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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

• Esiopetukseen osallistuu 21 lasta. Ryhmä toimii neljässä pienryhmässä 
(tutkimusryhmissä̈) sekä kahdessa toiminnallisessa ryhmässä̈. Toiminta-aika on klo 9-13.  

• Päiväkodissa esikoululaisilla on oma ryhmätila sekä muut tilat ovat sovitusti myös 
käytettävissä. Alakerran tilaa käytetään pienryhmätilana. Lähipuistot sekä luonto, 
kulttuurikohteet mm. Kiasma, seurakunnan liikuntasali ja Woltti-sirkuskoulu ovat tärkeä 
osa toimintakulttuuria. 

• Lapsilla on vaikuttamismahdollisuus toimintaympäristöön, se on muunneltavissa, se 
muuttuu vuoden mittaan ja eri toimintojen myötä. Tapahtuneet asiat näkyvät 
ympäristössä.  

• Lapsi on itse oppijana subjekti ja aktiivinen toimija. Kaikilta lapsilta kysyttiin, mitä he 
haluavat oppia eskarivuonna. Näiden toiveiden ja lastenhoitajien ja lastentarhanopettajan 
pedagogisen näkemyksen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma. Painopisteenä on 
oppimaan oppiminen, vertaisoppiminen, onnistumisen kokemukset, suunnittelun ja 
arvioinnin oppiminen sekä taitojen ja tiedon hankkiminen. Opettaja mahdollistaa 
kokemuksia, tarjoaa monipuolisia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä, jotka vievät lasten 
oppimista ja ajattelua eteenpäin. Oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat 
kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa, sekä yhteiset elämykset. 
Päiväkodin yhteinen teema, leikeistä nousevat teemat sekä kokemusmaailma toimivat 
myös pohjana yhteisen toiminnan suunnittelulle. Lapsen lähikehityksen vyöhykkeet 
otetaan huomioon yksilöllisesti. 

• Lapsilla on mahdollisuus keskusteluun ja pohtimiseen, filosofointiin. Ei ole valmiita 
vastauksia vaan tiedon etsimistä kokemuksellisuuden kautta, yhteistoiminnallisin 
oppimismenetelmin.  

 

 

 

 



Laaja-alainen osaaminen   

• Toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtina ovat lasten ehdotukset ja 
niistä laadittu vuosikello. Siihen kehikkoon tuodaan mukaan tutkimiseen perustuvat 
projektit, vuorovaikutuksellinen yhdessä oppiminen, muille opettaminen, oman tekemisen 
ja oppimisen reflektointi, lapsen kasvun ja kehityksen yksilöllinen huomioiminen, pari- ja 
pienryhmätyöskentely, lasten kokoukset, lasten haastattelut, lasten kanssa tulevasta 
toiminnasta ja tapahtumista keskustelu ja ennakointi niin että̈ lapsetkin tietävät etukäteen 
mitä̈ tapahtuu. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat mm. hymynaamoilla ja 
peukulla toimintaa yhdessä̈ henkilöstön kanssa.  

Oppimisympäristössä tarjoamme elämyksiä kaikille aisteille, kokemiselle ja opittujen 
taitojen ja asioiden soveltamiselle. 

• Teematyöskentely, lukupiirit, muskari, taiteilu, ohjattu jumppa ja toiminnallinen 
matikkapaja ovat viikoittaisia toimintoja, joissa oppimisen prosessinomaisuus korostuu 
lisäten lapsen omaa ajattelua ja oppimista jatkuen elinikäiseen oppimiseen ja 
kulttuuriseen osaamiseen. Monilukutaito, mediakasvatus, tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen eheytetään monipuolisesti toimintaan. Lapsilla on monipuolinen mahdollisuus 
ilmaisukasvatukseen ja draamaan, seikkailuihin, yhteisleikkien opetteluun sekä̈ 
pelaamiseen. Leikki saa näkyä̈ ja kuulua.  

• Taidekasvatus tukee lapsen henkistä̈ kasvua ja omien ajatusten ilmaisemista. Lapsilla 
on mahdollisuus huomata erilaisia puolia itsessään mm. omia tunteita sekä̈ arvioida itse 
omaa tekemistä, huomata että oma kehittyminen ja edistyminen vaativat keskittymistä̈, 
pitkäjänteisyyttä̈, rohkeutta ja uudelleen yrittämistä̈. Tutustumme taiteeseen; konserteissa, 
taidemuseoissa, teattereissa ja tanssiesityksissä pyritään käymään mahdollisimman 
paljon. Taidekokemusten tavoitteena on vahvistavaa emotionaalista ja esteettistä̈ 
vastaanottokykyä̈, empaattisuutta ja luovuutta.  
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit  

Päiväkodin yhteinen teema on valo, johon liittyi lasten saama kesätehtävä. Tutkimme ja 
pohdimme valoa ilmiöpohjaisesti tutkimusryhmissä, jolloin taito- ja sisältötavoitteet 
nousevat ilmiöstä. Muina tärkeinä̈ sisältöalueina painotetaan dokumentointia.  

Jokainen eskarilainen tuo toimintaan viisi oppimistavoitetta, jotka pyritään toteuttamaan 
vuoden aikana. Nämä voivat sekä toiminnallisia, että tiedollisia tavoitteita ja ne otetaan 
yhteiseen toimintaan mukaan.  

 



Digitalisaatiota toteutamme hyödyntäen teknologiaa ”Ihan oma juttu”- elokuvaprojektissa. 
Projektissa luodaan pienryhmissä omat tarinat, joihin tuotetaan kuvallisin keinoin taiteillen 
hahmot ja taustat. Elokuva kuvataan, editoidaan sekä elokuvamusiikki sävelletään. 
Opitaan editoimaan, samplaamaan ja duppaamaan. Musiikin, äänen ja kuvan 
yhdistäminen toteutetaan käyttäen  iMovie- ja GarageBand ohjelmia. Matka huipentuu 
Tennispalatsissa 12.12.2018 järjestettävään juhla- ja kutsuvierastilaisuuteen, jossa lasten 
luomat tarinat ja elokuvat esitetään.  

 
Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Lasten toimintaa valokuvataan ja videoidaan. Päiväkodissa on käytössä padeja, joita 
käytetään monipuolisesti kuvaamiseen, videointiin ja äänittämiseen lasten ja aikuisten 
kesken. Itsearvioinnin välineitä toiminnan jälkeen on keskustelu, tunnekortit, piirtäminen, 
itse kirjoittaminen tai aikuinen kirjaa haastatellen saduttamis -menetelmin lapsen 
reflektointia dokumenttisivuihin kasvun kansioon ja Viesti-lehteen.  

Päivittäiset kohtaamiset lasten vanhempien kanssa, jossa keskustellaan lasten tekemisten 
onnistumisista ja mahdollisista haasteista. Toimintaa arvioidaan kasvattajien kesken 
tiimipalaverissa, talonpalavereissa viikoittain ja henkilökunnan kokouksissa säännöllisesti 
kerran kuukaudessa pohtien kasvattajille asetettuja tavoitteita. 

 
Huoltajien osallisuus  

Vanhempien kanssa yhdessä̈ mahdollistetaan lasten omien oppimistavoitteiden 
toteutuminen sekä vanhemmat saavat olla mukana opettamassa eskariryhmälle lasten 
omia oppimistoiveita. 

Esiopetuksesta viestitään kuukausikirjeen, viikoittaisen sähköisen reissulapun, 
sähköpostien sekä päivittäisten keskustelujen muodossa. Vanhemmat tulevat tietoisiksi 
toiminnastamme ja lapsensa arjesta sekä heillä on mahdollisuus vaikuttaa myös 
toimintaamme. 

Vanhemmat pääsevät vaikuttamaan tapaamisten, vanhempainiltojen sekä yhteisten 
tapahtumien myötä. Yhteinen toiminta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
antaa tukea henkilöstön työlle.  

Päiväkodissa toimii aktiivisesti vanhempien ylläpitämä kannatusyhdistys.  

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

Lapsille luodaan ympäristö, jossa uteliaisuus, rohkeus ja aktiivisuus lisääntyy. Kaikilla on 
oikeus oppimisen iloon, kokeilemiseen, omien ideoiden toteuttamiseen, erehtymiseen ja 
uudelleen kokeiluun. Aikuisten esimerkki on mallina edistäen tasa-arvoisuutta, 
myötätuntoisuutta, toisten arvostavaisuutta, huumoria ja iloa. Kasvattajat luovat ilmapiirin 
asenteillaan, toiminnallaan, tunteillaan, arvoillaan ja kasvatuskäytännöillään.  



Lapset opettavat ja auttavat toisiaan yli ikäryhmien. Eri-ikäisten lasten yhdessäolo ja 
ystävyys koetan Vironniemessä tärkeäksi 

Päiväkodissamme ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää̈. Kiusaaminen 
tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Lasten 
kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Häirintä-, 
kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään 
yhdessä ratkaisuja.  

 
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, 
äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus  

S2-lapsia tuetaan ryhmässä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. S2-lapsia on ryhmässä 
neljä, joilla kolmella on suomen kieli vahva. Lapsille on tehty S2- suunnitelma. Eskareilla 
ja Viskareilla on Vironniemessä toiminut elton tai lton ohjaama viikoittainen yhteinen 
kielikerho S2- lapsille. Tämä toiminta käynnistetään myös syksyllä 2018.  

 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt  

Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin esiopetuksen 
suunnitelmiin.  

Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, 
lastentarhanopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena 
kielenä -opettaja, neuvolan terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

Keskustelun päivämäärä 15.10.18 mukana kelto Pirjo Suomalainen 

Päiväkodissa toimii kaksi kertaa viikossa erityislastentarhanopettaja.  

Huoltajille kerrotaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista.  

 

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA  

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö 
(yhteistoimintasuunnitelma) 

Suunnitelman 
päivämäärä  

5.9.2018  
Muut yhteistyötahot  

Temppukoulu Woltti, Cantores Minores -kuoron johtaja/kanttori Terhi Orpana, S2-opettaja 
Anne Ansellia, kelto Pirjo Suomalainen, Kaisaniemen alkuopettajat ja rehtori Susanna 
Kantanen.  



 

 
 
 


