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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus

Päiväkoti Kotilossa esiopetusta annetaan Sinivalaiden ryhmässä sekä
Hummereiden integrodussa erityisryhmässä. Sinivalaiden ryhmässä on 22
esikoululaista ja Hummerieden integroidussa erityisryhmässä 5 esikoululaista.
Kaikki Hummereiden esiopetusikäiset lapset ovat erityisen tuen piirissä.

Sinivalaiden ryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa, yksi
lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisnopettaja. Hummereissa työskentelee
kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja lastenhoitaja. Esiopetuksen
toiminta-aika on 8.30-12.30.

Elokuusta alkaen Sinivalaiden ryhmä toimii päiväkoti Kotilon lisärakennuksessa
ns. Paviljonki päiväkodissa. Sinivalaiden tilat muodostuvat kahdesta huoneesta
ja kahden ryhmän jakotilasta. Tilat mahdollistavat lasten jakamisen pieniin
ryhmiin ja näin  toteutuu leikki-ja oppimisrauha. Tilojen ja kalustuksen
keskeneräisyys on asettanut meille haasteita  oppimisympäristön ja toiminnan
suunnittelemisessa. Käytössämme on  suppeasti oppimismateriaalia( esim.viisi
peliä, yksi IPAD ja askartelumateriaalia).

Hummerit toimivat vanhan erityisryhmän tiloissa päiväkoti Kotilossa. Tilat ovat
pienet ja soveltuvat erityisen hyvin pienryhmätoimintaan ja yksilöohjaukseen,
sillä jakotiloja on paljon. Päärakennuksessa on myös yhteisiä jakotiloja  joita
käytämme sovittuina aikoina. esim. peuhuhuone ja sali.
Paviljongin piha ,leikkipuistot ja metsät toimivat myös tärkeinä tilojen jatkeena

Päiväkoti Naavassa on Käpysten ryhmä jossa on 14 esiopetusikäistä
lasta.Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja lastenhoitaja sekä
ryhmäavustaja. Erityislastentarhanopettaja 4 päivänä viikossa.
Päiväkotien omien ryhmätilojen sekä jakotilojen lisäksi käytämme
lähiympäristöämme oppimisympäristönä. Leikkipuisto on syksyllä muuttanut
väistötiloihin Kotilon esikoulun tilojen viereen jolloin yhteistyö on helpompaa.
Alueen luonnonsuojelualua Slåttmossen kuuluu metsäretkien kohteisiin.
Lähiympäristön tarjoamissa kohteissa liikumme ja tutkimme eri toiminnallisin
menetelmin lapsia kiinnostavia kohteita. Esiopetuksen toiminta-aika on päivittäin
klo 8.30-12.30
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Laaja-alainen osaaminen

Lapsia kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja oppimaan uusia asioita
oivalluksien avulla. Vuorovaikutukseen kiinnitetään huomiota. Omalla
käyttäytymisellään kasvattaja luo turvallisen ilmapiirin. Lapsen luottamusta
omaan osaamiseensa vahvistetaan positiivisen palautteen avulla.
Ajattelua ja oppimista tuetaan monipuolisella toiminnalla mm. leikin, pelien,
lorujen, satujen, liikunnan ja musiikin avulla. Erilaisia ilmiöitä tutkitaan lapsen ja
aikuisen aloitteesta mm. metsässä, päiväkodin pihalla ja muilla retkillä.
Keskustellessa käsitellään erilaisia aiheita monipuolisesti lukuvuoden aikana.
Keskustelun aiheet voivat tulla lapsilta, vanhemmilta tai kasvattajilta.
Keskustelemalla tuetaan kielen oppimista sekä vuorovaikutustaitoja, kuten toisen
kuuntelemista. Lapsia kannustetaan havainnoimaan ja käyttämään erilaisia
viestintätapoja: puhe, ilmeet, eleet ja piirtäminen (monilukutaito). Keskusteleva ja
pohtiva opetustapa sallii lasten tarpeiden esiintuomisen ja huomioimisen. Lasten
mielipiteille ja kiinnostuksen kohteille annetaan tilaa.

Lapset osallistuvat oppimisympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen.
Lapsia kannustetaan itsenäiseen toimintaan ruokailussa, pukeutumisessa ja
henkilökohtaisessa siisteydessä ja omien jälkien korjaamisessa.
Lasten kanssa keskustellaan terveistä elintavoista, levosta, puhtaudesta ja
liikunnasta. Sinivalaiden ryhmässä esiopetusikäiset kattavat pöydät koko
ryhmälle, ottavat ruuan itse ja siivoavat ruokailun jälkeen ruokailuvälineet,
lautaset ja lopun ruuan pois koko ryhmältä.Hummereissa apulainen kattaa
pöydät.

Esiopetuksessa on monia eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. Päivittäin
opetellaan leikki- ja kaveritaitoja. Sinivalaissa on käytössä viikontähti ja -
kaveritaito.
Esiopetuksessa on käytössä tabletteja joilla lapset ottavat valokuvia, tekevät
animaatioita ja pelaavat pedagogisia pelejä esim. EKApeli. Aikuisen kanssa
internetistä haetaan tietoa eri ilmiöistä.

Naavan esikoulussa kuuntelemme lapsia ja kannustamme heitä vaikuttamaan
omaan oppimisen suunnitteluun. Suunnittelemme monipuolista toimintaa
yhdessä ryhmässä lasten kanssa tai pienryhmissä aikuisen avusteisesti. Heitä
havainnoidaan ja rohkaisemme heitä tutkimaan kiinnostavia asioita.
Havainnoinnin perusteella muutamme oppimisympäristöjä tarpeen mukaan.
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Sekä Pk Kotilon että Pk Naavan esiopetusta tukee Seikkailuljen Eskari kirja ja
sen laaja-alainen materiaali.
Teemat liittyvät usein vuodenaikoihin ja sen tutkimiseen. Projektit ja myös muut
teemat nousevat esikoululaisten tutkimusideoista.

Sinivalaiden ryhmässä syksyn aikana lapset kiinnostuivat eri maiden lipuista,
joista syntyi maantiedeprojekti. Projektin avulla lapset tutustuvat eri maihin
musiikin, luonnon ja ruuan kautta.

Kotilon esiopetuksessa käymme tutussa metsäpaikassa säännöllisesti.
Metsäprojektissa tutustutaan luontoon ja sen ilmiöihin, harjoitellaan metsässä
liikkumista ja käyttäytymistä. Lasten valitseman ”tutkimuspuun” avulla
havainnoidaan mm. vuodenaikojen vaihtumista.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Kotilossa dokumentointi tapahtuu pääasiallisesti aikuisten ja lasten ottamin
valokuvin. Eteisen lmotustaululla on kirjattuna seuraavien neljän viikon ohjelma.
Toteutuneet ohjelmat säilytetään kansiossa.

Sinivalaiden vanhemmille lähetetään sähköpostitse kuukausikirje, jossa on
tulevat tapahtumat ja kuulumisia esiopetuksesta.Sinivalaiden lapset arvioivat
omaa osaamistaan siihen suunnitetulla arviointilomakkeella kerran kuukaudessa.
Kasvattajat arvioivat toimintaansa säännöllisesti viikkopalaverissa.

Naavassa aikuiset kirjaavat lasten kokemuksia portfolioon johon liitetään myös
lasten kameroilla, puhelimilla tai tableteilla ottamia kuvia.
Lasta autetaan itse arvioimaan omaa toimintaansa helpoilla kysymyksillä.
Arviointeja kirjataan tehtävien yhteydessä lasten kirjaan tai portfolioon.
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Huoltajien osallisuus
Lukuvuoden alussa kartoitetaan kotilon ja naavan vanhempien toiveita ja
odotuksia esiopetusvuoden tavoitteista. Tarkemmin niistä keskustellaan syksyn
esiopetussuunnitelmien yhteydessä lapsikohtaisesti. Keväällä käydään tarkempi
leops keskustelu vuoden tavoitteiden saavuttamisesta. Kaikilla Hummereiden
esikoululaisilla on oma henkilökohtainen HOJKS, jonka mukaan toimintaa ja
esiopetusta toteutetaan.

Haku- ja tuontitilanteissa keskustellaan vanhempien kanssa esiopetuksessa
tapahtuvista asioista.Keskustelussa vanhemmat voivat esittää omia
ehdotuksiaan ja toiveitaan. Vanhemmat ovat tervetulleita yhteisiin tapahtumiin,
juhliin ja vanhempainiltoihin.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kotilossa ja Naavassa lapsille taataan turvallinen oppimisympäristö ja lapsia
kohdellaan yksilöinä. Lasten kanssa harjoitellaan hyviä käytöstapoja ja hyvää
kaveruutta. Näihin asioihin sisältyy toisten kannustaminen, toisten erilaisuuden
hyväksyminen ja reilu käyttäytyminen kaikkia kohtaan.
Mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puututaan heti ja asiat selvitetään
asianomaisten kesken. Kannustetaan myös lapsia selvittelemään erimielisyydet
keskenään.

Pk Naavassa on käytössä kiusaamisen ehkäisyyn tarkoitettua Versomenelmä.
(vertaissovittelu)Verso jatkuu myös nyt koulussa. Lisäksi keväällä annamme
lapsille turvataitokoulutusta pelottavien tai  uhkaavilta tuntuvien tilanteiden
varalle.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen
järjestelyt ja äidinkielen tuki
Esiopetusryhmissä on käytössä ”ota koppi” menetelmä jonka toimintaa tulee
runsas kuvien käyttö jokapäiväisessä toiminnassa. Esiopetuksessa tarinoiden
kerronnassa hyödynnetään selkokielisiä tarinoita.
Vanhempia rohkaistaan opettamaan lapselle omaa kotikieltään.

Esiopetuksessa käytetään hyvää ja selkeää suomenkieltä ja sitä tuetaan kuvilla,
tukiviittomilla ja konkreettisilla esineillä. Opetuksessa käytetään paljon loruja,
suomenkielisiä kirjoja, rytmittämistä ja musiikkia.
Esiopetus tapahtuu yksilö, -pari-, pienryhmä ja koko ryhmän toimintana.
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa
Esiopetuksen alussa ei ole ollut tarvetta järjestää mutta tilanteen muuttuessa
niin järjestetään.
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

Esiopetusryhmä on jaettu pienryhmiin, joissa voidaan huomioida erilaiset
oppijat.Tehostetun tuen suunnitelmat kirjataan LEOPSEIHIN. Erityisen tuen oppilaille
tehdään HOJKS yhteistyössä kuntouttavien tahojen ja vanhempien kanssa.

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun
osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja,
  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi
toisena kielenä -opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)
Pkj Markus Ropponen Kelto Marjaana Välkki S2 Sari
Borgström

Keskustelun
päivämäärä
Tulossa

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö
(yhteistoimintasuunnitelma)
Liite 1

Yhteistyön suunnittelupalaveri pidetty ja kummiluokat jaettu.
Varsinainen yhteistoiminta alkaa syysloman jälkeen kun
koulussa on I-luokat jaettu omiin luokkiinsa.

Suunnitelman
päivämäärä
12.09.2018

Muut yhteistyötahot
Yhteisiä: Leikkipuisto, Neuvola,
Pk Naava lisäksi Vuorensyrjän palvelutalo
Esiopetuksesta vastaavat
Pk Kotilo : Sara Lehtonen, Heidi Lehtimäki
Pk Naava: Tuula Koskiniemi


