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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Esiopetusryhmä on Tähdet ja Ritarit. Lapsia on 34. Ryhmässä on neljä viisivuotiasta. Ryhmä on jaettu toiminnan 
mukaan viiteen pienryhmään, jotka toimivat joka päivä ennalta sovittujen suunnitelmien mukaan. 
Esiopetusryhmällä on kaksi ryhmähuonetta, eteistila ja kolmio sekä päiväkodin muiden ryhmien kanssa jaetut 
salivuorot. Ulkona oman päiväkodin pihan lisäksi toiminta-alueena lähimetsät, -puistot ja rakennetut kaupungin 
lähiympäristö mm. kirjasto ja urheilukentät. Helsingin kaupungin tarjoamat mahdollisuudet hyödynnämme 
toimintaympäristönä mm. stoa, museot, urheilukentät, kirjastot ja monet lapsille suunnatut tapahtumat. 
 

Esiopetustoiminta perustuu pienryhmätoimintaan ja lasten aktiiviseen osallisuuteen. Keskeistä 
esiopetustoiminnassa on lasten ja vanhempien osallisuus mm. hetkessä eläminen, lasten ideoiden 
hyödyntäminen ja lapsen kuunteleminen, leikki oppimisen välineenä sekä suomen kielen painottaminen.  
 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Toiminta on monipuolista lapsen, vanhempien ja kulttuurin huomioivaa. Kannustamme ja vahvistamme yhdessä 
vanhempien kanssa lasta kehittymään ja vahvistamaan itsetuntoaan, löytämään vahvuutensa ja säilyttämään 
oppimisen ilon. Ryhmässä luodaan yhdessä avoin ja rehellinen ilmapiiri, jossa lapsen on turvallista olla ja oppia.  
Yhdessä vanhempien kanssa tuemme lasta kasvamaan vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi ja vahvan itsetunnon 
omaavaksi, arvostamaan itseään ja luottamaan itseensä sekä muihin.  
 
Lapset osallistuvat aktiivisesti toimintaan mm. jokaviikkoiset suunnittelu- ja arviointiin pidettävä lastenkokous, 
esiopetustoiminnassa tartutaan lasten ideoihin ja ajatuksiin kiinni, lasten kanssa joka kolmas viikko suunnitellaan 
yhdessä leikkiviikon teemat, oppimisympäristö ja leikkiryhmät. Lapsilta ja vanhemmilta tulevat toiveet näkyvät 
eteisen seinällä olevalla taululla. 
 
Oppimisessa käytetään tutkivaa, kokeilevaa ja elämyksellistä toimintaa. Lapset saavat säilyttää luontaisen 
mielenkiinnon ja uteliaisuuden uusia asioita kohtaan. Oppimisen ilo säilytetään positiivisen ilmapiirin ja 
kannustamisen myötä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti projekti- ja teemamuotoisen oppimisen kautta. 
Projektit ja pidemmät teemat muokkaantuvat ja tarkentuvat aihealueen tutkimisen edetessä. Pedagogisesti 
toiminta painottuu ilmapiiriin jossa lapsi voi ja uskaltaa itse kokea, kokeilla, erehtyä, tehdä, tutkia, ihmetellä, etsiä 
vastauksia, ajatella ja saada onnistumisen elämyksiä yhdessä kavereiden kanssa. Lapsi säilyttää oppimisen ilon 
ja motivaation tutkia hänelle uusia asioita, kysellä ja kyseenalaistaa turvallisessa ilmapiirissä.     
 

 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Tänä vuonna eskarissa korostuu vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Eskarissa alkusyksy on tutustumisen ja 
ryhmäytymisen sekä eri leikkien teeman mukaan toimintaa. Lähiympäristöön tutustuminen mm. puistot, kirjasto, 
luonto. Alkusyksyllä toteutimme retken Harakan saarelle.  
Tämän vuoden teemana on koko Helsinki ja rakennettu sekä luonnon ympäristömme. Lapsilta nousseet teemat 
ovat eläimet, vesi, ötökät, katujen nimet (esim. selvitettiin retkellä keskustan korttelien nimeäminen eläinten 
mukaan), liikenne, museot, liikuntapaikat. Käytämme tablettia ja puhelimia tutkimisen apuna. 
Pienryhmissä toimitaan lasten kiinnostuksen mukaan, toiminta linkittyy yhteiseen teemaan mutta pienryhmillä voi 
olla useita erilaisia pieniä tutkimuskohteita.  
Käytämme vuoden aikana 100 oivallusta mediakasvatukseen materiaalia digi- ja mediaopetuksessa. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toimintaa dokumentoidaan, suunnitellaan ja arvioidaan havaintojen, kuvien ja lastenkokousten kautta. 

Konkreettisesti näkyville toiminnasta lasten ja kasvattajien ottamien kuvien, videoiden ja elokuvien kautta. 
Uusimmat valokuvat ovat esilllä eteisen seinällä. Lasten tekemän valokuvakansion kautta toimintaa 
dokumentoidaan myös näkyväksi. Lasten kanssa toimintaa dokumentoidaan myös lapsen kansion kautta, 
haastatteluin ja keskusteluin pienryhmissä.   
 
Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan kirjallisesti leopsissa syksyllä ja keväällä. Toiminnan arviointia kerran 
viikossa omassa tiimipalaverissa ja talonpalaverissa sekä kerran kuukaudessa lastentarhanopettajien yhteisessä 
palaverissa. Johtajan kanssa syksyisin ja keväisin sekä vuoden aikana tarpeen vaatiessa. Myös alueellisissa 
esiopetusfoorumeissa suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa yhteisesti. 
 
 
Huoltajien osallisuus  
Huoltajat osallistuvat esiopetuksen toiminnan suunnitteluun tutustumispäivänä ennen esikoulun alkua, tuonti- ja 

hakemistilanteissa, arviointikeskusteluissa, vanhempainilloissa, lapsen esiopetussuunnitelman tekemisessä ja 
kirjallisin kyselyin syksy- ja kevätkaudella.  
Huoltajat voivat osallistua eskarilaisten retkille, toimintaan mukaan opetustuokioille, osallistua toiminnallisiin 

iltapäivähetkiin ja järjestää yhteistä toimintaa tuoden omaa osaamistaan ja kulttuuriaan esille.  
Keskustellaan huoltajien ja lasten kanssa yhdessä asioista rehellisesti ja avoimesti.  
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Lasten hyvinvointi ryhmässä perustuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapainoon.  
Lasten erilaiset kokemukset ja kulttuuri sekä kielitaustat otetaan huomioon toiminnassa ja keskustellaan 

vanhempien kanssa avoimesti kaikista asioista.  
Ryhmässä huomioidaan lasten yksilöllisyys ja keskustellaan avoimesti asioista lasten kanssa sekä pienryhmissä 
että koko ryhmän kanssa.   
Viikottaiset lastenkokoukset ovat konkreettisena keinona keskustelussa yhteisistä linjoista, säännöistä, 
kiusaamistilanteiden erilaisista kokemuksista,  suunnitellessa tulevaa ja arvioidessa mennyttä.  
Lapset ja vanhemmat ovat mukana toiminnan suunnittelussa. 
 
Pienryhmissä ja erilaisin ”teatteriesityksin” tutustumme toistemme kulttuureihin ja tapoihin sopien yhteisistä 
toiminnoista suomalaisessa kulttuuriympäristössä ja eskariryhmässämme. Tilanteet käsitellään välittömästi 
tapahtumien jälkeen ja tarvittaessa ollaan yhteydessä vanhempiin ja oppilashuoltoon, esim. esiopetuksen 
kuraattori. 
Ryhmäytymistä ja sosiaalisia taitoja harjoitellaan pienryhmissä ja leikkiviikolla.  
Leikkiviikoilla aikuinen on tukemassa konkreettisesti leikissä mukana olemalla sanoittaen suomen kieltä, kaveri-  
ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua.  
Yhteisten kavereiden löytyminen ja yhteisten toimintatapojen löytyminen ehkäisee kiusaamista. 
Kiusaamistapauksiin reagoidaan heti ja keskustellaan asiat yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.   
 
Kaikilla lapsilla on mahdollisuus harjoittaa turvallisessa toimintaympäristössä monipuolista ja kiinnostuksensa 
mukaista toimintaa sukupuoleen katsomatta.  
 

 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Eri kieli- ja kulttuuriympäristöstä tulevat lapset ovat mukana ryhmän kaikissa toiminnoissa.  

Ryhmän toiminnoissa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet mm. kuvatuki, selkokieli ja pienryhmätoiminta.  
Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma kielen opetusta varten leopsiin.  
 
Aamupäivätoiminta toteutetaan pienryhmissä huomioiden lapsen kielellinen kehitys ja tuen tarve.  
Suomen kieltä harjoitellaan paljon leikin, pelien, kuvien, satujen, kirjojen ja tabletti- ohjelmien kautta.   
Suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja käy ryhmässä ja häneltä saadaan tukea ja materiaalia toimintaamme 
 

 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Tällä hetkellä ryhmässä ei ole yhtään valmistavaa opetusta saavaa lasta.  
Perusopetukseen valmistavaa opetusta saavat lapset ovat arjessa ryhmän mukana osallistuen 
esiopetustoimintaan. Kuvatuki on käytössä toiminnan tukena. Lisätunnit 4 h/vko toteutetaan esiopetusajan 
jälkeen klo 13-14 yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.  
Opetus tapahtuu pienryhmässä.   
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
 Yleistä tukea saavat kaikki esiopetukseen osallistuvat lapset kukin yksilöllisen tarpeensa mukaan.  

Tehostettua tukea saavat lapset osallistuvat kaikissa tilanteissa ryhmän kanssa samaan toimintaan eriyttämällä 
ryhmää pienemmäksi. Opetus järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan mukauttamalla ja eriyttämällä toimintaa.  
Tehostetun tuen laadinnassa mukana voi olla myös yhteistyötahoja mm. kiertävä erityislastentarhanopettaja, 
terveydenhoitaja, psykologi, puheterapeutti, lastensuojelu jne. Sovitut tukitoimet ja yksilölliset tarpeet kirjataan 
lapsen esiopetussuunnitelmaan.  
 
Lasten ja vanhempien kanssa keskustellaan tuen tarpeesta, konsultoidaan yhteistyötahoja ja tarpeen vaatiessa    

ohjataan yhteistyötahojen vastaanotolle sekä konsultoidaan yhteistyötahoja. 
Huolen herätessä tehdään leopsiin kohta lapsen kuvaus, joka käydään vanhempien ja kiertävän 

erityislastentarhanopettajan kanssa läpi ja päätetään mahdolliset jatkotutkimukset.  
Pedagoginen selvitys ja arvio tehdään tarvittaessa keväällä. Se käydään läpi vanhempien kanssa kouluun 
lähetettäväksi. Erilliseen kuulemistilaisuuteen koulun rehtori kutsuu vanhemmat.  
 
 
 
 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) 
Ryhmän esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja ja suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja. 
 

Keskustelun  
päivämäärä 
18.10.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
10.9.2018 

Muut yhteistyötahot  
neuvola, psykologit, fysioterapeutit ja puheterapeutit, Mellunkylän seurakunta 

 

 


