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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Päiväkoti Valkeassa on kaksi esiopetusryhmää. Mymmelit on 15 lapsen ryhmä, joka toimii päiväkoti Valkeassa. 
Hemulit on 22 lapsen ryhmä ja se toimii leikkipuisto Soihdun ja Paloheinän ala-asteen tiloissa. Esiopetuksen 
toiminta-aika on klo 9-13.  Valkean päiväkoti ja eskart sijaitsevat keskuspuiston läheisyydessä, joten lähimetsät ja 
kentät ovat osa viikottaista oppimisympäristöä. Lähiympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnossa 
liikkumiseen ja oppimiseen sekä erinomaiset liikuntamahdollisuudet. Esiopetuksessä käytämme 
pienryhmäpedagogiikkaa. Käytössämme on esiopetuksen Kummaa-kirjat. Teemme tehtäviä satunnaisesti kirjasta 
käyttäen valintaa. Harjoittelemme kynäotetta, hienomotorisia taitoja, huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta. Lapset  
kuuntelevat ohjeet ja toimivat niiden mukaan. Kirjan tehtävät ovat monipuolisia ja tukevat eskarin muuta 
toimintaa. 

 Aamupäivän ulkoilu on porrastettu ja iltapäivisin lukuhetken jälkeen klo 13-14.20 Hemulieskarit ulkoilevat 
Valkean pihalla yhdessä Mymmelieskarieden kanssa. Hemuleiden esiopetusryhmä ruokailee koulun ruokalassa 
omalla ruokavuorollaan. Mymmelieskarit ruokailevat koulussa perjantaisin, muina päivinä pk Valkeassa. 
Ruokailun aikana lapset saavat itse ottaa ruuan linjastolta ja näin ollen harjoittelevat tärkeitä kouluvalmiustaitoja. 
Kaikilla eskareilla on perjantaisin yhteinen liikuntapäivä koulun salissa, lähikentällä tai metsässä. 

Käytämme hyödyksi Helsingin kaupungin tarjoamia kulttuuri-, luonto-, ja muita retkikohteita. Retkillä liikumme 
julkisilla liikennevälineillä. Yhteistyökumppaneitamme ovat HPS, Kiasma, HNMKY, Paloheinän kirjasto, Pakilan 
seurakunta, Paloheinän ala-aste, Paloheinän jäähalli, Helsingin yliopisto (vo-koulutus) ja lähihoitajakopulutus. 

Olemme mukana talvella 2020 sanomalehtiviikossa. 

Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä aikuisten kanssa. 
Vanhempainilloissa ja Leopskeskusteluissa mietimme lapsille mielekästä toimintaa yhdessä vanhempien kanssa. 

Esiopetuksessa painotamme hyviä kaverisuhteita, vuorovaikutustaitoja, liikkumista ja luonnon tuntemusta. 
Huumori, oppimisen ilo ja positiivisuus ovat tärkeitä toiminnassamme. Hyveet reiluus, ystävällisyys, 
kannustavuus ovat osa arkeamme. Hyveiden ja kaverisopimusten avulla ennaltaehkäisemme kiusaamista. 

 

Esiopetuksen toimintaa suunnittelevat esiopettajat yhdessä. Esiopetusryhmillä on yhteistä toimintaa, retkiä, 
juhlia, liikuntaa sekä ulkoiluhetkiä päivittäin. Näin lapset tutustuvat toinen toisiinsa ja saavat leikkiä yhdessä. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

  

Kiireetön ilmapiiri, aikuisen sensitiivisyys ja joustavuus auttavat lasten ideoitten toteuttamisessa. Lapsia 
kannustetaan ja rohkaistaan kyselemään, kokeilemaan, yrittämään ja erehtyäkin saa. Ohjaamme lapsia 
toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja luottamaan omiin taitoihinsa. Lapset suunnittelevat ja toteuttavat 
toimintaa pienryhmissä mutta myös yksin. Ryhmätöissä lapset opettelevat jakamaan työtehtäviä oman 
osaamisen mukaan. Toimintaa arvioidaan lasten kanssa tekemisen jälkeen. Aikuinen voi kirjata huomioita mutta 
keskustelu asiasta on tärkeämpää. Lapsen hyvä päivä muodostuu siitä, että lapsi tuntee olevansa hyväksytty 
sellaisena kuin on ja hänellä on hyvä ja turvallinen olo. Monipuolinen liikunta on yksi tärkeä osa esiopetuspäivää. 
Liikunta, lepo ja terveellinen ruoka ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.  
 
Esiopetusryhmässä opettelemme tulemaan toimeen toinen toistemme kanssa: harjoittelemme vuorotellen 

puhumista, odotamme omaa vuoroa ja opettelemme ratkaisemaan pieniä erimielisyyksiä. Ystävällinen 
kohtaaminen ja reilu kaveruus ovat meidän arkea. Harjoittelemme tunnetaitoja, itsesäätelyä sekä 
ongelmanratkaisuja koko toimikauden ajan Askeleittain-ohjelman avulla. 
Retkillä lähiympäristössä tutustumme omaan kaupunginosaamme, opettelemme liikennesääntöjä ja vierailemme 

erilaisissa kulttuuri- ja liikuntatapahtumissa eri puolilla Helsinkiä. 
Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Tutustumme eri kulttuureihin sekä 

suomalaisiin perinteisiin ja tapoihin. Huomioimme lasten kokemukset matkoista. 
 
Esiopetuksessa matemaattiset taidot kehittyvät arjen eri tilanteissa leikkien ja toimien. Huomioidaan, että 

matematiikkaa on kaikkialla. Tutustumme matematiikkaan pelien ja leikkien sekä esiopetustehtävien avulla. 
Opettelemme hakemaan tietoa verkosta erityisesti projektien yhteydessä. Tabletti on mukana esiopetustuokioilla 
niin aikuisen kuin lastenkin käytössä. Keskustelemme lasten kanssa siitä, että kaikki ei ole totta, mitä näemme 
mediassa ja näin ollen mediakasvatus on arjessa mukana. Osallistumme vuonna 2020 sanomalehtiviikkoon. 
 
 Vierailemme teatterissa ja tuotamme myös itse esityksiä. Voimme tallentaa esityksiä esimerkiksi tabletille ja 

katsoa niitä television kautta. Tutustumme sanoma- ja aikakausilehtiin. 
Luemme lapsille päivittäin monipuolista kirjallisuutta. Riimit, kirjaimet, tauvtukset ja äänteet johdattavat lapset 

kielen rikkaaseen maailmaan. Tutustumme myös muihin kieliin. Ranskan kieltä opetellaan esiopetusryhmissä 
kerran viikossa laulaen, leikkien ja kuvien avulla ranskankielen opettajan johdolla. Tavoitteena on tutustuttaa 
lapset vieraaseen kieleen ja valmistaa lapsia uuden kielen oppimiseen leikin ja yhdessätekemisen kautta. 
Ranskan kielen oppimisen jatkumoon on mahdollisuus Paloheinän ala-asteella, jossa A1-kieleksi voi halutessaan 
valita ranskan ensimmäiseltä luokalta.   
 Kuvat, draama, sadutus ja lasten omat esitykset rohkaisevat lapsia ilmaisemaan itseään monipuolisesti. 

Esitykset tukevat lasten mielikuvitusta ja kielellistä kehitystä.  Elämyksellisyys on oppimisessa tärkeää.  
 
Musiikin maailmaan tutustumme laulaen, soittaen, liikkuen ja leikkien. Koko talon yhteisiä musiikkihetkiä 

vietämme muutaman kerran vuodessa.  
Kuvallisessa ilmaisussa kokeillaan erilaisia välineitä, materiaaleja ja tekniikoita. Kuvallinen ilmaisu on 

monipuolista ja se on osa projektiluontoista toimintaa. 
Leikkiin on mahdollisuus joka päivä. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Havainnoimme lasten leikkejä ja keskustelemme lasten kanssa heitä kiinnostavista asioista. Leopskeskusteluissa 
kysellään myös lasten toiveita. Näiden pohjalta suunnittelemme toimintaamme. Projektit saavat alkunsa lasten 
ajatuksista, kiinnostuksen kohteista tai aikuisen ideasta. Alkuidean jälkeen voidaan tehdä ajatuskartta siitä, mitä 
asiasta halutaan tietää. Etsimme yhdessä tietoa asiasta. Projektit etenevät omaan tahtiinsa ja niiden kestoa ei voi 
tietää etukäteen. 
Alkusyksystä keskityimme ryhmäytymiseen ja kaverisuhteiden luomiseen. Olemme tutustuneet toinen toisiimme 

sekä uusiin tiloihin ja uuteen leikkiympäristöön. Olemme tutustuneet koulun ruokalaan ja jumppasaliin. Olemme 
opetelleet asioita leikkien, piirtäen, keskustellen sekä pienryhmässä toimien. Metsäretkillä olemme tutustuneet 
lähiympäristöön.  
Vierailija oli kertomassa lapsille avaruudesta ja lapset olivat aiheesta hyvin innostuneita. Avaruudesta ei tullut 

projektin aihe vaan kissaeläimet ja niiden elämä kiinnostivat lapsia eniten kummassakin ryhmässä. Projekti alkaa 
lokakuun loppupuolella.  
Kansainvälisyys näkyy lokakuussa ryhmissämme, sillä kummassakin ryhmässä on lapsia, joiden kotikieli on joku 

muu kuin suomi. Väritämme lippuja, tutkimme maailman karttaa ja tutkailemme, missä maissa lapset ovat 
matkailleet. 
Leopseista tärkeimmiksi tavoitteiksi nousi vuorovaikutustaidot, hyvät käytöstavat, tunnetaidot, omatoimisuus ja 

itsenäisyys. Näitä toteutamme päivittäin eskarin arjessa. 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Valokuvataan lasten leikkejä. Retkillä on kamera tai tabletti käytössä. Lapset saavat itsekin esiopetusvuoden 
aikana osallistua kuvaamiseen. Videopätkistä voidaan tehdä pieni esitys, jota voimme lasten/vanhempien kanssa 
yhdessä katsoa. Näin teemme toimintaamme näkyväksi. 

Olemme piirtäneet tunnetaitoja. Toisinaan piirrämme luetuista kirjoista ja retkikohteista. Lapsilla on omat kansiot, 
joihin voi tallentaa omia piirustuksia, askarteluja ja muita eskarissa tehtyjä töitä. 

Otetaan pikkuhiljaa käyttöön sähköinen portfolio, jossa vanhemmat saavat tietoa reaaliajassa lasten toiminnasta 
kuvin ja tekstein. Portfolion avulla avaamme pedagosista toimintaa ja tavoitteita osallistaen myös lapsia.  

 

Arvioimme lasten kanssa toimintaa jälkikäteen. Mistä pidit, mistä et pitänyt…Ajatuksia voidaan myös piirtää 
paperille. Vanhemmat arvioivat toimintaa Leopskeskusteluissa, vanhempaintilaisuuksissa ja erilaisissa 
kyselyissä. Henkilökunta arvioi toimintaa tiimipalavereissa. 

 

 
Huoltajien osallisuus. 

Leopskeskustelut, toiminnalliset vanhempainillat, kyselyt/kotitehtävät. Vanhemmat saavat toistaiseksi 
viikkoviestin aina perjantaisin, jossa kerrotaan tapahtuneista asioista ja pinnalla olevista asioista. Olemme 
siirtymässä sähköiseen portfolioon, jossa toiminnasta tiedotetaan reaaliajassa kuvin ja tekstein. Päivittäin 
vaihdetaan kuulumisia lapsia haettaessa. Yhteiset juhlat ja tapahtumat vuoden aikana. Vanhemmat voivat olla 
mukana eskarin arjessa ja tulla itse kertomaan lapsille vaikka työstään. 

 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Eskarirauha, ryhmäytyminen ja yhteishengen luominen, autetaan lapsia kaverisuhteiden luomisessa. Hyveet 
mukana jokapäiväisessä toiminnassa. Kohdataan lapsi myönteisesti, positiivisen kannustuksen kautta. 
Lisäksi tarvittaessa konsultoidaan esiopetuksen kuraattoria ja psykologia sekä S2 opettajaa. 

 
 

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

suomi toisena kielenä opettajan konsultointi ja tuki, tarvittaessa kielen kehityksen arviointi tammikuussa 2020 

 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Toisessa ryhmässä yksi lapsi, jolle tehty päätös valmistavaan esiopetukseen. Valmistavaa esiopetusta on 5 
tuntia/ 4päivänä viikossa, 4 tuntia yhtenä päivänä/vk. Toimintaa suunnitellaan monipuolisesti tukien lapsen 
kielenoppimista. Tarkemmin kirjattu leopsiin.  

 
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Pienryhmätyöskentely ja toiminnan erityttäminen. Erityistarpeet huomioitu arjessa ja kirjattu Leopsiin. 
Mymmeleissä ryhmäkohtainen avustaja. Esiopetuksen psykologin konsultointi ja suunnitelma vielä kesken. 
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Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, 

neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

Terttu Pouttu, kelto, Tuulikki Borgström, johtaja, esiopettajat Tarja Tanskanen ja Päivi 
Bogdanoff 

 

Keskustelun  
päivämäärä 

26.9.19 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelma päivitettiin elokuussa 2019, 
jossa on kerrottu tarkemmin esi- ja alkuopteuksen yhteistyöstä. Kummallakin ryhmällä 
on oma yhteistyöluokka. Syyslukukaudella tehdään yhteistyötä kakkosluokkalaisten 
kanssa. Keväällä ykkösten kanssa. Käytämme ruokalaa päivittäin ja jumppasalia 
viikottain. 
 

Suunnitelman  

päivämäärä 

15.8.19 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

Leikkipuisto Soihtu, yhteisiä hemmotteluiltapäiviä, liikuntahetkiä ja peliturnauksia. Tutustuminen Peuhikseen 
keväällä 2020. HPS; paloheinän jäähalli, kirjasto, seurakunta, tapanilan Erä, Helsingin Yliopisto, Lasten 
liikennekaupunki 

 
 

 


