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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 

 

Fyysinen ympäristö ja henkilökunta 

Vaahterakylän esiopetusryhmä toimii Flooran uudemmassa sivurakennuksessa. 
Esiopetuksessa lapsia on yhteensä 13. Esiopetusryhmän kanssa yhdessä toimii kahdeksan 
4-5-vuotiasta lasta. Ruokailut ja lepohetket ja osa ulkoilusta tapahtuu yhteisesti. 

Henkilökuntaa ryhmässä on kaksi lastenhoitajaa, lastentarhanopettaja ja 
erityislastentarhanopettaja. Floorassa toimii myös kaksi muuta esikouluryhmää, joiden 
kanssa teemme jonkin verran yhteistyötä. Sisätiloja hyödynnetään monipuolisesti eteisiä 
myöten. Toimintaa on porrastettu eri ryhmien välillä jotta tilaa olisi enemmän leikille ja muulle 
toiminnalle. Flooran piha ja lähiympäristö muodostavat rikkaan ja monipuolisen 
toimintaympäristön, jota hyödynnämme toiminnassa. Lähellä on metsää, puistoja, 
kaupunkiympäristöä, historiaa ja hyvät yhteydet koko pääkaupunkiseudulle ja Helsingin 
keskustaan. 

 

Opitaan yhdessä ja opetellaan oppimaan 

Keskeisenä ajatuksena on yhdessä toimiminen ja yhdessä oppiminen toinen toisiamme 
tukien ja kannustaen. Keskitytään myös omien vahvuuksien löytymiseen ja niistä 
iloitsemiseen unohtamatta omia haasteita. Edistymisestä iloitaan yhdessä ja aikuisen tehtävä 
on tuoda sitä näkyväksi lapselle itselleen ja muulle ryhmälle. Tartutaan arkisiin asioihin, 
missä on edistytty. Opetellaan miten voi oppia uusia taitoja eri tavoin. Aikuinen tuo esiin 
kuinka eri asiat ovat toisille lapsille helppoja ja toisille taas vaikeita. Kaikilla on jotain mitä 
opetella. Yhdessä ihmettely ja ajattelemaan oppiminen on keskeistä, valmiit vastaukset eivät 
niinkään. 

 

Itsesäätelytaidot, kaveritaidot ja ryhmässä toimimisen taidot 

Näitä harjoitellaan kaikissa arjen toiminnoissa yhdessä opetellen. Aikuisen tehtävä on tarttua 
tilanteisiin pedagogisesti ja osallistua leikkeihin niitä samalla ohjaten.Usein tarvitaan ihan 
konkreettista mallintamista kuinka kysyä kaveria leikkiin, miten sovitaan mitä leikitään ja 
kuinka otetaan kaikki mukaan. Autetaan toisia oppimaan leikkitaitoja aikuisen tuella ja 
ohjauksella. Kaveritaitoihin liittyvät myös tunteet ja tunteiden tunnistaminen. Niistä 

jutellaan yhdessä ryhmän kanssa. Mikä jännittää, mikä ilahduttaa, mikä suututtaa jne. Miten 
niitä ilmaisemme ja miten eroamme näissä asioissa toisistamme. Hyödynnetään myös muita 
ilmaisun muotoja tunnetaitojen harjoittelussa esim. musiikkia, tanssia ja kuvataidetta. 

Esikoululaisten kohdalla korostuu suuressakin ryhmässä toimiminen.Viittaaminen, kuuntelu, 
vuoron odottaminen ja paikallaan istuminen ovat päivittäin harjoiteltavia toimintoja.  

Pom-hetkien (pieni oppiva mieli) avulla harjoitellaan itsesäätelytaitoja, rauhoittumista ja siitä 
nauttimista. Itsesäätelytaitoja harjoitellaan myös monipuolisesti muissa tilanteissa esim. 
metsäretkillä ja lauluhetkillä. Yhdessä pohditaan miten eri tilanteissa toimitaan. Voidaan 
vaikka vertailla miten toimitaan ruokailussa ja miten ulkoilussa.  

 

Omasta hygieniasta huolehtiminen 

Omasta hygieniasta huolehtimista harjoitellaan puhumalla yleisesti ryhmässä miksi on 
tärkeää huolehtia hyvästä käsienpesusta eri tilanteissa.Käsien pesun eri vaiheita käydään 
säännöllisesti läpi lasten kanssa sekä konkreettisesti ja mielikuvien avulla. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

 
                   
 

 Miellekartta 
Yhdessä lasten kanssa on laadittu miellekarttaa, jonka pohjalta suunnitellaan 
toimintaa ja tehdään asioita. Näin voidaan tarttua lasta lähellä oleviin aiheisiin ja 
sisällyttää niihin esiopetuksen tavoitteita esim. kielellisiä ja liikunnallisia 
lähestymistapoja. 
 Miellekarttoja käytetään myös apuna esim. retkien ja muun toiminnan 
dokumentointiin. 

 

 Taitopajat  

Kaikki lapset suunnittelevat aikuisen avustuksella yksin tai yhdessä kaverin/kaverin 
kanssa pidettävän taitopajan, jossa saa tuoda esiin omia taitojaan. Tähän mennessä 
on pidetty neljän lapsen jalkapallopaja. Taitopajat sijoittuvat koko vuoden ajalle. 
Tarkoituksena, että jokainen lapsi saisi ”opettaa” muulle ryhmälle jotain, missä kokee 
olevansa hyvä tai mistä on kiinnostunut.  
 

 Leikkien havainnointi  

Lasten leikkejä ja keskusteluja havainnoidaan päivittäin. Niistä nouseviin aiheisiin 
tartutaan. Mahdollistetaan leikkien jatkuminen ja annetaan tiloja niiden käyttöön. 
Aikuinen rikastuttaa leikkejä tuomalla mukaan uusia näkökulmia, esineistöä ja 
mahdollistaa leikin jatkumisen. Aikuinen auttaa kaikkia pääsemään osalliseksi 
leikkeihin. Leikeistä nousevia teemoja voidaan käsitellä esim. liikunnassa ja 
musiikissa.  
Lasten leikki-ideoihin tartutaan ja mahdollistetaan niiden touteuttaminen. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 

 Tutkimus ja projektityöskentely Suunnitteilla yhteisen tutkimuskohteen valikointi. 

Miellekarttaaan kerätään tietoja kiinnostusten kohteista.  

 Penaalit. Flooran perinteiset penaalit ommellaan vohvelikankaalle. Vaativat 

tekijältään monenlaisia taitoja: keskittymistä, laskemista, hahmottamista, sinnikkyyttä 
jne. Penaaleita myös juhlitaan yhdessä niiden valmistuttua pitämällä penaalijuhlat ja 
penaalinäyttely.  

 Kauppaleikki. Kauppaleikki on viime vuonna alkanut projekti, jota jatketaan ja johon 
tuodaan uusia asioita. Tähän on helppo yhdistä esim. matematiikkaa ja kielellisiä 
harjoituksia.Kauppaleikin innoittamana on syntynyt myös laivaleikki. 

 Heureka –retki. Heurekan retken tarkoitus olisi toimia innostajana tuleville 

tutkimusprojekteille. 
 
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 Toimintaa dokumentoidaan lasten omiin vihkoihin mm. valokuvin, kirjoituksin ja 
piirustuksin. Vihkoihin olisi tarkoitus kirjata lasten omia ajatuksia ja aikuisen 
havaintoja lapsesta esim. leikeistä ja kiinnostuksen kohteista. Vihkon ideana on, että 
lapsi työstäisi sitä mahdollisimman paljon myös itse. 
Yhteisistä retkistä voidaan tehdä miellekartta, joka kopioidaan ja liitetään kaikkien 
vihkoihin. 
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Huoltajien osallisuus  

 Lahja lapselle- päivä  

 Leops-keskustelut 

 Penaalin tekemiseen osallistuminen. Vanhemmat pääsevät tekemään penaalin yhden 
rivin. Lapset toimivat opettajina vanhemmilleen. Penaalinäyttelyyn osallistuminen. 

 Vanhempainillat 

 Varpaat vauhtiin-liikunta iltapäivät 

 Vasuista vauhtia: keppihevospaja 

      
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Oppilashuolto palaveri pidetty 23.10.2017 
 

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

 Ryhmässä puhutaan lasten perheistä ja perheiden tavoista. Osa niistä on samanlaisia 
ja osa erilaisia. Samalla keskustellaan myös mahdollisista eri kielistä ja 
kulttuureista.Yhdessä on opeteltu esim. espanjaksi numeroita. Lauluhetkillä on 
tarkoitus laulaa eri maiden lauluja. Olemme lainanneet myös aiheeseen liittyvä 
kirjallisuutta: kuvakirjoja ja satukirjoja. Näitä on luettu paljon yhdessä. 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

      

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Keskisellä varhaiskasvatusalueella suunnitellaan yhdessä esiopetuksen tehostetun ja 
erityisen tuen resurssien kohdentaminen toimintakausittain päivähoitoyksiköihin ja niiden 
ryhmiin lasten tuen tarpeesta lähtien. 

Tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien ja lasta / perhettä tukevan monialaisen 
yhteistyöverkoston kanssa ja toteutetaan esiopetusryhmässä pedagogisesti sovituin tavoin. 
Tuen toteutumista ja lapsen tuen tarvetta arvioidaan LEOPS- keskusteluissa sekä vuoden 
vaihteen jälkeen yksilöllisessä monialaisessa verkostokeskustelussa, jossa arvioidaan 
tulevaa koulupolkua ja siellä tarvittavaa tukea. Tehostettua / erityistä tarvitsevalle lapselle 
kirjataan esiopetusvuoden aikana pedagoginen arvio (tehostettu tuki) tai pedagoginen 
selvitys (erityinen tuki) esiopettajan ja ryhmässä toimivan erityislastentarhanopettajan tai 
kiertävän erityislastentarhanopettajan yhteistyönä 

 

Huoltajille kerrotaan poikkevaan koulunaloitukseen liittyvistä asioista ja 
kuulemismenettelyistä 

-Yksilölliset erityisen ja tehostetun tuen suunnitelmat kirjataan laspikohtaisiin suunnitelmiin. 

-Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, 
lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja, mahdollisesti kiertävä s-2 opettaja, 
neuvolan terveyden hoitaja tai muu asiantuntija 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, 

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

      

Keskustelun  

päivämäärä 

      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

      
Muut yhteistyötahot  

      

Esiopetuksesta vastaava lto/elto 

Freja Kuosmanen 
 

 

 


