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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Vy Satamassa on kaksi esiopetusryhmää, Kutterit ja Troolarit. Kuttereissa on 12 lasta ja ryhmässä työskentelee
yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja
kahtena päivänä viikossa. Troolareissa on 18 lasta ja ryhmässä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja
sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Molemmat esiopetusryhmät jakautuvat päivän aikana myös
pienempiin ryhmiin.
Sataman päiväkodin yläkerran tilat ja ruokala ”Bistro”, liikuntasali sekä piha ovat päivittäisiä
toimintaympäristöjämme. Retkeilemme paljon myös lähiympäristössämme. Lisäksi koko Helsingin kaupunki
tarjoaa oivia mahdollisuuksia retkeilyyn, tutkimiseen ja oppimiseen.
Sataman esiopetuksen toiminta-aika on klo 9 -13. Lapsen esiopetuspäivä rakentuu ohjatusta toiminnasta sisällä,
ulkona liikkumisesta, toimimisesta ja tutkimisesta, vapaasta leikistä ja ruokailusta. Työstämme esiopetusvuoden
aikana teemoja ja projekteja, jotka nousevat lasten toiveista ja mielenkiinnon kohteista.
Toiminnassamme toiminnallisuus, liikkuminen, tutkiminen, leikki ja draamaleikki tukevat lapsen oppimista.
Asioiden konkretisointi ja selkeä struktuuri vahvistavat myös oppimista. Kiinnitämme huomiota myös lapsen oman
toiminnan ohjauksen kehittymiseen.
Pedagogisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Herttoniemenrannan ala-aste, Kaakkoisen alueen kirjastot ja
leikkipuistot, Helsingin kulttuurikeskukset ja –laitokset, eri museot. Liikuntamylly ja Korkeasaari ovat myös tärkeitä
yhteistyökumppaneitamme.

Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Lapsia kuunnellaan, havainnoidaan ja haastatellaan, jotta saadaan tietoa lapsia kiinnostavista ja askarruttavista
asioista. Näistä valitaan teemoja, jotka kasvavat erimittaisiksi projekteiksi.
Lapset suunnittelevat viikoittain erilaisia sisältöjä yhdessä kasvattajien kanssa. Sen lisäksi lapset suunnittelevat ja
arvioivat toimintaa lastenkokouksissa muutaman kerran lukukauden aikana.
Lapset osallistuvat yhdessä kasvattajan kanssa toimintaympäristön suunnitteluun ja muokkaamiseen leikeistä,
toiminnasta ja projekteista nousevien tarpeiden mukaan.
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Elo - syyskuun teemoja ovat: Luonnon tutkiminen, eläimet ja syksyyn liittyvät ilmiöt. Loka-marraskuussa
digitaalisuus esiopetuksessa (Quiver- ja Garageband- sovellukset, valokuvaus, videointi sekä Apple tv / älynäytön
monipuolinen käyttäminen), kierrättäminen, valo ja varjo sekä joulukuussa joulunaika ja vuoden vaihtuminen.
Kevätlukukauden teemat tarkentuvat alkuvuoden aikana.
Lasten leikeistä ja mielenkiinnon kohteista nousseiden teemojen ja projektien avulla me pyrimme pääsemään mm.
seuraaviin alla oleviin tavoitteisiin:

Laaja-alainen osaaminen:

Ajattelu ja oppiminen: Tavoitteena rohkaista lapsia kysymään ja ihmettelemään asioita. Heitä kannustetaan itse
tutkimaan, kokeilemaan ja keksimään ratkaisuja eri tilanteisiin.

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus: Tavoitteena on edistää lasten vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa
lapsen omaa kulttuuri-identiteettiä. Lapsia ohjataan arvostamaan sekä oman että toisten perheiden perinteitä ja
tapoja.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Lapsia ohjataan huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista ja
yhteisestä ympäristöstä. Tavoitteena on vahvistaa lasten tunnetaitoja sekä mahdollistaa lapsille monipuolinen
liikkuminen päivän aikana.

Monilukutaito ja tvt-osaaminen: Tavoitteena on innostaa lapsia tutkimaan, tuottamaan ja käyttämään viestejä
erilaisissa ympäristöissä sekä hankkimaan tietoa uusista asioista.

Osallistuminen ja vaikuttaminen: Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja hänen mielipiteensä
huomioidaan. Tavoitteenamme on myös lämmin ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä ja uskaltaa
toimia aktiivisena ryhmän jäsenenä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme läsnä lasten päivittäisissä tilanteissa ja mukana leikeissä sekä touhuissa,
havainnoimme ja haastattelemme heitä myös. Käytämme pienryhmätoimintaa, tarvittaessa kuvatukea, Huomaa
hyvä- vahvuuksien tunnistamista, positiivista pedagogiikkaa ja pedagogista dokumentoitia esiopetuksen
toiminnassa. Teemat ja projektit nousevat lasten toiveista, leikeistä ja mielenkiinnon kohteista sekä
kalenterivuoden tapahtumista.
Molemmissa ryhmissä on oma tabletti, jota käytetään viikottain pedagogisena välineenä toiminnassa, esim.

kuvaamalla, videoimalla, oppimispelejä pelaamalla. Hyödynnämme myös tietokonetta ja siihen yhdistettyä tykkiä
tiedonhankinnassa ja arvioinnissa. Käytössämme on myös Apple äly-tv näytöt, joita hyödynnämme
toiminnassamme monipuolisesti lähes päivittäin.

Oppimisen alueet:

Kielen rikas maailma: Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää lasten kielellistä tietoisuutta sekä tutustuttaa heitä
laadukkaaseen lasten kirjallisuuteen. Luemme lapsille päivittäin ja käytämme kaupunginkirjaston tarjoamia
palveluita kuukausittain. Me vahvistamme ja kehitämme lasten kielellistä tietoisuutta viikottain mm. loruttelemalla,
riimittelemällä, kuuntelemalla sanojen alku- ja loppuäänteitä, tutkimalla sanojen pituuksia ja tutustumalla kirjaimiin.
Ruotsin kielirikasteisen esiopetuksen avulla tuomme päivittäin ruotsin kieltä tutuksi lapsille mm. leikkien,

lorutellen, laulaen ja toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Tavoitteena on uuteen kieleen tutustuminen ja
positiivisen asenteen luominen uuden kielen oppimiseen.

Ilmaisun monet muodot: Ohjaamme ja rohkaisemme lapsia viikottain ilmaisemaan itseään eri keinoin musiikin,
kuvataiteiden, käsityön, draaman sekä sanallisen ilmaisun keinoin. Haluamme tarjota lapsille elämyksiä,
mahdollisuuksia vuorovaikutukseen toisten kanssa sekä vahvistaa samalla ryhmähenkeä.

Minä ja meidän yhteisömme: Teemme lähiympäristöämme tutuksi retkeillen lähes viikottain päiväkodin
lähialueilla. Laajennamme myös oppimisympäristöämme tekemällä lapsille Helsinkiä tutuksi retkeillen eri
kohteissa, kuten esim. Korkeasaari, Suomenlinna, kauppatori, Liikuntamylly. Vierailemme myös mm. erilaisissa
kulttuurilaitoksissa, kuten esim. Stoa, Vuotalo, Musiikkitalo, Oodi, museot ja teatterit.
Tarjoamme lapsille mahdollisuuden tutustua omaan ja toisten lasten kulttuuriin, katsomukseen ja tapoihin. Lasten
omat kulttuurit ja kielet näkyvät päiväkodissamme maailmankartan vieressä olevin eri maiden lipuin ja
tervehdyksin. Pyrimme toiminnassamme huomioimaan eri kulttuurien juhlapäiviä ja tarjoamme vanhemmille
mahdollisuuden tulla kertomaan omasta kulttuuristaan.

Tutkin ja toimin ympäristössäni: Tavoitteenamme on harjoittaa lasten matemaattisia taitoja päivittäin arkipäivän
toiminnassa erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkiva ja lapsia rohkaiseva toiminta luo pohjaa elinikäiselle
oppimiselle sekä tarjoaa oivaltamisen ja oppimisen iloa.
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Tarjoamme lapsille pari kertaa kuukaudessa mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen, tutkimiseen sekä
luontokokemuksista nauttimiseen, jotta heidän luontosuhteensa vahvistuu ja he oppivat arvostamaan luontoa
sekä kestävää kehitystä.

Kasvan, liikun ja kehityn: Tavoitteenamme on harjaannuttaa lasten omatoimisuutta ja itsestä huolehtimisen taitoja
sekä kannustaa heitä terveellisiin ruokatottumuksiin ja liikkumaan aktiivisesti. Tarjoamme lapsille mahdollisuuksia
monipuoliseen liikkumiseen päivän aikana niin ohjatusti kuin vapaasti yhdessä kavereiden kanssa. Edistämme
lasten motorisia perustaitoja, liikkumistaitoja sekä välineenkäsitelytaitoja leikkimällä ja liikkumalla päivittäin
ohjatussa tai vapaassa toiminnassa.
Kuttereiden viikon ”tähtihenkilöt” suunnittelevat ryhmälle saliin liikuntaleikkejä seuraavalle viikolle. Liikuntaleikit
toteutetaan lounaan jälkeisellä liikuntavartilla.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Lapset ja kasvattajat dokumentoivat toimintaa valokuvaamalla ja videoimalla. Käytössämme on kamera, video,
tabletti ja tietokone. Lapsia haastatellaan ja he pääsevät arvioimaan toimintaa mm. valokuvaraporttien avulla
teeman tai projektin loputtua. Lapset keräävät esiopetusvuoden aikana materiaalia omiin kansioihinsa. Näiden
kansioiden avulla on helppo arvioida toimintaa sekä tutkailla mitä kukin on oppinut.
Tiimi arvioi toimintaa viikkokokouksissaan ja päiväkodin johtaja osallistuu näihin kokouksiin kaksi kertaa
lukuvuoden aikana ja tarvittaessa useammin.
Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan ideointiin ja arviointiin päivittäisten kohtaamisten aikana, leops-
keskusteluissa ja vanhempainilloissa. Asiakaskyselyt ja -foorumit antavat vanhemmille mahdollisuuden
kuulluksitulemiseen ja vaikuttamismahdollisuuden. Yhteisiin koko perheelle suunnattuihin toiminnallisiin
tapahtumiin ja juhliin osallistuminen luo myös vanhemmalle mahdollisuuden osallistua päiväkodin toimintaan.

Huoltajien osallisuus
Vanhempia kuullaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan leops:ien, vanhempainiltojen ja
asiakaskyselyiden kautta. Vanhemmilla on mahdollisuus tulla kertomaan omasta kulttuuristaan, työstään tai
harrastuksestaan ja he voivat tulla pitämään erilaisia työpajoja lapsille.
Vanhemmille viestitetään esiopetuksen toiminnasta päivittäin lapsen hakutilanteessa sekä säännöllisesti
kuukausittain / viikottain sähköpostin / sähköisen portfolion avulla.

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Positiivinen palaute, kannustaminen, toisten kunnioittaminen ja yhdessä toimimisen ilo (positiivinen pedagogiikka)
edesauttavat lasten ryhmäytymistä ja hyvinvointia. Me pyrimme luomaan kannustavan ja lämpimän ilmapiirin,
jossa kaikilla on hyvä olla ja toimia. Aikuisen läsnäolo ja osallistuminen lasten leikkeihin ja touhuihin vähentää
mahdollista kiusaamista. Lapsia opastetaan selvittämään mahdollisia keskinäisiä ongelma- ja riitatilanteita
puhumalla ja aikuisen avustuksella (mini-Versoa mukaillen).
Lapset osallistuvat yhteisten sääntöjen ja sopimusten laadintaan. Syksyllä julistetaan Eskarirauha, jolloin
vannotaan myös eskarilaisen vala (Kiva kaveri-teema). Tämän avulla luodaan yhteishenkeä ja korostetaan
kaveritaitojen tärkeyttä.
Jokaiselle lapselle laaditaan oma esiopetuksen oppimissuunnitelma yksilöllisin tavoittein syksyllä. Tähän
suunnitelmaan palataan keväällä, jolloin arvioidaan kulunutta esiopetusvuotta sekä käydään läpi myös koulun
aloittamiseen liittyviä asioita.
Pyrimme lasten tasa-vertaiseen kohteluun ja lapset saavat vaikuttaa mahdollisimman vapaasti omaan
toimintaansa ja sosiaalisiin suhteisiinsa.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Ryhmässämme tuetaan kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä sekä kunnioitetaan ja arvostetaan hänen omaa
äidinkieltään ja kulttuuriaan. Esittelemme lapsille ryhmässä olevien eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kulttuuria,
satuja, lauluja ja leikkejä. Lasten erilaiset taustat ja kulttuurit näkyvät myös oppimisympäristössämme.
Toiminnassamme käytämme selkokieltä, tarvittaessa kuvatukea sekä pilkomme ohjeita pienempiin osiin ja
konkretisoimme asioita. Suomen kielen oppimisen tukena käytämme myös laadukkaita oppimispelejä.
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
Varhaiskasvatuksellisina tukitoimina käytämme päivittäin pienryhmätoimintaa, kuvatukea ja eriyttävää opetusta.
Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on tukena ryhmän pienennys tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki.
Alueen moniammatillinen verkosto on käytettävissämme ja tukenamme esiopetuksen sekä koulun aloittamisen
järjestelyissä.

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
Toimimme tiiviissä yhteistyössä Herttoniemenrannan ala-asteen 1. ja 2. luokkalaisten kanssa. Kts. liite.

Suunnitelman
päivämäärä
14.8.2019 ja 11.9.2019

Muut yhteistyötahot
Neuvola, terveydenhoitajat, puheterapeutit, lastensuojelu, esiopetuksen kuraattori, esiopetuksen psykologi, lasta
tutkivat ja hoitavat tahot (esim. HUS), Helsingin eri museot ja kulttuurilaitokset sekä kirjastot, liikuntahallit, alueen
muiden päiväkotien esiopetusyhmät, leikkipuistot, Korkeasaari sekä Suomenlinna.

Esiopetuksesta vastaava lto / elto

vo Jaana Salonen                                            vs. vo Virve Helminen


