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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Pikkusuo sijaitsee Paloheinässä, keskuspuiston vieressä. Pikkusuolla on esiopetusta kolmessa eri ryhmässä, 
Menninkäiset ja Sarasteet sekä Sammaleiset jotka ovat metsässä toimivia esiopetusryhmiä. Menninkäisissä on 
14 esioppilasta.  

Menninkäisten ryhmässä työskentelee  lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja sekä lastenhoitaja. 
Ryhmällä on omat toimitilat sekä päiväkodin sali on käytössä iltapäivisin sekä perjantaisin. Esiopetustoimintaa 
järjestetään Menninkäisissä myös metsässä. Metsässä käydään kerran viikosssa sekä kuukauden viimeinen 
viikko on metsäviikko. Lähiympäristö, kirjasto sekä kulttuuriin- ja liikuntaan kuuluvat vierailukohteet ovat  osa 
oppimisympäristöä.  

 

Esiopetusaika on kello 8.30-12.30. Toiminta alkaa yhteisellä aamupiirillä, jolloin valmistaudutaan päivän 
toimintaan kuvien tuen avulla. Toiminta toteutetaan yhteisen aamupiirin jälkeen pienryhmissä.Toiminnan jälkeen 
siirrytään yhdessä ulos. Ulkona ennen sisälle siirtymistä esikoululaiset leikkivät opettajan ohjaamana sääntö- 
sekä -yhteisleikkejä, jonka jälkee siirrytään sisälle yhteiseen päiväpiiriin. 

Piireihin sisältyy kielellisen tietoisuuden taitojen harjoittelu: opetellaan erilaisia käsitteitä, lausutaan loruja ja 
lauletaan lauluja. Tärkeitä ovat tunnetaidot ja ryhmässä toimimisen taidot, joita harjoitellaan erilaisten tehtävien ja 
leikkien avulla.  Käymme yhdessä keskusteluja vahvuuksista ja ystävänä olemisesta. Arjen matematiikka 
pohdimme yhdessä päivittäin. 

 

Aamupäivän toiminta toteutetaan joko pienryhmissä tai koko ryhmässä, toiminnasta riippuen.Toiminnassa 
pedagoginen painotus on uuden esiopetussuunnitelman mukaan toiminnallisuudessa. Toiminnan sunnittelun 
kannalta onkin oleellista selvittää ja havannoida, mitä lapset jo tietävät ja osaavat kulloinkin meneillään olevasta 
aiheesta.  
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Laaja-alainen osaaminen  

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

Pikkusuon esiopetuksessa asioita opitaan yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa; lasten kanssa yhdessä 
keskustellen, asioita miettien ja pohtien  päivittäisissä piireissä ja erilaissa ohjatuissa sekä vapaissa leikeissä 
sekä arjen tilanteissa.Toiminnassa otetaan huomioon koko talon mahdollisuudet esim. tilat ja välineet sekä 
kaupunki oppimisympäristönä huomioiden.  
 
Päiväkodissamme on jokaisessa ryhmässä käytössä tabletti ja digikamera, jotka ovat tarvittaessa esiopetuksen 

käytössä. Laitteita hyödynnetään monipuolisesti pedagogisessa toiminnassa esim. lapset opettelevat laitteiden 
käyttöä, yhdessä haetaan lapsia kiinnostavaa tietoa. Aikuiset ja lapset yhdessä tutustuvat välineiden erilaisiin 
mahdollisuuksiin esim. eri sovellukset (animaatiot, äänimaailmat yms.). 
 
Esiopetuksessa harjoittellaan omien ja toisten lasten vahvuuksien tunnistamista, opetellaan lähestymään itseä ja 

muita vahvuuksien kautta.  
Harjoittelemme lasten keskinäistä vuorovaikutustaja sekä toisen kohtaamista,itsestä ja toisista huolehtimisen 

taitoja sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Huomioimme erilaiset tavat oppia, erilaiset taidot ja 
kiinnostuksen kohteet. Esiopetustoiminta koostuu monipuolisista työtavoista joiden avulla rakennetaan uutta 
tietoa ja opitaan taitoja; kynätehtävät, pelaaminen, leikkiminen, tutkiminen, liikkuminen, ilmaisu, retket.  Aiheet ja 
teemat nostetaan lasten toiveista ja kiinnostuksen kohteista. Esiopetuksen sisällöt nivotaan niiden ympärille. 
Tavoitteena on herättää lasten sisäinen motivaatio, innostaa oppimaan ja toimimaan aktiivisesti.  Tavoitteena on 
myös se, että lapset oppivat tietoja ja taitoja joita he oikeasti tarvitsevat ja voivat arjessaan käyttää. 
Ihmettelemällä, kyselemällä ja pohtimalla oppimista lapset oppivat hahmottamaan maailmaa ja ratkomaan arjen 
pulmia. Työtavat suunnitellaan niin, että lapsilla on mahdollisuus harjoitella itsenäistä työskentelyä, parin kanssa 
toimimista ja ryhmätyötaitoja.  
Ulkotoiminta metsässä ohjaa lapsia omatoimisuuteen, tutkimiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen. 

Kannustamme lapsia ja vanhempia huomioimaan metsäpäipäivinä huomioimaan roskottomat eväät. 
 
Leikille annetaan aikaa ja tilaa. Aikuinen rikastuttaa, ohjaa ja tukee leikkiä muokkaamalla leikkiympäristöä lasten 

kiinnostusten kohteiden mukaiseksi. Vapaassa sekä ohjatussa leikissä harjoittelemme mm. toisen huomioon 
ottamista, yhdessä toimimista ja ristiriitatilanteiden selvittämistä. Lapsia tuetaan pääsemään leikkeihin mukaan 
omatoimisesti.  Aikuinen ohjaa leikkien muodostamisessa ja hyväksymään erilaiset leikkitoverit.  
 
Käytämme hyödyksi pääkaupunkiseudun erilaista kulttuuritarjontaa. Retkikohteita valitessa otamme huomioon 

lasten kiinnostuksen kohteet sekä ryhmän toiminnan ja projektit. 
 

      

Pukemis- ja riisumistilanteet, ruokailut ja muut arjen taidot sekä itsestä huolehtiminen tapahtuu kannustamalla 
lapsia omatoimisuuteen. Lasten annetaan tehdä kaikki mahdollinen itse turvallisuuden rajoissa. Kehittyvien 
taitojen kohdalla aikuinen tukee, jotta lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja haluaa oppia suoriutumaan taidossa  
itsenäisesti. Arjen taidot ovat tärkeitä koulukulttuuriin siirtymisen ja itsenäisen elämän kannalta. Yhteisesti 
sovituilla säännöillä luodaan turvaa ja tuetaan lapsen itsenäistä toimintaa. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

      

Aiheet ja teemat nostetaan lasten tarpeista ja toiveista ja yhdessä tiimin aikuiset valitsevat projektityöskentelyn 
aiheet. Esiopetuksen sisällöt huomioidaan projekteissa.  

Ryhmän toiminta painottunuu sosiaalisten taitojen oppimiseen; omien ja toisten vahvuuksien tunnistamiseen, 
ryhmätyötaitoihin. Harjoittelemme lasten keskenäisiä vuorovaikutustaitoja sekä toisen kohtamista; tunnetaidot, 
ryhmässätoimimisen taidot ja käytäytymisen säätely. Harjoittelemme itsestä ja toisesta huolehtimisen taitoja. 
Menninkäisissä on käytössä viikon taito: ota ystävä leikkiin, siivoan jälkeni, autan kotona jne.  

Esiopetuksessa olemme harjoitelleet omien ja toisten vahvuuksien tunnistamista, opeteltu miettimään itseään ja 
muita vahvuuksien kautta.  

 

 Esiopetuksessa tarjoamme monipuolista toimintaa, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ohjaamme 
lapsia itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Huomioimme erilaiset tavat oppia, erilaiset taidot ja 
kiinnostuksen kohteet. Opimme asioita tehden, tutkien, kokeillen ja kuunnellen. 

Esiopetustoiminta metsässä ohjaa lapsia omatoimisuuteen, tutkimiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen sekä 
yhdessä toimimiseeen. Ohjaamme lapsia kestävään kehitykseen sekä roskattomiin eväisiin. Opimme liikkumaan 
ryhmässä: kävellen sekä julkisilla liikennevälineillä. 

 

Vapaassa sekä ohjatussa leikissä harjoittelemme mm. toisen huomioon ottamista, yhdessä toimimista ja 
ristiriitatilanteiden selvittämistä. Lapsia tuetaan pääsemään leikkeihin mukaan omatoimisesti. Leikeissä lapset 
pääsevät loistamaan vahvuuksillaan.  Aikuinen ohjaa leikkien muodostamisessa ja tukee hyväksymään erilaiset 
leikkitoverit. Kiusaamista ei hyväksyttä ja kiusaamistilanteet selvitetään yhdessä. 

 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Dokumentointi välineinä käytössä ovat kamera, tabletit, lasten omat dokumentoinnit, piirustukset, 
tarinat.Toiminnasta otetaan kuvia ja videoitajotka ovat eteisissä nähtävillä viijkottain. Kuukausikirjeet vanhemmille 
ja LEOPS- asiakirjat kuuluvat myös dokumentteihin. 

 

Lasten itsearviointi painottuu itsetuntemukseen. Lasta ohjataan tunnistamaan ensisijaisesti omat vahvuudet. 
Lapsille korostetaan, että kehittyvät taidot ovat opittavissa ja kaikki opettelevat ja harjoittelevat jotakin.  
 
Arviointia tehdään yhteistyössä perheen ja henkilökunnan kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat myös kelto, S2 
opettaja, terapeutit ja psykologit. Arviointia on esikoulun suunnittelu, lapsen havainnointi ja tukeminen, kaikki 
yhdessä käydyt keskustelut sekä LEOPS- asiakirjat. Arviointia ja yhdessä suunnittelua tehdään jatkuvasti. 
Hyväksi todettuja toimintatapoja vahvistetaan, toimimattomista luovutaan ja kokeillaan uusia tapoja tukea lasten 
kehitystä ja oppimista. Suunnitelmallisemmin arviointia tehdään ensimmäisen kerran heti esiopetusvuoden 
alussa järjestämällä tarvittaessa aloituskeskusteluja. LEOPS-keskustelut ja vanhempainilta. Seuraava arviointi 
tehdään tarvittaessa marras/ joulukuussa erityisentuen lapsille ja muille esiopetusvuoden keväällä. Tarvittaessa 
on mahdollista keskustella useammin. 

 

 
Huoltajien osallisuus  

 

Vanhemmat osallistuivat lapsen esiopetussuunnitelman tekoon syksyllä sekä arviointiin keväällä. Yhteydenpito 
kanavina toimivat säännölliset kuukausikirjeet, muut sähköposti viestit sekä puhelin. Lapsen tuomis- ja 
hakutilanteet ovat päivittäin tehtävä tärkeä yhteistyömuoto. 
 

 Vanhemmat kutsutaan yhteisille metsäaamiaiselle muutaman kerran toimikaudessa. Vanhemmat kokevat tämän 
hyvä tilaisuutena, jossa pääsee tutustumaan osaan oman lapsen päivästä. Vanhemmat ovat tervetulleita 
rikastuttamaan lasten päivää omalla osaamisellaan.  
 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Ryhmän lapset ovat tehneet itselleen omat säännöt, joiden mukaan he haluavat toimia ja tulla kohdelluiksi. 
Lapsia ohjataan ja kannustetaan toimimaan huomaavaisesti, ystävällisesti ja reilusti. Kiusaamiseen puututaan 
keskustelemalla ja tilanteiden selvittämisellä. Havainnollistamisella ja draaman kautta lapsen on helpompi 
asettua toisen asemaan. Oleellista on, että lapset kasvavat erilaisuuden hyväksymiseen, kiusaamisen vastaiseen 
ajatteluun ja saavat välineitä ristiriitojen ratkaisemiseen.  
Tärkeää on myös tunteiden sanoittaminen, niistä puhuminen, itsesäätely ja myötätunto. Opettelemme 

katsomaan kaveria vahvuuksien kautta:olemme kaikki erilaisia. 
Oppilashuolto palaveri on 23.10.2018 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 

Ryhmässä ei ole eri kieli- ja kultturitaustaisia lapsia. 
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 

Tehostetun ja eritystä tukea saavien esikoululaisten ésiopetuksen järjestämisessä huomioidaan lasten 
vahvuudet ja erilaiset oppimistyylit. Ympäristön muokkaaminen oppimista tukevaksi kuvien, päivä-ja 
viikkostruktuurien avulla on tärkeää ja tukee lasten roolia itsenäisenä toimijana sekä oppijana. Pienryhmätoiminta 
tukee lapsen osallisuutta, oppimista ja lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja uusia oivalluksia. Lasten 
kannustaminen, omien vahvuuksien näkyväksi tekeminen ja motivointi lisää oppimisen riemua ja tukee 
myönteisen minäkuvan vahvistumista.  

  

Osalle erityisen ja tehostetun tuen esikoululaisille on järjestetty kerhotoimintaa, jolloin lapsi pääsee 
harjoittelemaan hänelle tarpeellisia taitoja pienemmässä ryhmässä ja enemmän yksilöä huomioiden.Toistot 
tukevat taitojen vakiintumista arkeen. Erityisen tuen lapsille on myös yksilöllisiä toimintahetkiä säännöllisesti , 
joilla tuetaan heidän kasvua ja oppimista.  

 

Erityisen tuen lapset osallistuvat isomman esiopetusryhmän toimintaan viikoittain huomioiden heidän taitonsa ja 
suunnitellun toiminnan. Toiminta vaihtelee, jotta lapsi saa kokemuksia erilaisista esiopetuksen toimintatavoista. 
Lapsille on tärkeää kuulua esiopetuksen vertaisryhmään ja kokea olevansa yksi eskarilainen. 

 

Erityislastentarhanopettaja toimii esikouluopettajan rinnakkkaisopettajana ja suunnittelee yhdessä toimintaa 
huomioiden tukea tarvitsevat lapset. Erityislastentarhanopettaja huomioivat toiminnassa erilaiset pedagogiset 
menetelmät, joilla tuetaan lapsien kasvua ja oppimista 

 

Tukea tarvitseville tehdään lasten esiopetussuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Tutkivan ja kuntouttavien tahojen kanssa käydään vuoropuhelua 
säännöllisesti tukien lapsen myönteistä kehitystä. Suunnitelmaa arviodaan säännöllisesti ja pohditaan paras 
mahdollinen koulumuoto lapselle. Poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioissa ollaan tiiviissä yhteistyössä 
opetusviraston suunnittelijoiden kanssa ja järjestetään siirtopalverit tulevan koulun kanssa hyvän 
koulunaloituksen turvaamiseksi. 
 
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 

Yhteistyöpalaverit koulun ja lähialueiden esiopetusryhmien kanssa ovat syksyllä sekä 
keväällä. Joululaulajaiset järjestettään sekä Pakilan että Paloheinän koululla, joihin 
molempiin osallistuimme. 

Kevään aikana olemme käymme lasten kanssa tutustumassa sekä Paloheinän että 
Pakilan kouluissa.       

Suunnitelman  

päivämäärä 

      

Muut yhteistyötahot  

      

 


