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Varhaiskasvatusyksikkö / toimipiste 

Vy Kolkka-Taneli / päiväkoti Taneli 

Toimintakausi 

2019-2020 

Osoite  

Konalantie 16 00370 Helsinki 

Puhelin 

09-310 29784      

Sähköpostiosoite 

pk.taneli@hel.fi      

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on käsitelty ja hyväksytty 

29.10.2019      

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Keijo Räikkönen 4.11.19 

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

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

Päiväkoti Tanelissa on esiopetusikäisiä lapsia 17. Esiopetusaika on klo 9.00-13.00.  Ryhmässä on myös kaksi 5-
vuotiasta lasta. Ryhmällä on oma kotiryhmänsä ja voimme käyttää kolmea pientä leikkihuonetta ja leikki-ideoiden 
mukaan muuttuvaa,eteiseen rakennettua leikkitilaa. Salin käyttövuoro on ryhmillä kerran viikossa koko päivän. 
Sovitusti voimme käyttää myös päiväkodin muita tiloja. Esiopetusikäiset on jaettu kahteen ryhmään ja lapset ovat 
itse päättäneet ryhmien nimet: pandat ja kissat. Arjen tilanteissa jaamme myös ryhmän eri toiminta-ja 
leikkiryhmiin. Pienryhmissä voimme havainnoida ja huomioida lasten tarpeita yksilöllisemmin ja tukea lasten 
kouluvalmiuksia. Lapsilla on mahdollisuus ohjattujen toimintatuokioiden lisäksi omavalintaisiin toimintaan ja 
leikkeihin. 

Kimalaisten ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, varhaiskasvatuksen opettaja ja 
varhaiskasvatuksen erityisavustaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on ryhmässä kahtena päivänä viikossa.  

  

Haluamme luoda turvallisen, toisia kunnioittavan ja oppimiseen kannustavan oppimisympäristön. Ohjaamme 
lapsia tavoitteelliseen toimintaan, tuemme heidän keskittymistään pitkäkestoiseen leikkeihin ja muiden lasten 
huomioimiseen. Oppimisympäristössä pelit, askarteluvälineet ja lelut ovat kuvilla merkityillä paikoilla, lapset voivat 
ottaa niitä ja palauttaa sovituille paikoille. Muokkaamme oppimisympäristöä myös roolileikkeihin innostavaksi. 
Käytössä on leikkitaulu, josta lapset saavat valita leikkejään tai askartelua, muovailua tai oppimispelejä. Lapset 
harjoittelevat erilaisissa ohjatuissa toiminnoissa myös pari-ja ryhmätyötaitoja. 

Olemme monikielinen ja kansainvälinen päiväkoti ja otamme sen huomioon toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa.  

 

Pedagogiset painotusalueet toimintakaudelle: 

1. Tunnetaitojen kehittäminen 

2. Sosiaalisten taitojen harjaantuminen 

3. Kielellisten taitojen kehittäminen 

 
      

 
 

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

Olemme keskustelleet lasten kanssa heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. He ovat myös piirtäneet 
kuvia, mitä he haluavat opetella ja tehdä esiopetuksessa. Havainnoimme heidän leikkejään ja taitojaan arjen 
tilanteissa ja toiminnassa. Lasten oppimisvalmiuksien mukaan suunnittelemme ja toteutamme toimintaa. 
Leopsissa kartoitamme yhdessä huoltajien kanssa lasten vahvuuksia oppijana, kielellisiä taitoja, millaista tukea 
lapsi tarvitsee arjen taidoissa, millainen lapsi on sosiaalisena toimijana ja mitkä asiat kiinnostavat häntä. Lapset 
pääsevät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaehdotuksia ja leikki-ideoita. Aikuiset rikastuttavat 
lasten leikkejä ja tuovat niihin uusia sisältöjä. Lasten ajattelun ja oppimisen taitoja tuetaan antamalla lapsille 
mahdollisuus pohtia asioita, kokeilla ja tutkia yhdessä aikuisten kanssa. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Oppimiskokonaisuuksissa, teemoissa ja projekteissa huomioimme esiopetuksen yhteiset tavoitteet ja lasten 
kiinnostuksen kohteet, joita havainnoimme mielileikeistä, lasten kanssa käydyistä keskusteluista ja leops-
keskusteluista saadusta tiedoista. Olemme keskusteluissa lasten kanssa huomanneet, että lapsia kiinnostavat 
luontoon liittyvät asiat, kuten eläimet, kasvit, liikuntaleikit ja lukemiseen-ja kirjoittamiseen sekä matemaattisiin 
taitoihin liittyvät ja tutkimiseen liittyvät asiat. Lapset ovat myös halunneet keksiä omia tarinoita ja satuja. He ovat 
halunneet esittää niitä ja niitä on myös videoitu.    
Lasten kanssa laulamme, soitamme ja yhdistämme rytmiä ja liikettä. Kädentöitä ja askarteluja liitämme sen 

hetkisiin oppimiskokonaisuuksiin. Luontoon ja lähiympäristöön teemme retkiä. 
Lapset tutustuvat kirjaimiin lukuleikeissä, tutkien, leikkien ja harjoitellen kirjoittamaan niitä. Oppimispelejä, kuten 

lautapelejä ja digitaalisia oppimispelejä mm. ekapeli-, Molla ABC-ja Oppi ja Ilo- materiaaleja käytetään myös.    
Yhdessä lapset harjoittelevat mm. sääntö-ja liikuntaleikkejä ja vuorovaikutusleikkejä. 
Käytämme Mini Verso eli vertaisovittelua, jossa lapset ratkaisevat aikuisen tuella keskinäisiä ristiriitoja.   
Henkilökunta on käynyt "Huomaa hyvä" koulutuksen. Siinä käytetään vahvuussanastoa ja lapset harjoittelevat 

tunnistamaan kannustuksen kautta omia vahvuuksiaan. 
Ilmiöoppimisen yhtenä teemana on luonto, retket, tutkiminen, luonnon suojeleminen ja kierrätys. Meillä on 

yhteinen teema päiväkoti Kolkan kanssa. 
Liitämme pedagogisiin painotuksiin erityisesti  taidekasvatuksen, kirjallisuuden ja liikunnan. Lapset saavat 

tutustua ilmaisun moniin muotoihin ;maalaamiseen, taidekuviin ja he pääsevät maalaamaan ja piirtämään eri 
materiaaleilla. Luemme satuja ja tarinoita ja lapset saavat tuoda omia kirjojaan päiväkotiin. Monipuolisia 
liikuntaleikkejä ja liikunnan perustaitojen harjoittelua jatkamme pienryhmissä. 
Havainnoimme lasten mielenkiinnon kohteita ja suunnittelemme yhdessä tulevia teemoja. 
Retkiä teemme mm. kirjastoon, taidemuseoon, lähimetsään, lasten liikennekaupunkiin ja lähikoululle. 
Vanhempainyhdistys kustantaa kevätretken esikoululaisille, kohteen mietimme yhdessä lasten kanssa.       
 
 
 

      
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Lapsilla on omat vihkot ja kansiot. Lasten tekemiä maalauksia, piirustuksia ja askarteluja laitamme esille. Heidän 
tekemiään piirustuksia, tehtäviä, askarteluja kokoamme kansioon. Dokumentoimme toimintaa valokuvaamalla ja 
videoimalla. Lapset ovat myös kuvanneet ja videoineet tabletilla toimintaa retkillä, päiväkodin yhteisissä juhlissa 
ja leikeissä. Kuvia tulostetaan lasten kansioihin ja seinille vanhempien nähtäväksi. Digi-kehystä käytämme myös 
ja vanhemmat voivat katsoa kuvia myös sieltä. 

Lasten leikkejä, liikkumista, kielellisiä- ja kädentaitoja, kuuntelemista, toisten huomioon ottamista ja oman 
toiminnan suunnittelua ja muita lasten oppimisvalmiuksia arvioimme yhdessä kasvattajien, huoltajien ja lasten 
kanssa. Kirjaamme toimintaa esiopetuksen toimintasuunnitelmaan ,ryhmän omaan suunnitelmaan ja muutamme 
suunnitelmia tarpeen mukaan. Otamme vastaan lapsilta ja huoltajilta palautetta onnistumisista ja 
muutostarpeista.  

      

      

 

 
Huoltajien osallisuus  

12.6.2019 esiopetukseen tutustumisiltapäivä, huoltajat saivat tutustua tiloihin, työntekijöihin ja he saivat esitteen 
esiopetuksesta. Aloituskeskustelut sovittiin uusille huoltajille. 4.9.2019 oli infotilaisuus esiopetuksesta, johon 
osallistuivat lähes kaikki huoltajat. Huoltajat saivat tietoa esiopetuksen tavoitteista, huoltajien kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Huoltajilta tuli toive, että lapset oppisivat esiopetuksessa 
ryhmässä olemisen taitoja ja erilaisuuden hyväksymisen taitoa. 

1.10.2019 oli lisäksi koko talon yhteinen vanhempaintilaisuus, johon kaikilla oli mahdollisuus osallistua.   

Tulo-ja hakutilanteissa näemme huoltajia ja voimme vaihtaa päivittäisiä kuulumisia.  

Huoltaille tiedotamme sähköpostilla ja myös ilmoitustaululla on tiedotteita. Huoltajien kanssa käymme  lapsen 
esiopetuksen oppimissuunnitelmat eli Leops-keskustelut syksyllä ja keväällä.  

Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka toimintaan vanhemmat voivat osallistua.         
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Huolehdimme lasten hyvinvoinnista yhdessä päiväkodin kasvattajien ja huoltajien kanssa. Arvioimme yhdessä 
huoltajien  kanssa lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Luomme  luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyön 
vanhempien kanssa. Pidämme ryhmän tiimipalaverit säännöllisesti kerran viikossa, jossa voimme jakaa 
havaintoja lapsista ja suunnitella tulevaa toimintaa. 
Teemme huoltajien  kanssa yhteistyötä tarvittaessa neuvolan, puheterapeutin ja perheneuvolan kanssa. 

Esiopetuksen kuraattoriin ja psykologiin myös huoltajat itse voivat olla  yhteydessä. Lapselle voidaan hakea 
tehostettua tukea tai valmistavaa opetusta syksyllä esiopetuksen alkaessa. Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelman liitteenä siirtyvät lapselle sovitut pedagogiset arviot tai selvitykset koululle. 
 
Päiväkodissa on laadittu kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma.  Laadimme esiopetuksessa yhteiset 

säännöt lasten kanssa. Mietimme yhdessä, mikä on kiusaamista ja miltä se tuntuu, kun kiusataan. Säännöissä 
korostamme, että minkäänlainen nimettely, töniminen ei ole sallittua ja puutumme siihen heti. Vanhempien 
kanssa keskustelemme  myös asiasta. Luomme turvallisen ja luottamukseen perustuvan ilmapiirin ryhmään, 
jossa lapset uskaltavat kertoa niistä tilanteista, joissa on kiusaamista. Lasten kanssa keskustelemme ja 
harjoittelemme tunteista puhumista ja niiden tunnistamista. Luomme henkilökunnann ja lasten välille toisia 
arvostavan ja kunnioittavan ilmapiirin. Tunteiden sanoittamista harjoitellaan kuvian ja tarinoiden avulla. 
Lasten sosiaalisten taitojen harjoittelemisessa ovat tärkeitä toisten huomioon ottaminen, jakaminen, vuorottelu, 

pettymysten käsittely, tunteiden tunnistaminen ja toimiminen yhdessä. Näiden taitojen harjoitteleminen yhdessä 
kasvatushenkilöstön ja lasten kanssa auttavat empatiakyvyn, myötätunnon ja erilaisuuden ymmärtämisessä. 
Näitä taitoja harjoitellaan eri toimintatuokioilla, leikeissä ja vuorovaikutustilanteissa. Ohjaamisen ja opettelun 
tukena käytämme kirjallisuutta, kuvia eri tunnetiloista ja teatteriesityksiä.       
 

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

Ryhmässä on useita eri kieli-ja kulttuuritaustaisia lapsia. Heidän kotikieliään ovat mm. arabia, somalia, dari ja 
englanti. 

Havainnoimme suunnitelmallisesti lasten sanavarastoa, äänteiden oppimista, kokonaisten lauseiden käyttöä, 
sanallisten ohjeiden ymmärtämistä ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Rohkaisemme lapsia opettamaan 
muillekin kotikieltään. 

 Arjen tilanteissa sanoitamme ja mallinnamme toimintaa ja varmistamme, että he ymmärtävät ohjeet. Pilkomme 
pidempiä ohjeita, että ne olisi helpompi lasten ymmärtää ja noudattaa. Leikeissä ja ohjatussa toiminnassa 
nimetään sanastoa ja puheen tukena käytetään kuvia ja esineitä. Tukiviittomia käytetään puheen tukena ja 
laulujen sanojen tukena, monipuolisen sanavaraston kartuttamisessa käytämme sanoja eri sanaluokista, 
substantiiveja, verbejä, adjektiivejä. Kieli, osallisuus ja oppiminen eli  Ota koppi!-ohjelmaa käytetään suomi 
toisena kielenä lasten toiminnan suunnittelussa ja sen toteutuksessa. Yhdessä vanhempien kanssa käytävissä 
lapsen esiopetuksen oppimiskeskusteluissa laadimme  vanhempien kanssa monikielisyyden suunnitelman. 
Huoltajien kanssa keskustelemme, miten lapsen äidinkieltä voi tukea kotona ja miten lapsen vahva äidinkieli voi 
tukea myös suomen kielen oppimista. Kerromme,  miten tuemme lapsen suomen kielen tuottamista ja 
ymmärtämistä esiopetuksessa eri oppimiskokonaisuuksissa ja vuorovaikutuksessa lapsen ja lasten kanssa. 
Leops-keskusteluissa on tarvittaessa tulkki mukana. 

Lasten ymmärtämistä, sanavaraston laajentumista, kertovaa puhetta ja ohjeiden ymmärtämistä ja noudattamista 
arvioidaan ja toimintaa suunnitellaan edistymisen mukaan. Tutustumme niihin kieliin, joita lapset puhuvat kotona 
esim. opettelemme sanoja lasten äidinkielellä mm. tervehdyksiä, lukusanoja, ruokien nimiä.   

 
      
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Valmistavan opetuksen tueksi olemme tilanneet erilaista materiaalia, esim. kuvakerrontakortteja, Roihusten arki-
materiaalia ja suomen kielen ymmärtämistä ja tuottamista tukevia pelejä. 

Leopsiin laaditaan valmistavan opetuksen oppimisen suunnitelma syksyllä ja se arvioidaan keväällä yhdessä 
lapsen ja huoltajien kanssa. 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

  Esiopetusryhmän positiivinen ja kannustava ilmapiiri luo pohjan myös tehostettua / erityistä tukea tarvitsevien 
lasten oppimiselle. Esiopetusryhmää jaetaan säännöllisesti pienempiin toimintaryhmiin, ulko- ja sisätoimintaa 
porrastetaan. Lasten yksillöllisempi kohtaaminen ja ohjaaminen on siten mahdollista. Varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja on esikouluryhmässä kahtena päivänä viikossa (samanaikaisopetus, yksilöohjaus ja 
pienryhmätoiminta). Tänä toimintakautena keskitymme pienryhmissä erityisesti tunnetaitojen harjoittelemiseen: 
Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, hallinta. Tutustumme tunteiden maailmaan kuvakirjojen, tarinoiden, 
pienten esitysten avulla. Mietimme erilaisia keinoja tilanteisiin, jolloin tarvitaan rauhoittumista: syvään 
hengittäminen ym. Tärkeää on yhdessä tekeminen - yhteinen ongelmanratkaisu kilpailun sijaan. Oppimisen 
lähtökohtia: leikillisyys, elämyksellisyys, havainnollisuus, toiminnallisuus, monipuoliset oppimiskokemukset ja 
yhdessä oppiminen. 
 
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) 

Mirja Rissanen, Riitta Matikainen, Mirja Häyrynen, Riitta Hakkarainen      

Keskustelun  
päivämäärä 

12.9.2019      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

3.10.2019 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

Muut yhteistyötahot  

Pitäjänmäen terveysaseman terveydenhoitaja, neuvolalääkäri, puheterapeutit, kiertävä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja, s2 lastentarhanopettaja, esiopetuksen kuraattori ja psykologi. HUS/ lasten sairaalan 
kuntoutushoitaja, sairaanhoitajat. Sosiaalityöntekijät, perheneuvolan työntekijät, esiopetuksen kuraattori ja 
psykologi. Leikkipuisto Nuolen ohjaajat ja Pitäjänmäen kirjaston kirjastonhoitajat. 

Monikielinen ohjaaja suomi-somalia aloittamassa. 

      

 

      
 

 


