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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Luonnossa kotonaan Sammaleiset ja Sarasteet, 13 ja 15 lasta. Toimimme vähintään kolmena päivänä viikossa 
metsässä omilla metsäpaikoilla. Molemmilla ryhmillä on omat ja osittain yhteiset sisätilat. Painotuksena on 
metsässä toimiminen. Olemme sitoutuneet Luonnossa kotonaan toimintaan eli kiireettömään säällä kuin säällä 
ulkoiluun rakentamattomassa luonnossa. Metsässä ollessamme toimintaamme ohjaavat myös 
jokamiehenoikeudet. 

Metsä on hieno oppimisympäristö, jossa havainnointi ja tutkiminen on luontaista ja liikkuminen monipuolista.  
Metsä ruokkii lasten luovuutta ja mielikuvitusta. Luonto on täynnä virikkeitä ja materiaaleja kaikkiin 
eskaritehtäviin. 

Molemmissa ryhmissä toiminnassa mukana seikkailee jokin hahmo. Sammaleisissa Tipsu ja Tipsun taikametsän 
eläimet, kun taas Sarasteissa Varis ja Mörri tuovat lapsille tehtäviä, tarinoita ja keskustelunaiheita. 
Metsähahmojen tarkoitus on vauhdittaa lasten mielikuvitusta, innostaa toimintaan sekä tuoda yhteisöllisyyttä ja 
ystävällisyyttä ryhmään. Metsähahmojen kanssa on helppo harjoitella vahvuuksia. 

Arvostamme ja vaalimme lasten kiireetöntä leikkiä, joka toteutuu helposti metsässä. Luomme tilaisuuksia 
vapaaseen leikkiin sekä ohjattuun yhteiseen leikkiin. Tuemme lasten leikkitaitoja ja pääsyä leikkiin mukaan sekä 
ulkopuolelta että menemällä mukaan leikkiin.  

Pidämme tärkeänä, että lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi päivittäin. Luomme ryhmiin turvallista ja 
kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapset uskaltavat yrittää ja olla omia itsejään. Lapset pääsevät vaikuttamaan ja 
muokkaamaan omaa ympäristöään. 

Toimimme osittain pienryhmissä, jolloin lasten rohkeus pääsee esiin ja lasten mielenkiinnonkohteita ja oppimista 
on helpompi havainnoida. 

Teemme paljon projektityöskentelyä. Projekteja ohjaavat lasten ideat ja mielenkiinnonkohteet. Aikuiset ottavat 
ryhmän tarpeet huomioon toiminnassa. Projekteissa harjoitellaan erikokoisissa ryhmissä ja eri kokoonpanoilla 
toimimista sekä itsenäistä työskentelyä. 

 
 

Laaja-alainen osaaminen  

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

Esiopetuksessa varmistamme, että kaikki laaja-alaisen osaamisen alueet tulevat näkyviin osana toimintaa. 
Metsä tukee erinomaisesti itsestä huolehtimista ja arjen taitoja monipuolisen liikkumisen, omista tavaroista 
huolehtimisen sekä luontosuhteen ja kestävän elämäntavan vahvistumisen kautta. 
Tuemme eskarissa kyselemisen, ihmettelyn ja kyseenalaistamisen taitoa sekä kannustamme kokeilemaan ja 

haastamaan itseä sekä etsimään uusia ratkaisuja. Metsä herättää tutkimaan ja ihmettelemään! 
Opettelemme toimimaan ystävällisesti ja kohteliaasti yhdessä oman ja muiden ryhmien kanssa sekä 

liikkuessamme päiväkodin ulkopuolella. Järjestämme monipuolista yhteistä toimintaa muiden eskariryhmien 
kanssa. Vierailemme toistemme metsäpaikoilla sekä vietämme erilaisia juhlia yhdessä (esim. YK:n päivä, 
pikkujoulut, ystävänpäivä). Ilmaisu 

Ryhmissä monilukutaitoa harjoitellaan tulkitsemalla sanallisia ja kuvallisia viestejä, kirjainten ja numeroiden sekä 
erilaisten symbolien ja merkkien harjoittelulla. Vierailemme keväällä liikennekaupunkiin, jolloin liikennemerkkien 
opettelemme myös liikennemerkkejä. Lapset itse harjoittelevat iPadien ja erilaisten sovellusten käyttöä sekä 
oman median tuottamista ja itseilmaisua.  
Lasten kanssa haetaan tietoa kirjojen lisäksi internetistä. Hyödynnämme tilaisuuksia tutustua teknologiaan 

vierailemalla mm. tekniikan museossa. 
Kuuntelemme ja kohtaamme lapset sensitiivisesti ja tuomme heistä nousseita ideoita ja mielenkiinnonkohteita 

toimintaamme. Huomioimme myös vanhempien toiveet ja odotukset toiminnan suunnittelussa. 
Ryhmissämme käytämme vahvuuspedagogiikkaa. Aikuinen sanoittaa lasten vahvuuksia ja tuo ne näkyväksi eri 

tilanteissa. Näin tuemme lasten itseluottamusta ja positiivisen minäkuvan rakentumista. Tarkoituksena on, että 
lapsi oppii näkemään omat vahvuutensa ja huomaa, että kaikkia taitoja voi opetella. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Koko vuoden teemana ryhmissämme toimii metsä ja metsähahmomme. Teemme paljon projektityöskentelyä. 
Projekteja ohjaavat lasten ideat ja mielenkiinnonkohteet. Joskus projektit ovat aikuisilta lähteviä, mutta näissäkin 
hyödynnämme lapsilta tulleita kysymyksia ja ideoita. Aikuiset ottavat ryhmän tarpeet huomioon toiminnassa ja 
projektien edetessä. Projekteissa harjoitellaan erikokoisissa ryhmissä ja eri kokoonpanoilla toimimista sekä 
itsenäistä työskentelyä. Projektit liikkuvat sisä- ja ulkotilojen välillä.   
Aikuinen katsoo, että kaikki oppimisen alueet tulevat esiin projekteissa. Syksyllä olemme aloittaneet lapsista 

itsestään tekemällä omakuvia ja laajennettu perheisiin, omaan kotiin ja lähiympäristöön. Lokakuussa koko 
talossa on vietetty sadunkuukautta, jolloin olemme kertoneet omia satuja ja esittäneet esityksiä sekä käyneet 
katsomassa nukketeatteria ja talon näytelmää. Nyt alamme valmistua tulevaan eskareiden puurojuhlaan, jolloin 
korostuvat ilmaisun monet muodot sekä digikasvatus. 
Jatkuvasti metsässä korostuvat tutkiminen ja kokeileminen sekä luonnon kohtelu. Kevällä tutustumme 

tarkemmin kaupunkiin ja liikennekasvatukseen. 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Ryhmissämme otetaan päivittäin kuvia ja tuomme pedagogista toimintaa facebookin kautta vanhemmille 
näkyväksi. Videoimme lasten päivää ja toimintaa. Video lasten päivästä esitetään vanhemmille. Projektit ja lasten 
työt laitetaan seinälle näkyville. Haastattelemme lapsia ja kirjaamme ylös heidän mietteitään. Havainnoimme 
lasten leikkiä ja toimintaa ryhmässä. 

Lapset tekevät tehtäviä omiin vihkoihinsa, joihin voidaan palata myöhemmin ja arvioida omaa oppimista. 
Tarkoituksena on myös ottaa lasten itsearviointia esimerkiksi pukemis- tai ruokailutilanteisiin. 

Viikoittaisissa palavereissa suunnittelemme, arvioimme ja muokkaamme toimintaa. Opettajilla on 5 tuntia 
suunnitteluaikaa viikossa. 

 

 
Huoltajien osallisuus  

Huoltajien toiveita ja odotuksia on kysytty lasten leops-keskusteluissa. Keväällä käydään yhteinen 
arviointikeskustelu. Päivittäin vaihdamme avoimesti kuulumisia sekä tarvittaessa varataan aikaa keskustelulle. 
Vanhemmille järjestetään yhteisiä tilanisuuksia, joissa he pääsevät tututstumaan toimintaamme ja näkevät lapsia 
eri ympäristöissä. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset vahvuudet ja tarpeet, joiden kautta suunnittelemme ja toteutamme 
toimintaa. Toimintamme pohjautuu vahvuuspedagogiikkaan. Ryhmien metsähahmot auttavat lapsia toimimaan 
yhteisöllisesti toiset huomioiden ja puhaltamaan yhteen hiileen. Metsähahmojen kanssa on helppo harjoitella 
vahvuuksia ja huomata niitä myös toisilla. 
 
Tuemme lapsia luomaan kaverisuhteita ja vahvistamme lapsen ryhmään kuulumisen tunnetta aamupiirissä,  

kaverisäännöillä, tutustumisleikein, leikkitaululla, yhteis- ja sääntöleikein.  
Oppilashuoltopalaveri pidettiin 23.10. 

 
 

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

Ryhmissämme ei ole suomi toisena kielenä opetuksen tarvetta. 
 

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) 

      

Keskustelun  

päivämäärä 

      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

      
Muut yhteistyötahot  
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