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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)

Kaksi 14 lapsen esiopetusryhmää, toiminta-aika 9-13
- Toiminta on porrastettu niin, että vuoroviikoin toinen ryhmä aloittaa toiminnan sisällä ja
toinen ulkoilemalla. Näin yläkerran tilat ovat koko ryhmän käytössä ja voidaan jakautua
pienryhmiin tarvittaessa. Toiminta- ja oppimisympäristöön kuuluu vahvasti myös Taka-
Töölön lähialueet (puistot, kentät, kirjasto).
Oppimisvälineet, pelit ja kirjat ovat kaikki lasten ulottuvilla. Aikuinen mahdollistaa
digivälineiden käytön. Digitaaliset välineet ovat tarkoitettu vain opetuskäyttöön ja tiedon
hakuun. Ryhmissä käytössä tukikuvia.
- Oppimisympäristössä panostetaan työrauhaan, opetellaan pitämään yhdessä huolta
yleisestä viihtyvyydestä (siisteys, estetiikka, akustiikka).
- Lähiympäristöä pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisesti: tutkitaan, liikutaan,
leikitään, retkeillään, opitaan tuntemaan oma lähiympäristö. Toimintaa dokumentoidaan
eri tavoin ja käytössämme on myös InstaGram-tili: pktopeliuseskarit.
- Opetellaan toimimaan ryhmässä ja huolehtimaan omista asioista ja tavaroista.
- Esiopetuspäivä rakentuu ohjatusta toiminnasta, ulkoilusta/liikunnasta, ruokailusta, leikistä
ja levosta.
-Tilaratkaisut, siirtymätilanteiden suunnittelu, lasten tuntemus ja ennakointi takaa kaikkien
turvallisuuden eri tilanteissa.
- Toimintaa ja ympäristöä pyritään tekemään kaikille ymmärrettäväksi.

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

Laaja-alainen osaaminen kulkee läpi kaiken toiminnan. Aikuinen pyrkii herättämään lapsissa aidon
kiinnostuksen omaan ympäristöön pysähtymällä ihmettelemään/tutkimaan ja pohtimaan ilmiöitä,
tapahtumia ja asioita. Esille nousseita asioita tutkitaan monesta eri näkökulmasta ja monin eri
välinein ja erilaisia medioita hyödyntäen. Aikuisten havainnointien, lasten kokouksissa ja Leopseissa
nousseiden asioiden pohjalta käynnistetään projekteja ja teemoja.
Lapset osallistuvat toimintaympäristön suunnitteluun elämällä ja toimimalla/muokkaamalla
kulloisenkin tarpeen mukaan (leikkejä yms. voi jatkaa, siirtää, säästää). Toimintamme punainen
lanka tähtää jokaisen lapsen kouluvalmiuksien kehittymiseen ja vahvistumiseen.
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Toimintaamme ohjaavat kuukausiteemat, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lasten kouluvalmiustaitojen
karttumista: tunne- ja kaveritaidot, media, liikennekasvatus, minä ja ympäristö, kierrätys, ilmaisutaidot.
Näitä kaikkia käsitellään eri oppimisen alueiden keinoin (kieli, ilmaisu, yhteisöllisyys, tutkiminen, liikkuminen).
Yksittäiset projektit yhteistyössä erilaisten kulttuurilaitosten kanssa mm. Toiminnassamme on esillä myös
kalenterivuoden juhlat ja vuodenajat.

Toiminnan dokumentointi ja arviointi

Jokaisella lapsella on oma kansio ja vihko, joihin saa tallennettua omat tehtävät, piirrokset ja kuvat.
Toimintaamme dokumentoidaan myös valokuvin, joita löytyy tilojen seiniltä sekä digitaalisesti
InstaGramista.
Itsearvioinnin tukena käytetään lasten askartelemia ”hymynaamoja”, peukku-arviointi, haastattelut
sekä lastenkokoukset.
Esiopetuksen toimintaa arvioidaan viikoittaisissa palavereissa (tiimi- ja talonpalaverit) sekä syys- ja
kevätlukukauden lopussa, esimiehen kanssa tiimi- ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa,
leops-keskusteluissa, vanhempainilloissa ja koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Huoltajien osallisuus
- Eskari-info, jossa vanhemmat saivat tutustua, kuulla ja osallistua tulevan esiopetusvuoden
toimintaan. Infossa jaettiin myös kysely, johon pystyi vastaamaan anonyyminä. Kysyttiin
mm. vanhempien odotuksia eskarivuodesta ja minkälaista yhteistyötä halutaan kodin ja
eskarin välillä.
- Leops-keskustelut, yhteiset juhlat ja tapahtumat, vuosittainen
asiakastyytyväisyystutkimus.
- Toiminnasta viestitään pääsääntöisesti sähköpostilla, joka tulostetaan ilmoitustaululle.
- Päivittäiset kuulumiset aamuin illoin vanhempien kanssa.
- Kannustamme matalan kynnyksen kasvatuskumppanuuteen. Tarvittavat keskustelut voidaan toteuttaa
sovitusti myös puhelimitse päivän aikana.

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

Lasten hyvinvointia tuetaan tarvittaessa erilaisten yhteistyötahojen kanssa (kelto, S2-opettaja,
oppilashuolto, puhe- ja toimintaterapeutti).  Yhdessä luodaan oppimisympäristö, jossa taataan fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.
Aikuinen tukee ryhmäytymistä muodostamalla erilaisia toiminnallisia ryhmiä, joissa leikitään, pelataan,
tehdään ryhmätöitä ja harjoitellaan kaveritaitoja.

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

S2 lapsia tuetaan kuvin, pienryhmätoiminnan ja ohjeiden toistoin avulla. Aikuinen kannustaa osallistumaan
toimintaan ohjaamalla ja rohkaisemalla, jotta lapsi olisi osana toimintaa oman jaksamisensa rajoissa.
Taitojen kehittyessä ja ryhmäytymisen vahvistuessa haasteita ja tavoitteita lisätään. Yhteisöllisyyttä
tuetaan tutkimalla yhdessä ryhmässä olevien lasten kulttuuritaustoja (juhlat, kieli, kartta, lippu). Teemme
yhteistyötä S2 opettajan kanssa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa
Ryhmässä toteutetaan valmistavaa esiopetusta

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt
-
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Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja,
  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)
Koolla kelto Päivi Huttunen, Anna-Maija Prokki, S2 Pirkko Helaakoski, ryhmän LTO
Tiina Koskinen, LTO Anna Peponis, koulun oppilashuoltoryhmä.

Keskustelun
päivämäärä
6.9.2018 S2-opettaja
10.10.2018, kelto

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma)
Liite

Suunnitelman
päivämäärä
12.9.2018

Muut yhteistyötahot

Puheterapia
Tulkkauspalvelu

Esiopetuksesta vastaava lto/elto
Tiina Koskinen, Anna Peponis


