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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Ryhmässä on tällä hetkellä 20 lasta, kaksi lastentarhanopettajaa sekä lastenhoitaja. Ryhmämme nimi on tänä 

vuonna Liito-oravat (lasten keksimä). Esiopetusaika on päivittäin klo. 9-13. Käytössämme on ryhmätila, jossa on 
kaksi erillistä huonetta, eteistila, kotileikkihuone sekä toisen ryhmän kanssa jaettu ruokailu-/toimintatila. 
Käytämme tiloja monipuolisesti hyväksi pienryhmätyöskentelyssä ja leikeissä. Pyrimme retkeilemään 
mahdollisimman paljon ja aamupäiväulkoilun vietämmekin useimmiten muualla kuin päiväkodin pihalla; 
lähialueen puistoissa ja metsässä. 
Esiopetuspäivän aloitamme aina aamukokoontumisella, jolloin käymme läpi ajankohtaisia aiheita, viikonpäiviä, 

päivämääriä, nimipäiviä, säätilannetta, kellonaikoja sekä päivän ohjelmaa. Aamukokoontumisen jälkeen 
aloitamme päivän toiminnan. Riippuen päivä ohjelmasta ajoitamme aamupäiväulkoilun joko ennen tai jälkeen 
eskaritoiminnan. Ajoittain eskaritoiminta tapahtuu kokonaan ulkona (esim. Metsämörri-retki). Lounaan jälkeen 
pidämme satuhetken, jolloin lapset saavat puuhailla omilla matoillaan jotain pientä, esimerkiksi askarrella, satua 
kuunnellen. 
Tänä vuonna käytössämme ei ole varsinaisia esiopetuskirjoja, mutta hyödynnämme Pikkumetsän 

esiopetusmateriaalia sekä kokoamme lasten kanssa eskarikansioita vuoden mittaan. Lisäksi dokumentoimme 
vuoden aikana tapahtuvaa toisiin kansioihin, joihin keräämme mm. valokuvia ja muuta materiaalia. 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 Ryhmässämme on käytössä viikko-ohjelma, jota kuitenkin joustamme aina tarvittaessa. Esiopetussuunnitelman 
mukaisesti olemme jakaneet viikkoa niin, että maanantaista keskiviikkoon jaamme ryhmän toiminnallisiin 
pienryhmiin, jolloin lapset pääsevät tekemään vuorollaan Pikkumetsän esiopetustehtäviä, vaihtuvaa sisätoimintaa 
sekä vaihtuvaa ulkotoimintaa. Näinä päivinä korostuvat Kielen rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja 
meidän yhteisömme sekä Tutkin ja toimin ympäristössäni -oppimiskokonaisuudet. Torstaisin keskitymme Kasvan 
ja kehityn osa-alueeseen, jolloin liikumme monipuolisesti. Perjantaisin korostuu Tutkin ja toimin ympäristössäni -
kokonaisuus, jolloin teemme Metsämörri-retken. Viikko-ohjelma toimii kuitenkin vain runkona ja jos jokin projekti 
vie meidät mukanaan, muutamme suunnitelmiamme. Lisäksi havainnoimme jatkuvasti lasten toimintaa, 
mielenkiinnonkohteita, ideoita sekä aloitteita ja tartumme niihin ja muokkaamme esiopetusvuottamme niiden 
pohjalta. Alkusyksystä rakensimme eskaripuun, johon kokosimme lasten toiveita ja odotuksia esiopetusvuodelle 
sekä teimme jokaiselle lapselle eskarihaastattelun. Nämä toimivat keväällä toiminnan arvioinnin välineinä. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 Syksyn aikana olemme keskittyneet erityisesti ryhmäytymiseen mm. erilaisten leikkien kautta sekä rakentamalla 
tämän vuotista esiopetusympäristöä. Lisäksi olemme tutustuneet lähiympäristöön tekemällä kotitalovierailuja 
sekä retkiä niin Lauttasaaren sisällä kuin muuallakin Helsingissä. Ryhmämme on melko liikkuvainen, joten 
teemme paljon retkiä sekä liikumme monipuolisesti. Keväällä on suunnitelmissa aloittaa kansainvälisyys-teemaa, 
josta olemme keskustelleet lasten sekä vanhempien kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena oppimiskokonaisuuksissa, 
teemoissa ja projekteissa pidämme sitä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja, että aikuiset ovat läsnä lapsilta 
tuleville havainnoille ja ideoille. 
 
Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Dokumentoinnin välineenä käytämme mm. valokuvausta. Otamme paljon valokuvia, valokuvia on esillä 

eteisessä, jolloin lapset voivat keskustella niiden avulla toiminnasta vanhempiensa kanssa ja keräämme niitä 
myös lasten omiin kansioihin. Arvioimme toimintaa mm. viikottaisessa tiimipalaverissa sekä toiminnan jälkeen 
pohdimme, miten kyseinen tilanne onnistui ja mitä voisi kenties jatkossa tehdä toisin. Arviointia tapahtuu kaiken 
aikaa. 
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Huoltajien osallisuus  
Pidämme huoltajien kanssa yllä avointa keskustelua ja tiedotamme vanhempia viikoittaisella kirjeellä. Otamme 

vastaan vanhemmilta tulevia ideoita ja pidämme vanhempainiltoja. Syksyn vanhempainillassa vanhemmat saivat 
kerätä eskaripuuhun lasten toiveiden seuraksi omia toiveitaan ja odotuksiaan lapsensa esiopetusvuoteen liittyen. 
Vanhemmat osallistuvat retkikohteiden suunnitteluun. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Kiinnitimme esiopetuksen alkaessa paljon huomiota ryhmäytymiseen ja laadimme yhdessä lasten kanssa 

ryhmämme säännöt. Satuhetken jälkeen pidämme leikkiparihetken, jolloin lapsille arvotaan noin puoleksi tunniksi 
vaihtuva leikkipari. Tämä on auttanut ryhmäytymisessä ja lapset pääsevät tutustumaan paremmin toisiinsa. 
Lisäksi keskustelemme ja pohdimme paljon lasten kanssa esiin tulevia asioita. Harjoittelemme myös paljon 
vuorovaikutustaitoja erilaisten leikkien ja harjoitusten kautta, arkisten tilanteiden lisäksi. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Kaksikielisten lasten suomen kieltä vahvistetaan esiopetuksen arjessa ja alueen S2-lastentarhanopettajan 

avulla. Pidämme yllä avointa keskustelua vanhempien kanssa ja lasten esiopetussuunnitelmiin kirjataan 
monikielisyyden suunnitelmat. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Tällä hetkellä ryhmässämme ei ole lapsia valmistavassa esiopetuksessa. 
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Pidämme pienryhmätyöskentelyä sekä tarvittaessa yksilöllisempää ohjaamista tärkeinä menetelminä tukea 

tarvitsevien lasten kanssa. 
 

  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) 
Arviointikeskustelu pidetty 

Keskustelun  
päivämäärä 
28.9.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöpalaveri pidetty 30.10. Yhteistoimintasuunnitelmassa 

sovittiin esi- ja alkuopetuksen yhteistyöparit sekä -luokat. Lukuvuoden yhteistyö pitää 
sisällään vierailuja ja tutustumista (3-4 kertaa) tulevaan kouluympäristöön ja -
toimintaan.  
 

Suunnitelman  
päivämäärä 
30.10.2018 

Muut yhteistyötahot  
Kiertävä erityislastentarhanopettaja  
Esiopetuksen pedagoginen yhteyshenkilö  
Kuraattori  
Puheterapeutti  
Perheneuvola  
 
Esiopetuksesta vastaava lto/elto 

lto Laura Ahlqvist 

 


