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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Pk Alppikylässä on Vaeltajissa 14 lasta ja Reissaajissa 13 lasta. Molemmissa ryhmissä on lastentarhanopettaja 
ja lastenhoitaja. Molemmilla ryhmillä on käytössä oma ryhmähuone, lisäksi ruokasali, liikuntasali, muiden ryhmien 
tilat sekä päiväkodin piha. Esiopetusaika on klo 8.30-12.30. 

 

Pk Alppikylässä esiopetusta toteutetaan toiminnallisesti, liikkumalla ja lähiympäristöä hyödyntäen. Eskaritehtäviä 
tehdään niin metsässä luonnonmateriaaleilla, sisätiloissa erilaisilla välineillä kuin paperitehtävinä pöydän 
ääressä. Painotamme liikunnan merkitystä arjessa aamupiirissä, eskaritehtävissä, siirtymätilanteissa ja yhteisissä 
pihaleikeissä. Eskarivuoden aikana tutustumme kattavasti lähiympäristöön tutustumalla alueen palveluihin ja 
lapsille tärkeisiin paikkoihin. Tutustumme myös Helsinkiin kotikaupunkinamme. Esiopetusmateriaaleina 
käytämme Seikkailujen eskarikirjaa sekä lisäksi mm. Essin ja Ossin eskarimonisteita ja Matikkajunaa. 

 

Pedagogiseen toimintaan liittyviä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. kirjastot (Jakomäki, Puistola), Jakomäen 
peruskoulu, Korkeasaari, Puistolan Urheilijat ja Malmitalo sekä muut Helsingin kulttuuripalvelut. 

 
 

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

Esiopetuksessa harjoittelemme ajattelun ja oppimisen taitoja keskustelemalla yhdessä, kysymällä ja pohtimalla, 
tarkastelemalla syy-seuraussuhteita ja nostamalla esiin lasten vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita. 
Annamme tilaa lasten vertaisoppimiselle ja omille oivalluksille. Lasten välisten ristiriitatilanteiden selvittämiset 
ovat hyviä oppimisen paikkoja sosiaalisille taidoille ja omalle ajattelulle.  
Harjoittelemme omista tavaroista ja vaatteista huolehtimista päivittäin. Opettelemme pitämään huolta yhteisistä 

tavaroista sekä huolehtimaan ja arvostamaan omaa lähiympäristöä. Eskarivuoden aikana harjoittelemme myös 
otttamaan huomioon toisia ihmisiä. 
 
Lapset osallistuvat  ja vaikuttavat toiminnan suunnitteluun kertomalla omia toiveitaan, kiinnostuksen kohteitaan 

ja ajatuksiaan. Keskustelemme ja suunnittelemme yhdessä projekteja ja retkiä. Lasten kysymykset ovat myös 
pohjana uuden oppimiselle. Suunnittelussa ja oppimisessa hyödynnämme mm. tabletteja ja kirjastoa sekä 
perheiden erilaisia kulttuuriosaamisia. Monikultturisuusviikolla käsittelemme ryhmissä eri kulttuureita tapoineen ja 
juhlineen. Tällöin toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa, ja hyödynnämme lasten osaamista esimerkiksi 
erikielisten laulujen ja leikkien muodossa. Lisäksi koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä on mukana lauluja, 
leikkejä, loruja tms. eri kielillä. 
Lapsella on mahdollisuus valita mieleisiä leikkejä ja tekemistä myös oman kiinnostuksen mukaan. Laajennamme 

itsetuntemusta tarjoamalla välillä muutakin tekemistä oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Samalla itsetunto 
vahvistuu ja lapset saavat onnistumisen kokemuksia, uskallusta ja rohkeutta. Lapset osallistuvat 
toimintaympäristön suunnitteluun mm. luomalla yhteisiä sopimuksia, laittamalla omia kädentaitojaan esille ja 
valitsemalla leikkipaikkoja. Päätämme myös yhdessä lasten kanssa retkikohteita. 
 
 

 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Oppimiskokonaisuudet muodostuvat lasten mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden ympärille ja tavoitteita 
tarkennetaan matkan varrella. Projektit ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy eri tiedon- ja taidonaloja, kuten 
ilmaisua, tutkimista ja kieltä sekä vuorovaikutusta. Esimerkkejä Vaeltajien ja Reissaajien projekteista ovat luonto 
sekä metsä eläimineen ja kasveineen. Eskarit järjestävät itsenäisyyspäiväjuhlan. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Toimintaa dokumentoidaan valokuvaamalla, piirtämällä, haastattelemalla, saduttamalla ja kirjaamalla opittuja 
asioita. Arviointia tapahtuu kaiken aikaa esimerkiksi projektien edetessä ja niistä lasten kanssa keskustelemalla 
ja niihin liityviä asioita tarkastelemalla. Lapset arvioivat omaa osaamistaan ja onnistumistaan eskaritehtävissä 
keskustelemalla aikuisen tai kaverin kanssa.Lisäksi lastenkokouksissa arvioidaan lasten kanssa yhdessä 
esimerkiksi sitä, kuinka hyvin edellisen kokouksen asiat ovat olleet arjessa mukana ja kuinka niitä olemme 
toteuttaneet. Esiopetuksen henkilöstö pitää säännöllisesti ryhmien omia ja yhteisiä suunnittelu- ja 
arviointipalavereita. Päiväkodin johtaja osallistuu palavereihin kaksi kertaa vuodessa. Toimintaa dokumentoidaan 
ja arvioidaan myös leops-keskusteluissa yksittäisten lasten osalta. 

 

 
Huoltajien osallisuus  

Päivittäiset kohtaamiset ovat tärkeitä. Kerromme lasten oppimisesta ja päivän kulusta. Lapset kertovat myös itse 
päivästään. Syyskuussa huoltajat saivat kertoa toiveistaan ja näkemyksistään vanhempainkahveilla. Olemme 
luoneet avoimet välit huoltajiin ja saamme palautetta toiminnasta päivittäisissä kohtaamisissa. Huoltajat 
osallistuvat oman lapsensa esiopetukseen leops-keskusteluissa. Lähetämme säännöllisesti sähköisiä 
tiedotteita(esimerkiksi viikkokirjeet)  ryhmien toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Olemme leikkineet paljon yhteisleikkejä sekä käsitelleet kiusaamis- ja kiva kaveri-aiheita aamu- ja päiväpiireissä. 
Hyödynnämme Miniversoa ristiriitatilanteiden selvittelyssä. Eri leikeissä ja kokoonpanoissa lapset tutustuvat 
toisiinsa myös yli ryhmärajojen. Vaeltajat ja Reissaajat järjestävät säännöllisesti yhteisiä tapahtumia sekä juhlia. 
Tuemme lasten hyvinvointia ja itsetuntemusta hyödyntämällä erilaisia tapoja oppia eri aistien kautta sekä 
kokeilemalla erilaisia työskentelytapoja ja –paikkoja, esim. pöydän ääressä, lattialla, penkillä.   
 

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

Käytämme selkokieltä, kuvia, toistoa ja varmistamme, että kaikki ovat ymmärtäneet ohjeet. Ylläpidämme 
turvallista ja avointa keskusteluyhteyttä lasten kanssa ja pohdimme yhdessä esim. mitä sanat tarkoittavat. Kieli- 
ja kulttuuriasiat ovat koko ryhmän yhteisiä. Teemme yhteistyötä S2-lastentarhanopettajan kanssa ja tuemme 
perheitä puhumaan omaa äidinkieltään kotonaan. 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Valmistavaa esiopetusta järjestetään tarvittaessa ja siitä tehdään oma suunnitelma. 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

  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 

Eri tukitoimia käytetään tarvittaessa. 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

 

Keskustelun  
päivämäärä 

21.11.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

12.9.2018 
Muut yhteistyötahot  

Neuvola, leikkipuisto, seurakunta, alueen muut esiopetusryhmät, kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto), 
suomi toisena kielenä –opettaja (S2-lto) 
 

 


