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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Lokin esiopetus tapahtuu 21 lapsen ryhmissä.  Valaissa on 14 esikoululaista  ja 7 viisivuotiasta ja Norpissa on 

12 esikoululaista ja 9 viisivuotiasta. Toimimme pienryhmissä. Valaissa on lto, kaksi lh ja ryhmäavustaja. Norpissa 
on lto ja kaksi lh:ta. 
 

Käytämme monipuolisesti päiväkodin salia ja muita yhteisiä tiloja oman ryhmätilan lisäksi. Oppimisympäristöä 
muokataan teeman ja  lapsiryhmän mukaan. Päiväkodilla on tilava, moneen liikuntamuotoon ja oppimiseen 
innostava piha. Oppimisympäristö on myös Lauttasaaren luonto merenrantoineen, metsineen ja Lauttaseeren 
liikuntapuisto ( Pyrkkä ), Hevosenkenkäpuisto, Kasinonrannan puisto ja Katajaharjun puisto sekä kirjasto ja 
Lauttasaaren kirkko pihoineen. Teemme retkiä Helsingin kulttuurikohteisiin, taidemuseoihin ja muihin museoihin 
sekä teatteriin. Liikumme retkillä metrolla, bussilla ja jalan. 
 
Ryhmissä vallitsee positiivinen ja kannustava ilmapiiri, joka antaa lapselle mahdollisuuden olla oma itsensä ja 
kaikki saavat kehittyä omina persoonallisuuksinaan. Oppimisympäristö on turvallinen sekä henkisesti että 
fyysisesti. Oppimisessa korostuu lasten osallisuus ja opetuksen toiminnallisuus ja liikunnallisuus. 
 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Esiopetus koostuu esiopetussuunnitelman mukaisista oppimiskokonaisuuksista.Esiopetusta toteutetaan 

pienryhmissä, pareittain ja koko ryhmänä. Lapsen osallisuus näkyy haastatteluissa ja lasten kokouksissa, joissa 
yhdessä suunnittelemme yhteisiä teemoja ja projekteja. Lapsen kiinnostuksen kohteita tutkitaan, luonnosta 
kirjoista, lehdistä ja tietokonetta käyttäen  tai retkeilemme lasta kiinnostaviin paikkoihin. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Lähiympäristöön tutustuminen, metsäprojekti, pahvirakentelu- ja majaleikit sekä muut rakentelut. Teemoina on 
lisäksi meri ja avaruus, kivet, kukat ja kasvit. Teemoissa käsittelemme vuoden juhlia ja kulttuurihenkilöitä. 
Lisäksi otamme huomioon lapsilta tulevat uudet toimintaprojektit.Tällä toimintakaudella painotamme sosiaalisten 
ja liikunnallisten taitojen vahvistamiseen. 
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toimintaa dokumentoidaan ottamalla valokuvia,  keräämällä lasten työt portfoliokansioihin,  lähettämällä s-

postikirjeet kotiin viikoittain ja arvioimalla toimintaa viikoittain tiimikokouksissa 
 
 
Huoltajien osallisuus  
Leops- ja vasukeskustelut, vanhempainilta 11.9.Valaat ja Norpat 12.9.2018 sekä päivittäiset keskustelut. 

Päiväkodissa toimii vanhenpaintoimikunta. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Positiivinen ja lasta kannustava ilmapiiri. Kiusaamisen suhteen meillä on 0-toleranssi. Kaikki tekeminen 

suunnitellaan kaikille lapsille sukupuoleen katsomatta. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Kielellisen tietoisuuden harjoituksia ja kieli- ja kulttuurivertailuja hollannin- ja suomenkielen välillä. Lapsen omaa 

äidinkieltä tuetaan kotona ja hollanninkielen kerhossa.      
 
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 

Valaiden ryhmässä on ryhmäkohtainen avustaja, mikä mahdollistaa henkilökohtaisemman opetuksen näille 
eskareille. 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
S-2 opettaja Pirkko Helaakoski 24.9.2018 ja kelto Päivi Huttunen 28.9.2018 

Keskustelun  
päivämäärä 
28.9.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite  

Suunnitelman  
päivämäärä 
30.8.2018 

Muut yhteistyötahot  
Perheneuvola, kuraattori, neuvolan terveydenhoitaja 

 

 


