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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Tietäjien integroitu erityisryhmä. Ryhmähuone, lepohuone, eteinen. Lapsia esiopetuksessa 3. Näistä lapsista 2 
on pidennetyssä oppivelvollisuudessa, joten he jatkavat vielä ryhmässä seuraavana toimitakautena. (Syys-
lokakuussa oli 4.) Esiopetus noudattaa Tietäjien ie-ryhmän päivä- ja viikkojärjestystä ja arjen toimintaa. Jokainen 
esioppilas tarvitsee tukea näissä asioissa. Jokaiselle esioppilaalle nivotaan arkeen pieniä henkilökohtaista 
oppimista edistäviä asioita. ( Esioppilaiden Hojksit)  

 
 

Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Lapset saavat valita usein mihin toimintaan haluavat sitoutua. Heille on myös omat yksilölliset tavoitteet ja 
menetelmät. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Oppimisessa korostuu vuorovaikutus, kielellinen ilmaisu ja sosiaaliset taidot.  Näissä esioppilailla käytetään 
kuvakommunikaatiomenetelmiä tukena( kuvakommunikaatiokansiot). Teemat ja projektit nivoutuvat 
vuodenkiertoon ja juhliin.   
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Toimintaa dokumentoidaan lasten kansioihin ja arvoidaan tiimin kasvattajien kesken kerran kuukaudessa 
tiimipalaverissa. Lisäksi toimintaa arvioidaan leopskeskusteluissa vanhempien kanssa.  

 

 
Huoltajien osallisuus  

Huoltajien kanssa käydään keskustelut päivittäin hakutilanteissa. Huoltajilla mahdollisuus osallistua 
vanhempainiltaan ja juhliin. Leops keskustelut 2 krt toimintakaudessa ja tarvittaessa lisäpalaverit. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Ryhmässä opitaan tulemaan toimeen monenlaisten lasten kanssa. Kasvattajat auttavat lapsia löytämään 
paikkansa ryhmässä ja saamaan kavereita. Korostetaan, että ketään ei saa jättää ulkopuoliseksi. Kasvattajat 
puuttuvat lasten välisiin kahinoihin ja riitoihin, ollaan apuna aina tarvittaessa. Harjoitellaan erimielisyyksien 
sopimista, pyytämistä ja anteeksiantamista. Näillä keinoilla vaikutetaan siihen, että kiusaamista ei esiinny. 
 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 

Tänä toimintakautena suomenkielen oppiminen tulee kaiken muun kommunikaatioharjoittelun ja 
vuorovaikutuksen ohessa. Esioppilaille ei järjestetä erillistä suomenkielen oppimistuokioita, vaan valmiudet 
kasvavat arjessa kansioiden ja kuvanvaihdon myötä. Oppimistuokiot muodostetaan niin, että niissä joutuu 
käyttämään kieltä ja käsitevarasto monipuolistuu. Äidinkielen omaksuminen on kotien vastuulla.  
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Esiopetus on osittain eriytettyä ja yksilöllistä. Jokaisen esioppilaan oma hojks määrittää tavoitteet ja menetelmät. 
      
 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä.  
 

- Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.  

- Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä 
erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan terveydenhoitaja 
tai muu asiantuntija. 

 

 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

9.11.2018      
Muut yhteistyötahot  

Neuvola, sairaala, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit. 

 


