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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Esikoululaiset toimivat omassa ryhmässään, jossa on 21 lasta. Esikoulun käytössä on oma ryhmähuone ja

eteistila, lisäksi käytämme päiväkodin salia sekä muita tiloja. Päiväkodin ulkoilut on järjestetty porrastetusti, joka
mahdollistaa pienryhmätoiminnan myös eri ryhmien tiloissa. Päiväkodin tiloja käytetään monipuolisesti ja
vaihtelevasti toiminnan mukaan. Oppimisympäristöömme kuuluu lisäksi päiväkodin piha, jossa ulkoilemme
päivittäin, ja muu lähiympäristö, kuten viereinen metsä, puistot ja leikkipuisto. Teemme viikottain retkiä lähialueille
ja myös eri puolille Helsinkiä.
Esiopetusta annetaan klo 9-13 välillä. Esiopetuksen toiminta vaihtelee päivittäin ja työskentelytapa valitaan

toiminnan mukaan joustavasti. Esiopetuksessa tarjotaan lapsille mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen sisällä
ja ulkona. Esiopetuspäivään kuuluu ulkoilu omalla pihalla tai lähiympäristössä. Ruokailun aikana opettelemme
hyviä ruokatapoja. Lapsille tarjotaan päivittäin ruokailun jälkeen tilaisuus rauhoittua ja levätä. Lepohetkellä
luetaan lastenkirjallisuutta ja luettuja kirjoja käsitellään lasten kanssa esimerkiksi siten, että lapset piirtävät ja
kertovat kuulemistaan kirjoista ja niistä keskustellaan.
Esiopetuksessa painotamme tällä toimintakaudella tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä

kaverisuhteita. Toteutamme opetusta leikinomaisilla, toiminnallisilla ja ratkaisukeskeisillä tavoilla. Käytämme
paljon leikkejä, pelejä, satuja ja erilaisia liikunnallisia tapoja opetuksessa. Toimintaympäristö on rakennettu
tukemaan leikkiä ja oman toiminnan ohjausta. Eriytämme toimintaa lasten valmiuksien mukaan. Teemme omia
materiaaleja lasten kanssa, joita laitetaan esille oppimisympäristöömme. Oppimisen tukena hyödynnämme
internettiä, kirjallisuutta ja muita materiaaleja. Käytämme myös Huiske-materiaalia ja muita
esiopetusmateriaaleja. Lapsilla on oma kansio, johon keräämme lasten tekemiä töitä ja dokumentaatiota
toiminnastamme. Pedagogiseen toimintaan liittyviä yhteistyökumppaneita ovat koulu, palvelutalo, leikkipuisto,
kirjasto, kulttuurikeskukset, seurakunta, museot ja liikuntaseurat.
Tavoitteiden toteutumista tukeva työskentelytapa valitaan kulloiseenkin toimintaan sopivaksi. Toimimme yhtenä

ryhmänä, pienryhmissä tai pareittain.  Lapset työskentelevät itsenäisesti tai yhdessä toisten lasten ja aikuisten
kanssa. Käytämme myös työpaja- ja työpistetyöskentelyä.
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Aikuiset luovat turvallisen, oppimista tukevan ympäristön olemalla lasten kanssa kannustavalla ja sensitiivisellä

tavalla vuorovaikutuksessa ja luomalla lämpimän ja hyväksyvän ilmapiirin.

Tuemme lapsia kehittämään oppimisen ja ajattelun taitojaan sekä kehittämään muistia ja mielikuvitusta erilaisten
pelien, leikkien, satujen, draaman, liikkumisen, musisoinnin sekä tutkimus- ja ongelmanratkaisutehtävien avulla.
Lasten kanssa keskustellaan, heitä kuunnellaan sekä ohjataan kysymään ja kyseenalaistamaan. Aikuiset
dokumentoivat, arvioivat ja kehittävät toimintaa yhdessä lasten kanssa keskustellen ja ideoiden. Lasten ajatusten
ja mielenkiinnonkohteiden tunteminen ohjaa aikuisten suunnittelemaa toimintaa.

Aikuiset tukevat lapsia harjoittelemaan vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja päivittäin, kuten taitoa kuunnella ja
ymmärtää eri näkemyksiä, erilaisten satujen, tehtävien, keskusteluiden ja leikkien avulla. Aikuiset ohjaavat omalla
esimerkillään lapsia kohtaamaan ja arvostamaan toisia ihmisiä, olemaan ystävällisiä ja noudattamaan hyviä
käytöstapoja. Lasten kielitietoisuuden kehittymistä tuetaan esimerkiksi lorujen, riimien, arvoitusten, satujen,
tehtävien, laulujen, keskustelujen ja kuvien avulla sekä kannustetaan lapsia ilmaisemaan itseään eri tavoin.

Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen arjen taidoissa, auttamaan toisiaan sekä tunnistamaan tilanteet, jolloin he
tarvitsevat apua. Lapsia ohjataan huolehtimaan omista tavaroistaan, siivoamaan omat jälkensä ja osallistumaan
yhteisestä ympäristöstä huolehtimiseen pienten työtehtävien avulla, kuten pöytien pyyhkiminen tai hyllyjen
järjestely. Aikuiset opettavat lapsia liikkumaan turvallisesti lähiympäristön liikenteessä retkelle lähdettäessä.

Lapsia kannustetaan opettelemaan uusia liikunnallisia taitoja ja heitä innostetaan liikkumaan, esimerkiksi tanssin
tai ohjattujen ulkoleikkien avulla. Osallistumme liikuntaseurojen tapahtumiin ja kokeilemme erilaisia liikuntalajeja.

Aikuiset tukevat lasten monilukutaidon kehittymistä tutustumalla erilaisiin viesteihin leikkien ja pelien avulla ja
tekemällä omia viestejä. Käymme lasten kanssa mm. kirjastossa, kulttuurikeskuksessa, teatterissa, museoissa,
elokuvissa ja retkeilemme usein. Lapsille luetaan monipuolista lastenkirjallisuutta päivittäin, näytetään lasten
elokuvia ja soitetaan lasten musiikkia. Kuvia käytetään opetuksessa toiminnan tukena.

Lasten tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymistä tuetaan antamalla mahdollisuus tutustua erilaisiin
viestintätapoihin ja -välineisiin. Aikuiset ja lapset video- ja valokuvaavat, äänittävät, kirjoittavat, piirtävät ja
käsittelevät kuvia. Lapset opettelevat käyttämään kameraa, tablettia ja mahdollisuuksien mukaan tietokonetta.
Lapset tuottavat mediasisältöjä teknologian lisäksi piirtämällä, kirjoittamalla ja esittämällä draaman keinoin.
- Tablettia käytetään monipuolisesti oppimisen tukena. Lapset pelaavat ekapeliä ja muita oppimispelejä ja

tutustuvat animaatioiden tekemiseen.

Aikuiset tukevat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja esimerkiksi pitämällä lasten kokouksia ja sopimalla
yhteiset säännöt sekä aikuisen ja lapsen kahdenkeskisiä tuumaustaukoja. Lapset harjoittelevat sovittelu- ja
neuvottelutaitoja Miniverso-menetelmän avulla. Oppimisympäristöjä muokataan lasten kiinnostuksen kohteiden,
toiveiden ja tarpeiden mukaan, esimerkiksi leikkipisteitä rakennetaan ja vaihdetaan lasten mielenkiinnon mukaan.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Aikuiset pohjaavat suunnittelun lasten havainnointiin. Aikuiset huomioivat toiminnan suunnittelussa lasten

vahvuudet, erilaiset oppimistyylit, lasten toiveet sekä tuen tarpeet. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa
aikuiset huomioivat lapsille ominaisen toiminnallisen oppimistavan. Aikuiset ideoivat ja rikastavat teemoja
yhdessä lasten kanssa. Aikuiset tuovat toimintaan pedagogisia sisältöjä ja tukevat lasten tietojen ja taitojen
kehittymistä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Lapset kuvittavat, piirtävät ja kertovat näkemyksiään ja kokemuksiaan toiminnasta. Lapset asettavat myös itse

itselleen oppimistavoitteita, joita arvioidaan aikuisen kanssa yhdessä. Aikuiset ja lapset valokuvaavat, videoivat ja
äänittävät toimintaa. Aikuiset asettavat lasten töitä seinille näkyville ja niistä keskustellaan lasten kanssa. Lasten
kanssa keskustellaan paljon, pyydetään heitä kertomaan oma mielipiteensä ja arvioimaan toimintaa. Lasten
itsearviointia tuetaan antamalla palautetta ja keskustelemalla heidän kanssaan heidän oppimisestaan. Lasten
töitä kerätään omaan kansioon, jolloin niihin voidaan palata myöhemmin.
Kasvattajat kirjaavat toimintaa ja huomioita päivittäin ja arvioivat toimintaa.  Kasvattajat arvioivat toimintaa

yhdessä viikottain tiimeissä. Toimintaa arvioidaan myös kuukausittaisissa pedatiimeissä, joihin myös päiväkodin
johtaja osallistuu. Toimintasuunnitelma täydentyy vuoden mittaan ja lopullinen arviointi tehdään keväällä yhdessä
lasten ja vanhempien kesken. Toimintaa ja oppimisympäristöä muokataan jatkuvan arvioinnin pohjalta.

Huoltajien osallisuus
Huoltajilla on mahdollisuus vastata asiakaskyselyyn. He voivat myös kertoa mielipiteitään ja ehdotuksiaan, jotka

huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. He saavat tietoa esiopetuksesta ja heillä on mahdollisuus
vaikuttaa päivittäisissä kohtaamisissa, osallistumalla vanhempainiltaan, keskusteluihin (Leops, moniammatilliset
keskustelut) sekä myös yhteisiin juhliin ja tapahtumiin, joita järjestämme useita vuoden aikana. Lisäksi heille
lähetetään viikottainen sähköpostitiedote toiminnasta ja lasten työt ovat nähtävillä seinillä. Huoltajat tuovat kotoa
teemoihin ja projekteihin tarvittavia materiaaleja. Vanhempainyhdistys kerää varoja toimintaa ja välineitä varten.

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Noudatamme kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmaa. Henkilökunta on koulutettu käyttämään Miniverso-

menetelmää, jota käytetään ristiriitojen selvittämiseen ja se on myös esitelty vanhemmille. Käytämme erilaisia
materiaaleja tunnekasvatukseen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen, esimerkkeinä Piki-materiaali, tunnekuvat ja
Kiva kaveri-kortit. Aikuiset valvovat ja ovat mukana vapaissa leikkitilanteissa sekä johtavat ohjattuja leikkejä.
Kannustamme tyttöjä ja poikia leikkimään ja toimimaan yhdessä.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki
Kasvattajien tukena on S2-opettajan konsultaatio. Hän käy starttikäynnillä ja ryhmässä vierailemassa syksyllä.

Lisäkäynnit sovitaan lasten tarpeiden mukaan. Käytämme alueen S2-kärryn materiaaleja sovitusti sekä muita S2-
materiaaleja, kuten pelejä, kuvia ja esineitä havainnollistamisen ja oppimisen tukena. Toimimme pienryhmissä,
annamme henkilökohtaista ohjausta ja selkokielisiä ohjeita. Käytämme toimintaympäristössä kuvia tukemaan ja
selkeyttämään toimintaa sekä siirtymätilanteita. Lapsille kirjataan Leopsiin kaksikielisyyden suunnitelma.
Keskusteluissa ohjataan vanhempia käyttämään omaa äidinkieltä monipuolisesti ja lukemaan kirjoja omalla
kielellä.

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

Kasvattajien tukena on kelton konsultaatio. Hän käy starttikäynnillä syksyllä ja jatkokäynneistä sovitaan lasten
tarpeiden mukaan. Jokaisen lapsen Leopsiin kirjataan vanhempien kanssa keskusteltu tehostetun tuen
suunnitelma. Teemme yhteistyötä tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Puheterapeutti käy säännöllisesti
päiväkodissa. Suunnittelemme toimintaympäristön lasten tarpeiden mukaan ja toteutamme toimintaa lapsen
taitotason huomioiden.
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja,

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)
arviointikeskustelu S2-lastentarhanopettajan kanssa 11.10.2018 ja kiertävän

lastentarhanopettajan kanssa 5.9.2018

Keskustelun
päivämäärä
5.9.2018

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Liite

Suunnitelman
päivämäärä
4.10.2018

Muut yhteistyötahot
palvelutalo, leikkipuisto, kirjasto, liikuntaseurat, kulttuurikeskukset, neuvolapsykologi, puheterapeutti,

toimintaterapeutti, lastensuojelu, seurakunta, miniverso
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