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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkodissa on kaksi esiopetusryhmää. Ahdekaunokkien ryhmässä on 14 lasta ja Peltokaunokkien ryhmässä on 
19 lasta. Esiopetuksen toiminta-aika on 9.00-13.00. Molemmilla ryhmillä on erilliset ryhmätilat. Tämän lisäksi 
käytössä on koko päiväkodin yhteiset tilat, leikkipuisto Kaunokin sisä- ja ulkotilat sekä koulun jumppasali. 
Hyödynnämme toiminnassa myös leikkipuiston hiekkakenttää, lähiympäristöä ja metsää. 
 

Esiopetuspäivään sisältyy lasten vapaata ja ohjattua leikkiä,projekteja sekä ulkoilua.Erilaisten projektien kautta 
käsittelemme esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia kokonaisvaltaisesti ja elämyksellisesti. Esim. kirjaimiin 
tutustumme leikkien, liikkuen ja taiteillen eri aistikanavia hyödyntäen. Lounaan nautimme koulun ruokalassa ja 
lounaan jälkeen on satuhetki. 
 

Esiopetusryhmien lapset tulevat alueen eri päiväkodeista sekä kotoa. Toiminnassa painotamme kaveri- ja 
tunnetaitoja, yhteistyötaitojen harjoittelua sekä omatoimisuuden opettelua. Toimimme paljon erilaisissa ryhmissä; 
pienryhmät, parityöskentely, pienryhmät myös yli ryhmärajojen. 
 

Yhteistyökumppaneita ovat Malminkartanon kirjasto, Kanneltalo, Lasten liikennekaupunki  ja museot. 
Pihkapuiston koulun kanssa on suunniteltu yhteinen toimintakalenteri, jossa on yhteisiä tapahtumia esi - ja 
alkuopetuksen kanssa. Esiopetusryhmien kummiluokkana ovat 1 A ja 1 B, joiden kanssa teemme yhteistyötä 
tiiviimmin. Yhteistyötä arviomme keväisin. 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Suunnittelemme, rakennamme ja muutamme oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa leikkien, tarpeiden sekä 
mielenkiinnonkohteiden mukaan. Lastenkokouksissa ja aikuisten tiimipalavereissa mietimme esim. projektien 
sisältöä ja etenemistä. Aikuiset havainnoivat lasten mielenkiintoa projektia kohtaan projektin edetessä. 
   

Kannustamme lapsia itsenäiseen pohdintaan.Emme anna valmiita vastausmalleja vaan yhdessä lasten kanssa 
keskustellen, pohtien ja tutkien etsimme vastauksia esim. kirjoista, netistä. Ohjaamme lapsia havainnoimaan 
ympäristöä ja tulkitsemaan ympäristön erilaisia viestejä( kuvallisia,sanallisia, numeerisia ja digitaalisia). Esim. 
muotoihin tutustuminen liikennemerkkejä tutkimalla. 
 

Lapset saavat harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa: 
parityöskentely, pienryhmät sekä toisen eskariryhmän kanssa. Päivittäin lapset osallistuvat 
aamupiirin/eskarikokouksen pitämiseen toimien vuorotellen apuopena.  
 

Ohjaamme lapsia huolehtimaan itsestään, toisistaan ja ympäristöstään. Käsienpesun tärkeyttä korostetaan 
lapsille. Lounaalla lapset saavat ottaa itse ruoan koulun linjastosta. Näin heilä on jo valmiudet kouluruokailua 
varten. Pukeutumisessa lapset harjoittelevat säänmukaista vaatetusta esim. tarvitsenko ulkona kuravaatteita. 
Lapset harjoittelevat omista tavaroista huolehtimisesta sekä omien jälkien siivoamista. Oppimisympäristöstä 
huolehditaan yhteisvastuullisesti. Mietimme  yhdessä kestävääkehitystä esim. lajittelu ja kierrätys(biojäte ja 
paperinkeräys). Lapsia kannustetaan auttamaan toisia ja pyytämään tarvittaessa apua. 
 

Edistämme lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista tutustumalla erilaisiin digivälineisiin esim.   
valokuvaaminen, leikkikirjoittaminen tietokoneella ja tablettien käyttö.  
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Havainnoimme lasten leikkejä ja muuta toimintaa saadaksemme selville lasten mielenkiinnonkohteita sekä  
kyselemme lasten toiveita ja ideoita. Syksyllä lapset haastatellaan ennen leops-keskustelua. Näissä 
haastatteluissa lapsi kertoo omista toiveistaan esiopetusvuodeksi. Näiden pohjalta suunnittelemme yhdessä 
lasten kanssa toiminnan sisältöä. Lapset osallistuvat suunnitteluun omilla ideoillaan ja aloitteillaan.  
 

Oppimiskokonaisuuksissa ja projekteissa huomioimme ajankohtaiset teemat esim. eläintenviikko tai erilaiset 
juhlapäivät. Näihin teemoihin liittyen teemme esiopetusryhmien yhtyeisiä projekteja esim. juhlat 100. eskaripäivän 
kunniaksi. 
 

Leops-keskusteluissa esiintulleet vanhempien toiveet sisällytetään toimintaan.  
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Lapset itse arvioivat toimintaa mm. peukkuäänestyksen avulla. Jokainen lapsi tekee keväällä laajemman 
itsearvioinnin siitä miten hän on mielestään oppinut vuoden aikana harjoitellut asiat esim. yhteistyötaidot, omista 
tavaroista huolehtiminen, kirjaimet ja numerot .  
Lasten toimintaa dokumentoimme mm. valokuvaamalla,projektituotoksilla ja yhteisillä keskusteluilla lasten 
kanssa.  
 
Toiminnan arviointia käydään arjessa keskustellen ja tiimien viikkopalavereissa. Dokumentointivihko käytössä. 
 
Huoltajien osallisuus  

Toiminnassa  huomioimme vanhemmilta esiin tulleita toiveita ja odotuksia(mm. leops-keskusteluissa esiin tulleet 
asiat). 
 
Esiopetusvuoden aikana järjestämme lapsille ja vanhemmille yhteisen työpajan liittyen mediakasvatukseen. 
 

Kuukausikirjeessä kerromme vanhemmille kuluneen kuukauden toiminnasta ja kerromme tulevista tapahtumista. 
Päivittäisissä kohtaamisissa kerromme  lapsen esiopetuspäivästä. Yhdessä vanhempien kanssa käymme leops-
keskustelut syksyisin ja keväisin. Kevään arviointikeskusteluun osallistuu myös lapsi.   
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Yhdessä lasten kanssa sovimme ryhmälle säännöt turvallisen ilmapiirin luomiseksi. Vahvistamme lapsen 
myönteistä minäkäsitystä ja tervettä itsetuntoa kannustamalla ja kehumalla lasta. Tuemme toiminnassa lasten 
myönteistä vuorovaikutusta  ja ryhmässä on nolla-toleranssi kiusaamiselle. Tilanteet keskustelemme auki 
välittömästi lasten ja aikuisen kesken. Käymme tilanteita läpi myös yhdessä koko ryhmän kanssa keskustellen ja 
havainnollistaen esim. käsinukkejen avulla. 
 

Oppimisympäristö, toiminta, erilaiset lelut, materiaalit ja leikit eivät erottele sukupuolta. Yhdenvertaisuuden ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisessä toimimme mallina omalla käytöksellämme. 
 
Kaveripiirin laajentamiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi aikuinen jakaa toisinaan lapset tavanomaisista 
poikkeaviin leikkiryhmiin. 
 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

Kummassakin esiopetusryhmässä on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. Painotamme lapselle oman äidinkielen 
ja kulttuurin merkitystä ja tärkeyttä. Vahvistamme arjessa suomenkieltä; aikuinen mallintaa ja puhuu rikasta 
kieltä. Arjen toiminnoissa suomenkieli vahvistuu: leikit, laulut ja pelit. 
 
Oppimisympäristö on kuvitettu. Keskusteluissa, lauluissa ja toiminnan ohjauksessa käytämme kuvatukea.  
Opettelemme yhdessä eri kielillä sanoja ja pieniä tervehdyksiä.Tutustumme eri maiden kulttuureihin ja 
juhlaperinteisiin.  
 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Ahdekaunokkien ryhmässä on neljä valmistavaa esiopetusta saavaa lasta. Valmistavassa esiopetuksessa 

olevien lasten esiopetusaika on maanantaista torstaihin klo:8.30-13.30. Valmistavan esiopetuksen lapsilla on 
oma kerho aamuisin klo: 8.30-9.30 missä harjoitellaan kieltä erilaisten leikkien, laulujen ja pelien avulla. 
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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 

      
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

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

Keskustelun  
päivämäärä 
10.10.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
28.8.2018 

Muut yhteistyötahot  
Kelto Taina Koivula, S2- lastentarhanopettaja Minna Lehtivuori- Ahonen, Malminkartanon terveydenhoitajat, 
lastensuojelu sekä puhe -ja toimintaterapeutit. 
 

 


