
  ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

  

 

     
Päivähoitoyksikkö / toimipiste 

Py Asteri-Viskuri/ Pk Asteri 

Toimintakausi 

2018-2019 

Osoite  

Asteritie 12 00720 Helsinki 

Puhelin 

09-31072898 

Sähköpostiosoite 

pk.asteri@hel.fi 

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on  käsitelty ja hyväksytty 

2.11.2018 

Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Virpi Torkkeli 

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Päiväkoti Asterin Kimalaisten ryhmässä esiopetuksessa on 22 lasta. Lapset on jaettu kahteen toiminnalliseen 
ryhmään Leijoniin ja Jokeri-Pokereihin. Esiopetusaika on klo 8.30-12.30. Esikoulu  alkaa  kokoontumalla 
yhteiseen  aamupiiriin. Tämän jälkeen jakaannumme eri toimintoihin. Ulkoilemme joko koko ryhmänä tai 
toiminnasta riippuen pienemmässä ryhmässä. Lounas tarjoillaan klo 11.30. Lounaalta lähdemme joko 
ulkoilemaan tai lepohetkelle. 

 

 Kimalaisten omassa ryhmässä  käytössämme on  kaksi isompaa ryhmähuonetta ja yksi pienempi huone, jota 
käytetään muuntuvana leikki- tai projektitilana. Käytäviä hyödynnämme myös leikki- ja liikuntatiloina. Salivuoro on 
kerran viikossa mutta voimme varata tilaa useamminkin käyttöömme. Päiväkodin pihassa on ulkoiluun ja  
liikuntaan sopivat alueet ja välineet. Lähialueen puistot ja metsät tarjoavat hyvät puitteet retkeilyyn. Pukinmäen 
urheilupuisto, Unikon leikkipuisto, Traktoripuisto, Pukinmäen kirjasto sekä Malmitalo tulevat lapsille retkikohteina  
tutuiksi. Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolisesti  kulttuuri- ja retkikohteita, joita voimme tarvittaessa hyödyntää. 

 

Toiminnassamme painottuvat sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot, liikunta, retkeily, leikki, kielelliset taidot, 
mediakasvatus ja oppimisentaidot. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja harjoittelemme jatkuvasti päivän eri 
vuorovaikutustilanteissa. Leikkiin mahdollistamme lapsille aikaa ja tilaa päivittäin. Retkiä teemme säännöllisesti 
aluksi kävellen lähialueelle ja myöhemmin harjoittelemme liikkumista myös julkisilla kulkuvälineillä. Kielelliset 
taidot ovat keskeisiä. Käytämme hyvää selkeää kieltä arjen eri tilanteissa. Kuvatukea on saatavilla suomen kielen 
oppimisen tueksi. Käymme säännöllisesti kirjastossa ja kirjoja on ryhmässä  lapsille vapaasti saatavilla. 
Mediakasvatus ja digitaitojen harjoittelu on tärkeä osa eskaritoimintaa. Lapsilla on mahdollisuus tutustua 
viestinnän eri muotoihin ja digilaitteisiin. Oppimisen taitoja harjoittelemme toiminnallisissa ryhmissä päivittäin. 
Kiinnitämme huomiota hyvien työskentely- ja ryhmässä toimimisen tapoihin. Projektien avulla laajennamme 
lasten kiinnostuksen kohteita. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Lapset otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristön luomisessa tarkkailemalla heidän 
tarpeitaan ja havainnoimalla heidän kiinnostuksenkohteitaan. Heti toimintakauden alussa kysymme lasten 
mielipiteitä ja keskustelemme yhdessä heidän toiveistaan. Päivittäiset yhteiset keskustelut rohkaisevat lapsia 
mielipiteidensä esiintuomiseen. 
 
 Oppimisympäristössä kiinnitämme huomiota tilojen muunneltavuuteen ja toimivuuteen. Lapset otetaan mukaan 

suunnittelemaan leikkialueita. Lasten omat kansiot, askartelu- ja piirustusvälineet sekä pelit ovat lasten ulottuvilla. 
Esiopetusvuoden alussa kiinnitämme huomiota ryhmäytymiseen esim. tutustumisleikkien muodossa. Yhteisistä 
toimintatavoista ja säännöistä keskustelemme myös. Rohkaisemme lapsia tuomaan näkemyksiään esiin esim. 
aamupiirissä. Haluamme luoda rohkaisevan, kannustavan ja positiivisen ilmapiirin. Tavoitteena on hyvän 
itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittyminen sekä myönteisten oppimiskokemusten saaminen. Työtavat 
ovat toiminnallisia ja kokemuksellisia. 
 
Ajattelua ja oppimista tapahtuu kaikkialla. Lapsia rohkaistaan havainnointiin, tutkimiseen ja omiin oivalluksiin. 

Huomioimme lasten kiinnostusten pohjalta eri ilmiöitä.Teemme eritasoisia tehtäviä ja pelaamme moipuolisia 
pelejä. Kehitämme muistia ja harjoittelemme ongelmanratkaisutaitoja.  
 
Vahvistamme lasten kullttuurista osaamista tutustumalla heidän omaan elämänpiiriinsä. Otamme ryhmässä 

huomioon myös eri kulttuuritaustoja toiminnan kautta. Luovuutta ja mielikuvitusta ruokitaan eri ilmaisun keinoin. 
Liikuntaa, musiikkia, kuvallista ilmaisua toteutetaan ryhmässä monipuolisesti. Lapsia rohkaistaan itseilmaisuun ja 
omien tuotosten tekemiseen.  
 
Esikoululainen haluaa osata tehdä itse. Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen ja itsestä huolehtimiseen. 

Lounaalla lapset saavat ottaa itse ruoan. Harjoittelemme myös siivoamaan omat jäljet. Omasta hygieniasta, 
vaatteista ja tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Jokainen saa olla vuorollaan viikkoapulainen. Annamme 
positiivista palautetta onnistumisista. Arjen tilanteissa vahvistamme lasten vuorovaikutustaitoja. Harjoittelemme  
toisen kuuntelemista ja huomioimista. Opettelemme hyviä käytöstapoja.   
 
Monilukutaitoa ja digitaitoja harjoitellaan yhdessä oppien.Tutkimme erilaisia tiedonhankintatapoja.Tutustumme 

esiopetuksessa erilaisiin viestinnän muotoihin. Harjoittelemme digivälineiden käyttöä. Käytössämme on tabletti 
sekä digikamera. Hyödynnämme digivälineitä oppimisessa kuten Ekapelisovellusta ja Mollapeliä. Harjoittelemme 
ohjelmointia Bee-botin avulla. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Ympäristöön tutustuminen ja ympäristökasvatus 
Tavoitteena on erilaisten luontokokemuksien saaminen.Teemme  erilaisia luontoretkiä  ja lisäämme lasten 

luontotietoisuutta. Tutkimme luonnon ilmiöitä monipuolisesti. Luonnosta ammennetut teemat rikastavat lasten 
kokemuksia.  
 
Liikunta eri muodoissaan 
Tavoitteena on lisätä arjen liikuntaa .Ryhmässä on päivittäin ohjattu liikuntahetki (esim. eskarilenkki, kuukauden 

aamujumppa ja käytävätilan hyödyntäminen liikkumisessa). Motorisia valmiuksia harjoittelemme liikunta-ja 
laululeikkien muodossa. Erilaisia teemoja hyödynnetään liikuntatuokioilla.   
  
Leikki   
Tavoitteena on leikkirauha  ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen. Ryhmään on suunniteltu leikkitaulu, josta 

lapset valitsevat mieleisen leikkialueen leikeilleen. Leikkitaulun avulla lapset voivat suunnitella pitkäkestoisempia 
leikkejä. Mahdollistamme lapsille aikaa ja tilaa vapaaseen leikkiin päivittäin. Teemat ja projektit näkyvät myös 
ryhmän leikeissä. 
 
Musiikki 
Tavoitteena on musiikin ilo. Musisoimme monipuolisesti. Tutustumme soittimiin ja rytmiin. Kirjaimia harjoitellaan 

esim. kirjainlaulun avulla. Kehonsoittimilla tavutetaan sanoja. Laulamme päivittäin.  
  
Kirjallisuuskasvatus 
Tavoite on lisätä lasten kielitietoisuutta ja tutustuttaa lapset kirjojen kiehtovaan maailmaan. Tutustumme erilaisiin 

kirjallisuuden muotoihin. Käymme säännöllisesti kirjastoretkillä. Lapset saavat itse valita mieleisiä kirjojaan 
ryhmään luettavaksi. Lasten toiveita kuullaan ja kirjoja luetaan myös teemoittain.  
 
Toiminnalliset työpajat  
Tavoitteena on innostaa lapsia oppimaan toiminnan kautta.    
Harjoittelemme pienryhmissä kirjaimia, numeroita ja matematiikkaa. Pelaamme lauta-, kortti- ja kielellisiä 

muistipelejä sekä Ekapeliä. Harjoittelemme myös Bee-botilla ohjelmointia. 
 
Taidekasvatusprojekti 
 Residenssitaiteilija toteuttaa lasten kanssa taidekasvatusprojektin. Projekti toteutetaan syksyn 2018 aikana. 
 
Lasten kiinnostusten ja ajatusten pohjalta kehittelemme yhdessä teemoja ja projekteja. Valitsemme kaikkia 

kiinnostavia aiheita, joita työstämme laaja-alaisesti. Projekteja dokumentoimme yhdessä lasten kanssa. 
 
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Toiminnan dokumentoinnissa käytämme apuna mm. valokuvia, lasten piirrustuksia ja haastatteluja. Lasten 
kirjallisia ja kuvallisia tuotoksia dokumentoidaan kasvunkansioihin. Lapsilla on myös omat vihkot käytössään. 
Ryhmässämme on käytössä tabletti ja digikamera, jotka antavat myös lapsille mahdollisuuden tallentaa esim. 
omia tuotoksiaan. Tuemme lasten itsearviointia keskustelemalla päivittäisistä toiminnoista ja oppimisesta. Lapsen 
kanssa tehdään yksilöllinen itsearviointi ensin syksyllä ja toinen keväällä. Autamme lapsia pohtimaan omaa 
oppimistaan ja toimintaansa. Lapset harjoittelevat kertomaan omista onnistumisistaan sekä asioista, jotka 
vaativat vielä harjoittelua. Lapset ovat aktiivisesti mukana toiminnan arvioimisessa ja mietimme yhdessä kuvia ja 
tuotoksia apuna käyttäen miten esim. jokin projekti on onnistunut. Aikuiset arvioivat toimintaa säännöllisesti 
tiimipalavereissa, vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa sekä yhdessä päiväkodin esimiehen kanssa. 

    

 

 
Huoltajien osallisuus  

Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ryhmän toimintaan sekä suunnitteluun. Aloituskeskustelut, 
päivittäiset haku- ja tuontitilanteet, leops-keskustelut, asiakaskyselyt, vanhempaintilaisuudet sekä erilaiset juhlat 
ja tapahtumat luovat vanhemmille mahdollisuuden kuulluksi tulemiseen ja vaikuttamiseen. Jaamme perheille 
viikko-ohjelman ja kannustamme lapsia tutustumaan siihen yhdessä vanhempien kanssa.  
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Ryhmässämme painottuvat tasa-arvo, suvaitsevaisuus, toisten kunnioittaminen ja hyväksytyksi tuleminen omana 
itsenään. Jokainen lapsi on tärkeä osa ryhmäämme. Harjoittelemme ryhmässä tunnetaitoja, itsesäätelyä ja 
ongelmanratkaisutaitoja. Kiusaamista ehkäistään vahvistamalla sosiaalisiataitoja sekä harjoittelemalla tunteiden 
tunnistamista ja nimeämistä. Opettelemme yhdessä tapoja ristiriitojen ratkaisemiseksi ja ohjaamme lapsia siihen, 
että aikuiselta voi pyytää apua, jos on tarvetta. Keskustelemme lasten kanssa siitä, mitä kiusaamisella 
tarkoitetaan. Kiinnitämme huomiota terveisiin elämäntapoihin ja liikumme lasten kanssa monipuolisesti niin sisällä 
kuin ulkonakin.  
 

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

Suomen kielen oppimista tuetaan kaikissa arjen tilanteissa käyttäen apuna mm. kuvia. Eriytämme toimintaa 
pienryhmiin sekä annamme yksilöllistä ohjausta. Lapsen esiopetuksen suunnitelmaan kirjataan erikseen 
henkilökohtainen monikielisyyden suunnitelma. Käytämme suomenkielen oppimisen seurantaan ja arviointiin 
erilaisia kartoituksia ja saamme tukea alueen S2-lastentarhanopettajalta. Keskustelemme ja tutustumme eri 
kulttuureihin sekä ohjaamme lapsia kunnioittamaan oman ja toisten perheiden tapoja ja perinteitä.  
 

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. 

 

 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

04.09.2018 
Muut yhteistyötahot  

Kiertävä erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja, neuvola, Pukinmäen kirjasto, 
alueen muut päiväkodit, lähikoulut, Malmin seurakunta, puhe-ja toimintaterapeutit, muut lasta hoitavat tahot. 

      
 


