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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Pörriäiset: esikoululaisia on 14+14. Toiminta-aika 8.30-12.30. 

Ryhmän omien tilojen lisäksi päiväkodin muut tilat ovat lasten käytössä. Lähellä olevat metsä ja kenttä ovat 
tärkeä oppimistympäristö, esim. luonnon tutkimisessa ja leikkimisessä. Paloheinä kaupunginosana tulee tutuksi 
esim. kotipihakierrosten ja eri liikkumislajien aikana. Lisäksi koko Helsinki on retkikohteemme.  

Lapsen esiopetuspäivä sisältää vaihtelevasti liikkumista, leikkimistä, tutkimista ja käden töitä, joihin ideat lähtevät 
lasten mielenkiinnon kohteista – unohtamatta lepoa ja ravintoa. 

Lapset työskentelevät erikokoisissa ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti sekä sisällä että ulkona.  

Pedagogisia yhteistyökumppaneita ovat lähikoulut ja –päiväkodit sekä mahdolliset retkikohteet. 
 

Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

  Ideat toimintaan tulevat yleensä lapsilta ja ryhmän aikuiset huolehtivat, että toiminnassa kaikki laaja-alaisen 
oppimisen osa-alueet tulevat huomioiduksi. Aikuisten tehtävä on rikastuttaa ja ohjata toimintaa eteenpäin, 
mahdollistaa tutkiminen ja kokeileminen tarjoamalla materiaalit ja välineet. 
Lapsen esiopetussuunnitelmakeskusteluissa kysyttiin lasten mielenkiinnon kohteet ja toiveet, joita käytetään 

toiminnan alkusysäyksenä tai syventäjänä koko vuoden mittaan.  
Lasten kanssa muokataan ryhmätiloja heidän toiveidensa mukaan. Lisäksi lapset suunnittelevat ja toteuttavat 

aikuisten avustuksella talon muille ryhmillle yhteisen toiminnan saliin muutaman kerran vuodessa.  
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Projektit lähtevät liikkeelle esim. metsäretken innoittamana. Myös lasten tuomat ajankohtaiset aiheet tai 
ihmettelyt toimivat erilaisten teemoja ja projektien lähtökohtana. Lasten esille noussut kiinnostus luontoa kohtaan 
antoi alkusysäyksen säännöllisen Metsämörritoiminnan käynnistämiseen.  
Lapset harjoittelevat tablettien käyttöä pienryhmissä, joissa he itse suunnittelevat ja toteuttavat projektin. Lapset 

ovat saaneet keksiä projektilleen teeman ja toteutustavan. Projektin aikana lapset harjoittelevat mm. kuvaamista 
ja äänittämistä.   
Tärkeää on lasten havainnointi, kuunteleminen ja yhteiset keskustelut sekä niissä esiin tulevat teemat.  
Aikuisten tehtävänä on huolehtia, että kaikki tiedon ja taidon alueen tavoitteet tulevat huomioiduksi. 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Lapset saavat valokuvata toimintaa ja ympäristöä. Tabletteja lapset käyttävät myös videointiin. 

Vanhemmille lähetetään sähköpostilla tietoa toiminnasta pari kertaa toimintakaudessa.  

Esikoulukansioihin talletetaan osaamista ja oivaltamista kuvaavia tehtäviä ja valokuvia. Päivittäistä toimintaa 
valokuvataan ja kuvat laitetaan esille eteiseen. Niiden avulla lapset kertovat päivän tapahtumista vanhemmilleen.  

Lasten tuotokset ovat vanhempien nähtävillä ja niistä keskustellaan lasten kanssa päiväkodissa. 

Projektien aikana ja niiden loppuessa keskustellaan lasten kanssa missä onnistuttiin, mitä vahvuuksia käytettiin 
ja mitä olisi voinut tehdä toisin.  

Jokapäiväinen kiittäminen, kannustaminen ja positiivisuus edistävät lasten oppimista.  

Ryhmän tiimipalavereissa arvioidaan toimintaa ja mietitään tarvittavia kehittämisehdotuksia.  
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Huoltajien osallisuus  

Esiopetussuunnitelmakeskustelussa vanhemmat kertoivat lapsensa mielenkiinnon kohteita.  

Vanhempaintilaisuudessa kerrottiin ryhmän toiminnasta ja vanhemmat saivat esittää kysymyksiä esiopetuksesta. 
Vanhemmilta saatua palautetta ja toiveita otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa esikouluvuoden aikana. 

Vanhemmat voivat tulla tutustumaan lapsensa esikoulupäivään ja he voivat tulla kertomaan omasta 
ammatistaan päiväkotiin tai voimme vierailla vanhempien työpaikoilla. 

Perheet saavat kotitehtäviä, jotka tukevat esikoulussa käsiteltyjä aiheita tai ne ovat uuden aiheen pohjatyötä. 

Vanhemmat saavat tietoa esikoulusta päivittäisissä keskusteluissa. Eteisessä on tiedotteita ilmoitustaululla ja 
heille lähetetään myös tietoa sähköpostitse. 

Toiminnan yhteydessä kuvattuja videoita vanhemmat katsovat yhdessä lapsensa kanssa tabletilta. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Ryhmässä on allekirjoitettu eskarirauha, jossa käsiteltiin toisten kunnoittamista ja arvostamista sekä 
kaveritaitoja. Näistä asioista keskustellaan lasten kanssa tarvittaessa uudelleen. 
Esikoulun alkaessa on panostettu ryhmäyttämiseen mm. yhteisten leikkien, pienryhmiin jakamiseen ja Harakan 

retken avulla. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan koko esikouluvuoden ajan erilaisissa tilanteissa. Jo keväällä lapset 
olivat tutustumassa toisiinsa ja ryhmän aikuisiin sekä tiloihin aamupäivän ajan. 
Päiväkodissa on tehty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jota toteutetaan myös esikoululaisten kanssa. 

Tilanteisiin puututaan heti ja myös vanhemmat saavat siitä tiedon. Tärkeintä on ennaltaehkäisy (esim.aikuisten 
läsnäolo, ryhmäjako). 
Lapsia kohdellaan yksilöllisesti, tasa-arvoisesti ja sukupuolisensitiivisesti.  
 

 

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

Monikielisten lasten suomen kielen oppimista tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Leikeissä ja toiminnassa 
monikielinen lapsi toimii yhdessä suomen kielisten lasten kanssa. Apuna voimme käyttää myös kuvia ja kertoa 
esim. tarkemmin tehtävän sisältöä. Teemme yhteistyötä suomi toisena kielenä -lastentarhanopettajan kanssa. 

Kulttuurinen moninaisuus otetaan huomioon toiminnassa; lasten kysymykset ja kokemukset tulevat yhteisen 
keskustelun aiheeksi. Tutustutaan, vanhempien avustuksella, erityisesti niihin kulttuureihin, joita ryhmässä on. 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

      

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 

12.10.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

12.9.2018 
Muut yhteistyötahot  

Kirjasto, liikuntavirasto, ympäristökeskus, Heureka, seurakunta ym. mahdolliset yhteistyötahot. 

 

 


