian avulla; mm. jokaisella lapsella on ”vahvuusaurinko”, johon vanhemmat ovat laatineet oman lapsensa 
vahvuudet; vahvuusvariksen kiikarein tarkkailemme lasten vahvuuksia ja kerromme, kun jotain hyvää 
huomaamme lasten toiminnassa. 
 Toiminta ja päivän rakenne ovat suunniteltuja sekä lasta osallistavia ja tukevia.  Aloitamme esiopetuspäivän 
pääsääntöisesti ulkoilulla, jonka jälkeen on esiopetuspiiri ja päivän toiminta. Jokainen lapsi on vuorollaan 
apulainen ja kattaa aikuisen kanssa pöydät ja kertoo tarjottavan aterian. Apulaisen kattaessa pöytiä toiset lapset 
ovat ns. välipiirillä, jonka sisältö ja menetelmät painottuvat lasten kielellisten taitojen ja suomen kielen 
kehittämiseen. Lounaan jälkeen on satu- ja lepohetki. 
Tärkeä toimintatapamme on pienryhmätoiminta. Pienryhmät muodostetaan lasten tarpeiden ja oppimista 
tukevan toiminnan mukaisesti. Pienryhmätoiminta tukee myös lasten välistä vuorovaikutusta ja osallisuutta. Osa 
pienryhmätoimintaa ovat myös ateriat; lounaalla jokaisessa lasten pöydässä syö myös aikuinen, jolloin 
mahdollistuu vuorovaikutus ja keskustelut ko. pöydän lasten kanssa. 
Tärkeää on kiireetön yhdessäolo, yhdessä tekeminen, toisen kannustaminen ja toisen auttaminen. Painotamme 
lasten kielellisten taitojen sekä vuorovaikutustaitojen, sosiaalisten taitojen, kehittymistä ja oppimista. 
Kuuntelemme lasten ajatuksia ja keskustelemme niistä. Vahvistamme lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä 
kaverisuhteita. Ohjaamme lapsia olemaan hyviä kavereita toisilleen ja kuuntelemaan toisia, mutta myös tuomaan 
esille omat ajatuksensa ja pitämään tarvittaessa puolensa. 
Leikillä on tärkeä osansa lasten päivittäisessä toiminnassa. Leikit ovat muunneltavissa ja lasten toiveita kuullaan 
leikkivalinnoissa. Ohjatut leikit ja lasten omavalintaiset leikit tukevat mm. lasten luovuutta, 
ongelmanratkaisukykyä, lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja lasten välistä osallisuutta. Leikkiessään lapsilla on 
mahdollisuus saada elämyksiä ja uusia kokemuksia sekä käydä läpi aiempia kokemuksiaan. Aikuisen osallisuus 
leikissä on tarvittaessa innostaa leikkiin, tukea leikin kulkua mm. sitä rikastamalla sekä tarvittaessa auttamalla 
kielellisesti leikissä mukana olevien osallisuutta leikin kulkuun kuvatukea käyttämällä. 
Lasten on mahdollista liikkua päivittäin eri tavoin sekä sisällä että ulkona. Liikkuminen tuo lapsille iloa ja 
onnistumisen kokemuksia. Liikkuessaan lapsi vahvistuu ja hänen motoriikkansa kehittyy. Liikunnan kautta 
kannustamme lasta myös huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Lapsia kannustetaan ja rohkaistaan 
kokeilemaan uutta. Jokainen saa tehdä omilla taidoillaan. Sisätiloissa vaihtelevat mm. erilaiset liikutaradat, 
jumppa, musiikkiliikunta, tanssi, draama, liikuntaleikit sekä pallopelit. Ulkona on mm. perinneleikkejä, pallopelejä, 
yleisurheilua, pihaleikkejä, palloilua skeä talvisin mäenlaskua, lumileikkejä ja luistelua lähiluisteluradoilla. 
Liikuntaa käytetään myös siirtymä- ja odotustilanteista. Ryhmän eteisessä on hyppyruudukko, ja odotellessaan 
ulkona toisia vielä pukeutuvia lapsia lapset voivat valvotusti liikkua ryhmän ulko-ovelta vastakkaiseen päiväkodin 
aitaan ja taikaisin eri tavoin ja kertoa vuorotellen, miten liikutaan. 
Taiteellisia kokemuksia lapset saavat sekä monipuolisista kädentöistä että draaman ja musiikin kautta ja mm. 
retkiltä kulttuuritapahtumiin ja näyttelyihin. 
Toiminnalliset työtavat: 
Esiopetusryhmämme toiminta on sisällöltään monipuolista, toiminnallista sekä vuorovaikutteista ja lasta 
osallistavaa. Toimintaa ja tuokiota on sekä sisällä että ulkona. Leikit ja erilaiset pelit vahvistavat lasten 
oivaltamis- ja ongelmanratkaisukykyä sekä pettymysten sietokykyä. Leikki itsessään tuottaa iloa.  
Tutkiminen ja mittaaminen, erilaisten toiminta- ja oppimismateriaalien käyttäminen, saduttaminen, kynä-

paperitehtävät, vihkotyöskentely, askarteleminen jne. ovat osa toiminnallisia työtapojamme. Toiminnallista 



HELSINGIN KAUPUNKI 
KASVATUS JA KOULUTUS 

 ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

 3 

 

oppimista ja erilaisia oppimisvälineitä käytetään tekemisessä ja opetuksen havainnollistamisessa alkaen lasten 
oman kehon käytöstä sanarytmien taputtamiseen ja lukumäärien osoittamiseen omilla sormilla. Kynä-
paperitehtäviä tehdään mm. Essin ja Ossin eskarimonisteista sekä Pikkumetsän esiopetuksen, Eskarin Matikan 
ja Esiopetuksen laskutaidon monisteista. Tutkimisessa apuna ovat myös mm. erilaiset havainnot ja luupit. 
Mittaamisvälineenä mittanauhojen ja –purkkien lisäksi ovat myös mm. oma keho, sormi, jalka tai nyrkki. Ajan 
kulumista havainnoidaan mm. tiiimalasien tai kellon viisareiden liikkumisen kautta. Aikaa seurataan myös mm. 
eskaripiirissä katsomalla kalenterista viikonpäivä, päivämäärä ja kuluva kuukausi. Kertyvien 
esiopetuksessaolopäivien lukumäärää havainnollistetaan eskarikala-akvaarioon lisääntyvien kalojen avulla. 
Lapset dokumentoivat kokemuksiaan esim. retkiltä piirtäen, kertoen ja valokuvaten kameraa tai tablettia 
käyttäen. Retkiä arvioidaan ja työstetään myös mm. keskustelemalla lasten kanssa. 

 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Vahvistamme ja tuemme lasten luontaista uteliaisuutta ja kiinnostusta eri asioita kohtaan. Lasten aloitteet, ideat 

ja teemat otetaan huomioon ryhmän toimintaa suunniteltaessa. Lapset kertovat ajatuksiaan ja toiveitaan myös 
mm. yhteisissä kokoontumisissa, ruokapöytäkeskusteluissa ja retkillä. Läsnä oleva, keskusteleva ja kuunteleva 
aikuinen on mukana lasten leikeissä ja toiminnassa. Etsimme yhdessä lasten kanssa tietoja ja ohjaamme lapsia 
myös itse hakemaan tietoa ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. 
Lapsille annetaan aikaa ja tilaa tulla kuulluksi, ajatella, ihmetellä ja oivaltaa yrityksen ja erehdyksen kautta sekä 

toimia ja tehdä. Tärkeää on myös mahdollistaa kehollinen oppiminen ja eri aistien käyttäminen sekä erilaisten 
tuntemusten ja kokemusten käsittely. Opetus- ja hoitohenkilökunta varmistavat, että kokonaisuudet ja 
toteutuksen tavat tukevat ryhmän jokaisen lapsen oppimista ja kasvua. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Teemat ja projektit nousevat mm. lasten mielekiinnon kohteista, vahvuuksista, vuodenaikojen tapahtumista, 

arjen ilmiöistä ja luetuista saduista. Lasten omat ehdotukset ja vahvuudet muovaavat myös valittuja toteutustapja. 
Kavattajat tuovat esiopetuksen yhteisten tavoitteiden sisällöt toimintaan mukaan, suunnitellusti ja hetkiin tarttuen. 
Monipuolisillä toimintatavoilla ja lasten erilaiset oppimistyylit huomioon ottaen mahdollistetaan lasten osallisuus 
toimintaan ja oppimiseen.  
 
Osallistumme päiväkodin yhteisiin tapahtumiin, joita syyskaudella ovat:  
Esiopetuksen vanhempainilta 4.9.2019 
Turvallisuusviikko viikko 39 
Mörripolku 8.10.2019 
Monikulttuurisuuskuukausi lokakuussa ja ”Kansojen tori”- tapahtuma eri ryhmien tiloja kiertäen 29.10.2019 
Isänpäiväaamiainen 8.11.2019 
Lauluhetki Lasten oikeuksien päivän merkeissä päiväkodin salissa 20.11.2019 

 
Piparipaja päiväkodin salissa viikolla 48  
Pikkujoulupuuro 29.11.2019 
Adventtikirkko päiväkodissa 29.11.2019 
Joulukirkko Pihlajamäen kirkossa 17.12.2019 

 
Teemme yhteistyötä alueen koulujen kanssa Yhdessä oppimisen suunnitelman mukaisesti: 
Alueen esikoululaisten puistotreffit Pihlajamäen ala-asteen alkuopetusluokkien kanssa Nuorisopuistossa  

2.10.209 
Pihlajiston ala-asteen koululla pihasuunnistus yhdessä 2P -luokan oppilaiden kanssa 10.10.2019 
Alueen esikoululaisten salitreffit Pihlajamäen ala-asteen koululla marraskuussa 
Toimintaa ulkona luonnossa Pihlajamäen ala-asteen koulun yhteistyöluokan 2C kanssa 
Koulujen joulujuhlien kenraaliharjoituksiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan 
 
Tapahtumiamme syyskaudella ovat myös: 
Retki Malmitalolle katsomaan Myyrä ja raketti –elokuvaa 12.9.2019 
Retki Luonnontieteelliseen museoon 4.10.2019 
Naamiaiset 1.11.2019 
Kirkkoseikkailu Pihlajamäen kirkossa 21.11.2019 
Aikamatka joulumaahan Saalem-seurakunnassa 26.11.2019 
Liikenneopetus Lasten liikennekaupungissa 2.12, 11.12.  
Itsenäisyyspäivän vietto 5.12.2019 
 
Ryhmän oma joulujuhla 18.12.2019 
 
Kevätkauden tapahtumat sovimme myöhemmin.  
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toimintaa dokumentoidaan kirjallisesti ja valokuvaten. Lasten tekemiä töitä on esillä seinillä, pöydillä, hyllyillä ja 
lasten omissa esiopetuskansioissa, joihin tehtävät, piirustukset ja mm. sadutetut tarinat kootaan. 
Esiopetusryhmän opetus- ja hoitohenkilökunta havainnoi lasten toimintaa ja kehitystä päivittäin. Havintojen 
tukena käytetään mm. erilaisia havainnointilomakkeita ja asioiden kirjaamista. Lapsiryhmän kasvattajat 
keskustelevat havainnoista viikoittain ja arvioivat omaa ja ryhmän toimintaa. 
Arviointi on ajessa mukana sekä kasvattajan oman toiminnan arviointina että lasten ja vanhempien antamana 
palautteena. 
Toimintasuunnitelmaa arvoidaan yksityiskohtaisesti syyskauden päätteeksi ja keväällä 
Huoltajien osallisuus  

Päivittäiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa, Leops-keskustelut ja yhteiset palaverit yhteistyötahojen kanssa 
(terapeutit ja tutkivat tahot),  vanhempainillat ja vanhemmille suunnatut erilaiset kyselyt, vanhempien kirjaamat 
oman lapsensa vahvuudet ja osaamiset. Vanhempien tarjoamat ideat, ehdotukset ja toiveet otetaan huomioon 
toiminnan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Vanhemmat ovat myös tervetulleita ryhmään ja ryhmän 
toimintaan, esim. retkille. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

yhteenkuuluvuuden sekä ryhmään kuulumisen ja osallisuuden kokemisen tunteen vahvistaminen erilaisin leikein, 
toimimalla erilaisin kokoonpanoin, ketään ei jätetä yksin. Kasvattajan tehtävä on kantaa vastuu vuorovaikutuksen 
haasteista niin lapsen ja aikuisen välillä kuin myös lapsien välillä. Kasvattajien vastuulla on ristiriitatilanteiden 
ehkäisy, niihin puuttuminen ja niiden läpikäyminen. 
Moniammatillinen arviointikeskustelu 27.11.2019. 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Lapset saavat S2-opetusta päivän eri toiminnoissa, koko ryhmän tilanteissa, pienryhmissä, tarvittaessa jopa 

kaksin aikuisen kanssa. Lapsille laaditaan leopsin yhteyteen monikielisyyden suunnitelma. Lasten suomen kielen 
oppimista seurataan ja havainnoidaan esiopetuspäivän aikana sekä tekemällä erilaisia kielen oppimisen 
kartoituksia. Osalla esiopetuksen tehostettua tukea saavista lapsista on käytössään kuvatuen lisäksi reissuvihkot, 
joihin dokumentoidaan yhdessä lapsen kanssa muun muassa ko. päivän uusia opeteltavia asioita, suomen kielen 
sanoja ja käsitteitä sekä päivän tapahtumia. Dokumentoinnissa käytetään tekstin lisäksi kuvia (mm. Papunet ja 
valokuvat). 
Vanhemmat huolehtivat lasten kotikielen/äidinkielen opetuksesta, mihin vanhempia rohkaistaan mm. kertomalla 

heille oman äidinkielen säilyttämisen ja oppimisen tärkeydestä ja antamalla heille kirjallisia ohjeita ja esitteitä. 
Lasten äidinkieltä tuodaan myös osaksi ryhmää yksittäisten sanojen, fraasien ja musiikin kautta. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
      
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Tehostettua tukea saavilla lapsilla on varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki tai ryhmäkoon pienennys. Erityistä 

tukea saavalla lapsella on henkilökohtainen avustaja. Tukea tarvitsevien lasten esiopetus toteutetaan heidän 
henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti (leops tai HOJKS). 
Opetuksen järjestelyihin kuuluu myös moniammatillinen arviointikeskustelu, johon osallistuvat 

varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä –opettaja. 
 

  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 
27.11.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
21.10.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
Muita yhteistyötahoja ovat alueen koulut, Malmin srk ja Pihlajamäen kirkko, Viikin kirjasto, neuvola, 

lastensuojelu, tutkivat ja hoitavat tahot (fysio-, toiminta- ja puheterapeutit), varhaiskasvatuksen S2-opettaja ja 
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esiopetuksen kuraattori ja esiopetuksen psykologi. 
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