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Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
(ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)

Maahisten esiopetusryhmä toimii pääasiallisesti yhtenä ryhmänä, mutta joissakin tilanteissa jakaudumme pienryhmiin,
Hevisaurukseen ja Riffiin.

Oppimisympäristössä on monia mahdollisuuksia monipuoliseen sisä -ja ulkoliikuntaan: mm. tasapainolaudat, hyppynarut,
hulavanteet sekä pehmomiekat ovat päivittäin lasten saatavilla. Liikuntaleikit ovat äänekkäitä mutta Maahisten suureen
esiopetustilaan mahtuu paljon innokkaita huudahduksia. Erityisjuttuna: perjantai-iltapäivisin puolituntia ennen välipalaa
aloitetaan tennipalloilla riehakas, lasten kehittelemä Tulipallo-taistelupeli, jossa ryhmän aikuiset ottelevat lapsia vastaan.
Pelissä harjoitellaan pettymyksensietoa, yhteistyötä ja karkeamotorisia perustaitoja.

Merenrannan aidottomalla ulkoilualueella erityispiirteinä ovat erilaiset karkeamotoriikkaa kehittävät luonnon muodostelmat,
kuten kivet, mäennyppylät, juurakot, kiviröykkiöt, pehmeä rantahiekka sekä kiipeilypuut. Perinneleikkien ja tavallisimpien
pallopelien lisäksi lasten kanssa keksitään yhdessä omia juoksu-, pallo-  ja piiloleikkejä. Nyt syyskautena on kehitelty mm.
ninja –ja pallokoulu. Lapsille annetaan myös aikaa heidän omaehtoiselle ja yhteiselle mielikuvitusleikille johon merenrannan
kaunis ympäristö antaa oman lisänsä.

Aidattomalla ulkoilualueella lapsille annetaan vapaus liikkua melko vapaasti. Tällöin lapset kokevat, että heihin luotetaan. He
haluavat kantaa vastuunsa omasta melko omaehtoisesta olemisestaan rannalla. Tällainen kasvattaa lasten itsenäisyyttä, joka
on tärkeä asia tulevaa kouluvuotta ajatellen. Lapsia kannustetaan itsenäisyyteen myös antamalla heidän tehdä paljon asioita
itse.

Liikuntaan panostamisen lisäksi Maahiset retkeilevät paljon. Lauttasaaren ainutlaatuisissa retkikohteissa vieraillaan
viikoittain. Pääkaupunkiseudu tarjoamia ilmaisia ja maksullisia työpajoja, toiminnallisia näyttelyitä, tapahtumia ja muita
retkikohteita hyödynnetään toiminnassa runsainmitoin.

Kolmas ryhmän erityispiirre on kädentaitoihin panostaminen. Koulussa lapsilla ei taatusti tule menemään sormi suuhun
heidän ommellessaan, käyttäessään paperimassaa, vesi -ja akvarellivärejä ynnä muita materiaaleja. Kädentaitoprojektit
nivoutuvat usein yhteen erilaisten juhlien kanssa, joita järjestellään ja vietetään Maahisissa näyttävästi. Juhlien on huomattu
kasvattavan lasten yhteishenkeä.

Tavallisesti klo 9.00 alkaa Maahisissa n. tunnin mittainen ohjattu toiminta. Lapset hahmottavat viikkoa hyvin, jos arkipäivillä
on oma painotuksensa, kuten: ”kädentaitojen päivä”, ”retkipäivä” jne. Vaikka jokaisella päivällä on oma painotuksensa,
ilmenevät esiopetuksen oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen alueet lähes joka päivä tavalla tai toisella eri tilanteissa ja eri
projektien ja teemojen parissa.

Tunnin mittaisen lepohetken aikana luetaan tarkoin valittua lastenkirjallisuutta. Syyskaudella kerran kuussa kuullaan aikuisen
itse keksimä karhusatu. Siinä eskarit ovat pikkukarhuja jotka jokainen vuorollaan toisten tukemana keksivät keinon päästä
pinteestä. Karhusaduissa jokainen lapsi saa vuorollaan olla sankari ja toimia taitavasti juuri siinä asiassa, jonka hän oikeassa
elämässä kokee itselleen haastavana. Lepohetkillä lapsia rohkaistaan kertomaan myös omia karhusatuja.

Ohjatuilla hetkillä lasten tarpeetonta istuttamista pyritään välttämään. Muun muassa matemaattisia osa-alueita harjoitellaan
sisällä ja ulkona toiminnallisesti eri materiaaleja käyttäen. Myös lasten leikin ja mielikuvitusmaailman hyödyntäminen kaikessa
opetuksessa sekä aikuisen heittäytyminen leikin maailmaan on Maahisissa keskeistä, höpsöttelyä, hassuttelua ja huumoria
unohtamatta.
Pedagogisina yhteistyökumppaneita ovat mm. Myllykallion koulun luokka, jonka kanssa erilaisia tapaamisia (esim. luokkaan

tutustuminen) järjestetään neljä kertaa vuodessa. Pk Särjen esikouluryhmän kanssa järjestetään kerran kuukaudessa erilaista
yhteistoimintaa (esim. olympialaiset, halloween-juhlat yms.)
Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Aamu- ja ruokapiireissä kerätään lasten ideoita ja toiveita toiminnan suhteen. Mistä he ovat kiinnostuneita? Mitä he

haluaisivat oppia? Keskustellaan mikä toimii, mikä ei. Pitääkö joitakin yhdessä sovittuja toimintatapoja muuttaa? Tutkitaan
tabletista jotain lasten huulilla olevaa ilmiötä, pohditaan miten asiaa voisi lähestyä ja kehittää yhteisen projektin kautta. Lisäksi
lapsia haastatellaan erikseen kaksi kertaa toimikauden aikana.
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Syyskauden touhuja: penaalinompelu sekä muut askartelukokonaisuudet, lasten EM-kisat, juhlien valmistelu ja vietto,

entisajan elämän tutkiminen, avaruus, temppuelokuvan teko, padien yhdistäminen leikkiin kuvaamisen ja animaatioiden teon ,
karhutarinat, luontotoiminta, tutustuminen leikin keinoin kieleen ja matemaattisiin asioihin. Kuukausittain opetellaan kaksi
uutta laulua. Muut teemat ja projektit selviävät myöhemmin lasten kehitteleminä

Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Dokumentoinnin välineinä ovat ryhmän kaksi tablettia, aikuisten puhelimet kameroineen ja sanelukoneineen. Tietoa kerätään

lapsihaastattelujen, havainnoinin, keskustelujen ja dokumentoinnin avulla. Toimintaa arvioidaan kehityspäivinä, viikoittain
tiimipalavereissa sekä talonkokouksissa, joissa läsnä päiväkodin johtaja.

Huoltajien osallisuus
Vanhempien osallistuminen muotoja: kasvatusta ja eskarin toimintaa koskevat ideat, kasvatusta koskevan tiedon jakaminen

whatspp-ryhmässä, LEOPS -ja päivittäiset keskustelut, lahjoitukset (esim. askartelumateriaali työpaikalta)

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Ohjattujen ja lasten omaehtoisten yhteisleikkien avulla eskarilaisista pyritään kasvattamaan lapsia, jotka pystyvät leikkimään

yhdessä yli sukupuolirajojen. Yhteiset tempaukset, esim. halloween-juhlat, kehittävät myös me-henkeä, joka on ryhmän
psyykkis-emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeää. Erilaisuudesta keskustellaan, sitä ihmetellään, siitä iloitaan, sen
pohjalta työskennellään. Tasa-arvoa vaalitaan ja kiusaamiselle on nolla toleranssi.
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
Tänä vuonna ei tarvetta.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
  -
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja,

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)

Keskustelun
päivämäärä

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Yhteistyötä tehdään Myllykallion koulun luokanopettaja Kirsi Pirilän luokan kanssa. Toimikauden
aikana järjestetään neljä erilaista tapaamista yhteisen toiminnan kuten liikunnan ja lauleskelun
merkeissä. Yhteistyö huipentuu keväällä, kun eskarit pääsevät koululuokkaan
tutustumiskäynnille). Suunnitelma laaditaan tarkemmin koululla 30.10.2018 esi -ja alkuopetuksen
yhteistyötapaamisessa.

Suunnitelman
päivämäärä

Muut yhteistyötahot


