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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Pk Särjessä on toimintakautena 2018-2019 kaksi esiopetusryhmää, Norpat ja Delfiinit. Norpat ryhmässä on 11 lasta (tyttöjä kolme ja poikia
kahdeksan), ja Delfiinit ryhmässä on 12 lasta (tyttöjä neljä, poikia kahdeksan). Joissakin tilanteissa ryhmä jaetaan pienryhmiin.

Sekä Norpat että Delfiinit ryhmien oppimisympäristöissä on paljon erilaisia mahdollisuuksia monipuoliseen toimintaan. Lasten saatavilla on
päivittäin pöytäfutis, erilaiset lautapelit, rakentelupalikat, hernepussit, muotopalat, säkkituolit ja pehmopallot. Ryhmien liikuntaleikit ovat
äänekkäitä ja vauhdikkaita. Ryhmien välillä on tällä hetkellä käynnissä pöytäfutiksen MM-kisat. Kisan otteluita käydään kaksi ottelua kerrallaan
aina iltapäivisin välipalan jälkeen. MM-kisoissa lasten kanssa harjoitellaan pettymyksensietokykyä, motorisia perustaitoja sekä yhteistyötaitoja;
mm. kannustamista, me-ryhmähengen luomista.

Esiopetus alkaa klo 9 aamupiirillä. Aamupiirin jälkeen on vaihtuvaa toimintaa sekä ulkoilua. Ennen ruokailua meillä on lounaspiiri, joka kestää
noin 15 minuuttia. Lounaspiirissä keskustelemme ja luemme jotakin kirjallisuutta. Ruokailun jälkeen lapsilla on satuhetki, joka kestää noin 30
minuttia. Satuhetkellä luemme tarkoin valittua lastenkirjallisuutta. Lepohetkestä välipalaan saakka lapset saavat leikkiä ja touhuta omia
touhujaan. Esiopetus päättyy klo 13 lasten vapaan leikin aikana. Viikon hahmottamiseen meillä on käytössä kuvat sekä selkeä viikko-ohjelma,
joka on näkyvillä lapsille. Viikko-ohjelman avulla lapset hahmottavat milloin on askartelupäivä, retkipäivä jne. Jokaiselle päivälle on oma
painotuksensa, ja näin tulevat esiopetuksen oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen alueet päivittäin toteutettua tavalla tai toiselle eri tilanteissa
sekä eri projektien ja teemojen yhteydessä.

Ryhmien yhtenä tavoitteena on myös vahvistaa lasten hienomotorisia taitoja. Lapset tulevat esiopetusvuoden aikana ompelemaan pienet
reppumaskotit. Reppumaskottien tekeminen on osa tulevaa eläinprojektia. Ompeluprojekti itsessään on ollut lasten toiveena. Teemme paljon
erilaisia kynäotetta vahvistavia tehtäviä, piirretään ja väritetään. Tulemme myös askartelemaan ja vahvistamaan lasten saksityöskentelyä
vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan ryhmissä painottuu tänä vuonna kielellisten taitojen, motoristen taitojen (mm. kynäote),  tunnetaitojen (mm.
pettymystensieto) sekä sosiaalisten taitojen (mm. ryhmässä toimiminen ja kaverin huomioiminen) vahvistaminen. Näitä kaikkia taitoja
harjoittelemma lasten kanssa päivittäin erilaisissa tilanteissa monipuolisesti.

Ohjatuissa hetkissä pyrimme istuttamaan lapsia mahdollisimman vähän ja hyödynnämme toiminnallisuutta kaikessa toiminnassamme.
Esimerkiksi värejä kävimme läpi etsimällä väriympyrän värit päiväkodista valokuvaten ja sekoittelimme eri värejä tutkivalla työskentelytavalla.
Tutkiva toiminta tukee ajattelun taitojen kehitystä ja se on lapsille mieluisa tapa toimia. Lasten leikin ja mielikuvitusmaailman hyödyntäminen
kaikessa opetuksessa sekä aikuisten heittäytyminen lasten leikin maailmaan on molemmissa eskariryhmissä tärkeää. Huumori, nauru ja pelleily
on erityisen keskeinen osa ryhmäämme.

Molemmissa ryhmissä on tapana käydä viikoittain metsäretkillä sekä lasten kotipiharetkillä. Metsäretkillä lapset pääsevät harjaannuttamaan
karkeamotorisia taitojaan monipuolisessa maastossa. Juurakot, mäennyppylät, kiviröykkiöt, pehmeä rantahiekka ja kiipeilypuut mahdollistavat
karkeamotoriikan tukemisen lisäksi lapsille erilaisia kehittäviä leikkejä. Metsäretkillä annamme aikaa myös heidän omaehtoiselle ja yhteiselle
mielikuvitusleikille. Kotipiharetkien lisäksi tutustumme lasten asuinalueeseen, Lauttasaareen, sekä vierailemme museoissa, kirjastoissa ja
teattereissa. Pääkaupunkiseutu tarjoaa paljon erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä. Näiden lisäksi pyrimme hyödyntämään erilaisia retkikohteita
toiminnassamme runsaasti.

Tämän syksyn hitiksi on muodostunut eskareiden Fort Boyard-tempaukset. Fort Boyard- toteutuu aina yhtenä kisapäivänä kerran kuussa. Fort
Boyard-tempaukset on yhdistetty molempien eskariryhmien sisällä oleviin teemoihin. Fort Boyard-tempauksissa on tarkoitus luoda me-henkeä
eskariryhmien välille, sekä vahvistaa parin kanssa tehtävää yhteistyötä. Ford Boyard-tehtävinä on ollut muun muassa erilaisten väri-arvoitusten
ratkaisua sekä sokkorodalla kaverin talutusta.

Pedagogisina yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Myllykallion koulun luokka, jonka kanssa toteutuu erilaisia tapaamisia kolme-neljä
kertaa vuodessa. Päiväkoti Melkon esiopetusryhmän kanssa järjestämme kerran kuukaudessa erilaista yhteistoimintaa (halloween-juhlat,
olympialaiset jne.)
Laaja-alainenosaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tulevat jatkuvasti toteutettua arjessa ja esiopetuksessa. Vuorovaikutusta tapahtuu päivittäin aamupiirissä,
siirtymätilanteissa, ruokailuissa ja ihan kaikessa toiminnassa. Itsestä huolehtimisen taidot korostuvat siirtymätilanteissa sekä ruokailussa
esimerkiksi oman ruoan ottamisella, oman annoksen koon säätelyllä sekä oman ruokapaikan pyyhkimisellä. Tvt-taidot vahvistuvat arjessa
erilaisten asioiden selvittämisellä, sekä keväällä elokuvien tekemisellä.

Lasten ajattelun ja oppimisen taitoja vahvistetaan joka päiväisessä toiminnassa, esimerkiksi erilaisilla arvoitus- ja ratkaisutehtävillä. Lasten
kulttuurista osaamista vahvistetaan monipuolisesti muun muassa tutustumalla ryhmässä oleviin eri kulttuureihin, tapoihin ja perinnesoittimiin.

Pyrimme ottamaan jatkuvasti huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja mielipiteet heidän kanssaan keskustellen niin arkisissa hetkissä
kuin myös muun muassa lasten kokouksen avulla. Lapsilta kysytään mistä he ovat kiinnostuneita? Mitä he haluavat oppia? Lasten
kiinnostuksen kohteita tarkastellaan eri välineillä. Pohditaan mistä näkökulmasta ja miten asiaa voisi lähteä tutkimaan ja miten siitä saisi
yhteisen projektin aikaiseksi?

Lapset pääsevät vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun eri projektien aloituksessa pohtimalla opettajan kanssa, mitä kaikkea teeman/projektin
ympärillä voisi tehdä. Monilukutaitoa tuetaan ja vahvistetaan esimerkiksi liikenteessä liikennemerkkejä tarkastellen.

Suunnittelemme ja muokkaamme lasten kanssa yhdessä oppimisympäristöä lasten tarpeita ja leikkejä huomioiden. Lapset muokkaavat
luontaisesti oppimisympäristöä leikkien myötä. Havainnoimme lapsia, heidän keskustelujaan ja leikkejään jatkuvasti. Hyödynnämme
havaintojamme oppimisympäristöä muokatessa sekä toimintaa suunnitellessa.

Päivähoitoyksikkö / toimipiste
Melkko-Särki, Pk Särki

Toimintakausi
2018-2019

Osoite Särkiniementie 28
Puhelin Sähköpostiosoite pk.sarki@hel.fi
Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma
 on  käsitelty ja hyväksytty
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Syyslukukaudella: Minä itse, värit, sadonkorjuu, reppumaskotti ompelu sekä muut askartelut. Eskarilaisten pöytäfutiksen MM-kisat,
kannustuskivien kerääminen, Fort Boyard-tempaukset, erilaiset hippaleikit pihalla, luontotouhut, päivittäinen tehtävä sekä viikoittain vaihtuvan
mysteeritehtävän suorittaminen, matikka-arvoitusten ratkaiseminen sekä kammoviikko.

Kevätlukukaudella on tarkoituksena tehdä molempien ryhmien kanssa animaatioita. Muut teemat ja projektit selviävät myöhemmin lasten
kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Itsessään dokumentoinnin välineinä on yhteensä 3 tablettia, ryhmän puhelimet kameroineen ja äännityssovelluksineen. Tietoa kerätään myös
lapsilta, havainnoinin, keskustelujen ja dokumentoinnin avulla. Toimintaa arvioidaan kehittämispäivinä, viikoittain tiimipalavereissa sekä
talonkokouksissa, joissa on läsnä myös päiväkodin johtaja.

Lapset arvioivat itseään ennen ensimmäistä leops-keskusteluaan syksyllä kasvattajien kanssa erillisen lomakkeen kanssa. Esioppilaan kanssa
keskustellaan jo hallinnassa olevista taidoista sekä niistä taidoista joita pitäisi vielä harjoitella. Lisäksi esioppilaat arvioivat itseään ja omaa
osaamistaan kevään leops-keskustelun yhteydessä. Lapset arvioivat omaa osaamistaan myös päivittäin tuokioiden lopuksi. Näissä hetkissä
pohdimme lasten kanssa myös toimintaa, mikä toiminnassa oli mielekästä, haasteellista, olisiko jotakin voinut ehkä tehdä toisin ja miten itse
pärjäsit tehtävässä.

Vanhempien kanssa lasten edistymistä arvioidaan leops-keskustelujen lisäksi arjen tuonti- ja hakutilanteissa päivittäisten kuulumisten
yhteydessä.

Esiopetuksesta vastaavat opettajat pitävät viikoittain palaverin, jossa he suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät toimintaa lasten ja vanhempien
toiveita huomioiden.

Huoltajien osallisuus

Kesällä 2018 on järjestetty vanhempainilta, jolloin vanhemmat saivat mahdollisuuden esittää esiopetuksen toteutumisen suhteen erilaisia
toiveita. Lisäksi vanhempien toiveita ja ajatuksia esiopetuksesta kysellään leops-keskustelujen yhteydessä. Leops-keskusteluja on ainakin kaksi
toimintakauden aikana, yksi syksyllä ja yksi keväällä.

Järjestämme syksyllä lokakuussa toiminallisen vanhempainillan, jolloin vanhemmilla on mahdollisuutta osallistua järjestettyyn toimintaan sekä
keskustella esiopetusväen kanssa.

Esiopetuksen toiminnasta viestitetään sähköpostitse viikkokirjeillä sekä whatsapp viestien ja tekstiviestien muodossa.

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

Erilaisten ohjattujen ja lasten omien yhteisleikkien avulla pyrimme kasvattamaan eskarilaisisat lapsia, jotka kykenevät leikkimään yhdessä
kaikkien kanssa eriarvoistamatta ketään. Yhteiset tempaukset, esim. Fort Boyard-tempaukset, pöytäfutiksen MM-kisat, kehittävät myös me-
henkeä, joka on ryhmän ja ryhmien psyykkis-emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta ehdottoman tärkeää. Erilaisuudesta keskustellaan,
käsitellään ja siitä iloitaan. Vaalimme ryhmissä tasa-arvoa ja kiusaamiselle on nolla toleranssi.

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

Sekä Norpat että Delfiinit ryhmässä on lapsia, joilla on suomen kielen lisäksi jokin toinen kieli. Pyrimme heidän ja kaikkien muiden ryhmän
lasten kanssa tukemaan suomen kielen sanastoa lukemalla päivittäin, loruttelemalla, saduttamalla, keskustelemalla jne. Lisäksi ryhmien lapset
pääsevät joka toinen viikko maanantaisin Supersankari-kerhoon, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten kielellisiä taitoja, äänteitä, sekä laajentaa
sanavarastoa.

Tuemme lasten omaa äidinkielen kehitystä laskemalla eri kielillä kymmeneen, pohtimalla monellako kielellä osaamme sanoa kiitos jne.
Tulemme käsittelemään eri kulttuureja erilaisten teemaviikkojen muodossa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

Ryhmissä ei ole tällä hetkellä valmistavaan esiopetukseen kuuluvia lapsia.

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
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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

Yhteistyötä tehdään Myllykallion koulun luokanopettaja ? kanssa.
Toimintakauden aikana järjestetään neljä erilaista tapaamista yhteisen toiminnan esimerkiksi liikunnan ja

lauleskelun merkeissä. Yhteistyö huipentuu keväällä, kun eskarilaiset pääsevät koululuokkaan
tutustumiskäynnille. Yhteistoimintasuunnitelma laaditaan tarkemmin koululla 30.10.2018 esi -ja
alkuopetuksen yhteistyötapaamisessa.

Suunnitelman
päivämäärä

30.10.2018.

Muut yhteistyötahot


