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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Delfiner -ryhmässä on 21 lasta, joista esiopetusikäisiä lapsia 11. Ryhmän toimintakieli on ruotsi. 

Kielikylpyryhmässä toimii lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa ja erityisavustaja. 
Toimimme pienryhmissä päivittäin. Esiopetuksen toiminta-aika päivittäin on klo 9 - 13. 
 
Ryhmissä vallitsee positiivinen ja kannustava ilmapiiri, joka suo jokaiselle lapselle mahdollisuuden kasvaa ja 

kehittyä omaan tahtiinsa. Jokainen lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on. Kasvattajan läsnäolo takaa sen, 
että kaikilla lapsilla on turvallinen olo ryhmässä. Toiminnassamme painottuu kielikylpypedagogiikka ja 
pienryhmätoiminta sekä lasten osallisuus, opetuksen toiminnallisuus ja liikunnallisuus. Sisätilat ovat 
monipuolisesti käytössä ja niitä muunnellaan toiminnan ja tarpeiden mukaan. Oppimisympäristö on turvallinen ja 
lapsia innostava. Askartelu ja muut välineet ovat helposti lasten saatavilla. Päiväkodin pihalla lapsilla on 
mahdollisuus valita monenlaista tekemistä mm. koripallo, sähly, pyöräily, keinuminen, hiekkaleikit ja talvella 
pulkkamäki ja hiihtoa. Eskarilaisilla on madolllisuus retkeillä metsissä ja rannoilla, Pyrkän kentällä ja kirjastossa. 
Eskarilaiset osallistuvat myös kirkon tarjoamaan toimintaan. 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 
Esiopetuksessa noudatamme esiopetussuunnitelman mukaisia oppimiskokonaisuuksia. Meillä on käytössä 

lukujärjestys, joka perustuu niihin oppimiskokonaisuuksiin, jotka esiopetussuunnitelmassa on mainittu. Viikon 
alussa käymme lasten kanssa läpi kko viikon ohjelman ja kerromme, mitä osa-aluetta ja mitä taitoja viikonm 
kunakin päivänä harjoitellaan. Esiopetustoiminta toteutetaan pienryhmissä, pareittain, yksittäin ja koko ryhmänä. 
 
Lapset saivat heti esiopetuksen alkuviikolla miettiä, mitä teemoja he haluavat esiopetuksen aikana toteuttaa. 

Esiopetusvuoden aikana tavoitteemme on monipuolisen tekemisen avulla kasvattaa lasten halua kertoa 
mielipiteitään/ilmaista itseään sekä herätellä lasten halua vaikuttaa toimintaan. Sosiaalisten taitojen harjoittelu ja 
ryhmässä toimiminen on keskeistä koko esiopetuksen aikana. On myös tärkeää, että lapset näkevät/tuntevat 
itsensä yksilöinä, mutta myös osana ryhmää. Erilaisia toimintatapoja hyväksi käyttäen mahdollistamme, että 
jokainen lapsi uskaltautuu kertomaan toiveistaan. Oppimisympäristönä on koko kaupunki (Helsinki). Lasten 
kiinnostuksen kohteet huomioidaan oppimisympäristön suunnittelussa. Oppimisympäristöä muokataan koko 
esiopetuksen toimintavuoden ajan. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 Lucia juhla, Lauttasaari tutuksi, ihana metsä  ja lisäksi jo perinteisiksi muodostuneet kädentaitoa vahvistavat 

projektit. Lapset ovat saaneet toivoa eri teemoja esim. avaruus kulkuneuvot, ammatit jne. Projektityöskentelyssä 
isea ja tekeminen lähtee aina lapsesta. Vältämme valmiita malleja sekä sitä, että sanomme lapsille mitä tulle 
tehdä. Kannustamme lapsia luovaan ajatteluun ja tiedon etsimiseen.  
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Lasten tekemät työt ja tehtävät tallennetaan lasten kommentein. Joka viikko toimintaa dokumentoidaan 

valokuvaamalla. Lapsi osallistuu oman portfolionsa kokoamiseen ja arvioi samalla oppimistaan, viihtymistään ja 
kasvamistaan. 
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Huoltajien osallisuus  
Lasten vanhemmat ovat yhteistyökumppaneita, jotka osaltaan vaikuttavat esiopetusvuoden toteutumiseen. 

Leops -keskustelut, vanhempainillat, sähköposti ja päivittäinen keskustelu. Vanhempaintoimikunta toimii myös 
Lokissa.Toiminnasta tiedotetaan vanhempia viikkokirjein. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Ryhmissämme ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista, ja siihen puututaan välittömästi. Ryhmän me-henkeen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen panostetaan alkusyksystä erilaisten tutustumisleikkien kautta. Koko talo toimii 
sitoutuneesti yli ryhmärajojen. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Varmistetaan lapsen turvallisuuden tunne. Rohkaistaan käyttämään kieltä monipuolisesti leikeissä ja muissa 

arjen tilanteissa.Kielikylpyopetuksessa opetuskielenä on ruotsi. Äidinkielen kehittymisen tukeminen on kotien 
vastuulla. Kielikylpypedagogiikan monipuoliset menetelmät tukevat kielellisen tietoisuuden kehittymistä. 
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Delfiineiden ryhmässä toimii erityisavustaja. 

 
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. 

 
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
      

Muut yhteistyötahot  
Esiopetuksen pedagoginen yhteyshenkilö Mari Puustinen (pk Maininki), jatkaa äitiysloman sijaisena Martta 

Hyppänen 
 


