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Päivähoitoyksikkö / toimipiste 

     Vy Pajalahti-Veijari / Pk Pajalahti, Kallioinen 

Toimintakausi 

     2018-2019 

Osoite  

     Pajalahdentie 10 A, 00200 Helsinki 

Puhelin 

     09-310 32831 

Sähköpostiosoite 

     pk.pajalahti@hel.fi 

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on  käsitelty ja hyväksytty 

      

Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
      

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

     Ryhmä: Kallioinen, Kultakalat 15 lasta 

Käytämme Kallioisten ryhmätilaa, kabinettia, liikuntasalia sekä päiväkodin muita tiloja monipuolisesti.  
 

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

     Oppimisen perustana myönteinen ja lämmin ilmapiiri, jossa hyväksyvä ja kannustava vuorovaikutus lasten 
ja aikuisten välillä. Lapset ovat aktiivisia toimijoita. Oppimisen kokonaisvaltaisuus ja elämyksellisyys esiopetusta 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Leikki ja leikillisyys ovat tärkeässä osassa esiopetuksessa. Aikuinen on lähellä 
ja läsnä. 
Turvallisuuden tunteen ja ryhmähengen luominen, sillä ryhmässä on paljon uusia eri päiväkodeista ja 

hoitopaikoista tulleita lapsia. 
 
 Lasten osallisuus: Keskustelut lasten kanssa ja lapsilta saatu palaute toiminnasta. Lasten ideoiden ja aloitteiden 
toteuttaminen (esim. penaalit ja vihot omien tehtävien tekemiseen).  
Lapsia kiinnostaviin asioihin tarttuminen ja ryhmän teeman rakentaminen tältä pohjalta. Esim. lasten kiinnostus 
eläinkirjoihin ja lasten tekemät havainnot lähiympäristöstä: puistosta löytyi kuollut siili, jonka pohjalta syntyi 
siiliprojekti. Päiväkodin räystään alla lapset olivat huomanneet oravan pesän ja aidan toiselta puolelta harakan 
pesän. Retki lähirannalle, jossa lapset pohtivat rannan ja meren tilaa. Perheiden yhteiset retket ym. Ryhmän 
lasten voimakas kiinnostus oppia esim. kirjaimia ja laskemista. 
Leikkimahdollisuuksien suunnitteleminen yhdessä lasten kanssa.  
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

     Vuoden kantava teema: Kestävä kehitys ja ympäröivään luontoon tutustuminen. Syyslukukaudella 
painottuu luontoon ja lähiympäristöön tutustuminen ja kevätpuolella kestävä kehitys. Tavoitteena myönteinen 
luontosuhde ja vastuullinen suhtautuminen ympäristöön ja toisiin ihmisiin. 
Osateemoja: 
Kieli: Luontoteemaan liittyen eläinsadut, eläintietous ja aakkoskortit. Lasten omat kirjat ja tarinat. Keskustelut eri 

aiheisiin liittyen. 
Matemaattiset perustaidot 
Vuodenaikojen ja luonnon muuttumisen havainnointi ja kokeminen: Vuoden kulun seuraaminen retkeilemällä, 

ympäristöä havainnoimalla, luonnontieteen ja taiteen keinoin. Lähiympäristön eläin- ja lasvilajit. Aikakäsitys. 
Luonnonmateriaalityö: Huovutus 
Sosiaalisesti kestävä kehitys: Positiivisen minäkuvan vahvistaminen (oma minä ja oma perhe), Tunnetaidot, 

Kaveritaidot (Leikkikerho), Turvallisuustaidot (esim. liikennekasvatus), Monikulttuurisuuskasvatus ja erilaisuuden 
hyväksyminen, Monipuolinen liikkuminen ja terveelliset elämäntavat, Vuodenaikoihin liittyvät juhlat ja perinteet. 
Ekologisesti kestävä kehitys: Kierrätys, Siivoustalkoot, Kierrätysmateriaaliaskartelu.  
Tutustumiskäyntejä: Esim. Eläinmuseo, Design-museo, Tekniikan museo. 
Mediakasvatusprojekti. 
Kantelekerho 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

     Toteutuneen toiminnan kirjaaminen viikoittain ja tiedottaminen vanhemmille. Kuukausisuunnitelman 
toteutumisen seuranta. Toiminnan arvioiminen lapsia havainnoimalla ja lapsilta ja vanhemmilta saadun 
palautteen perusteella. Dokumentointi valokuvaamalla ja lasten töitä keräämällä (kasvun kansiot). Henkilökunnan 
havainnot ja säännölliset arviointikeskustelut. 
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Huoltajien osallisuus  

     Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa, Vanhempainilta, LEOPS-keskustelut. Vanhempien ideoiden 
kuunteleminen (esim. käynti Design-mueossa). 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

     Oppilashuolto yhteistyössä kiertävän erityislastentarhanopettajan, Päivi Huttusen kanssa. 
Päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Päiväkodissa toteutetaan sukupuolisensitiivistä 

varhaiskasvatusta. 
 

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

     Koko ryhmän toiminnassa painottuu kieli ja kielelliset harjoitukset eri muodoissa (lukeminen, luetusta 
keskusteleminen, äänteiden tunnistaminen, tavuttaminen, riimittely, kielellä leikkiminen ym. kielellistä tietoutta 
kehittävät harjoitukset. Yhteiset keskustelut ja leikkiminen tukevat kielellistä ilmaisua. Eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisten lasten yksilöllinen huomioiminen ja tukeminen tarvittaessa. Kahdenkeskisiä tilanteita aikuisen 
kanssa mahdollisuuksien mukaan. Eri kieliin ja kulttuureihin tutustumista, esim. tervehdykset ja lastenlauluja eri 
kielillä. Kulttuuriviikko. 
 

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) 

     Päiväkodin johtaja Marika Jansson, Lto Aija Halonen ja Kelto Päivi Huttunen 

Keskustelun  
päivämäärä 

     1.10.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite   Suunnittelukokous ks. liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

     30.10.2018 
Muut yhteistyötahot  

      

 

 


