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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
 
Päiväkoti Mestarissa toteutamme varhaiskasvatusta, jossa Freinet´läisyys näkyy päiväkotimme toiminta-

ajatuksessa, kasvatusnäkemyksessä ja toimintatavoissa. Freinet pedagogiikka on tarkemmin kuvattuna ja 
toteutettuna päiväkoti Mestarin varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa. 
 
Esiopetusta järjestetään kahdessa ryhmässä. Kisällissä (Strömbergin ala-asteen yhteydessä) on yhteensä 20 

lasta. Nikkareiden ryhmä on integroitu erityisryhmä, jossa on myös esikouluikäisiä lapsia. Esiopetuksen toiminta-
aika on klo 8.30-12.30. Esiopetuksessa kaikilla ryhmillä on käytössään hyvät jakotilat pienryhmätoimintoihin. 
Kisällin ryhmällä on kerran viikossa yhteistoiminnallisen oppimisen tunti toisen luokan oppilaiden kanssa. 
Hyödynnämme esiopetuksessa koulun tiloja. Toisen luokan opetustiloina toimii vastavuoroisesti Kisällin 
ryhmätilat. 
 
Ryhmillä on käytössä koulun jumppasali keskiviikko-aamuisin joka kuukausi. Leikkipuisto Strömbergin lisäksi 

lähipuistot ja metsät tarjoavat hyvät mahdollisuudet liikunnan harjoittelemiseen sekä ympäristön ja luonnon 
havainnointiin. Ryhmissä lapset tekevät ja kokoavat oman esiopetuskirjan. Esiopetuskirja sisältää tehdyt tehtävät 
( Essin ja Ossin esiopetustehtävämateriaalin lisäksi käytössä on muuta valmista esiopetusmateriaalia sekä itse 
valmisteltuja esiopetusmateriaaleja), valokuvia, tarinoita retkistä & muusta ryhmän toiminnasta, piirustuksia ja 
askarteluja. Ryhmissä painottuu pienryhmätoiminta. Kisällien ryhmässä mahdollistuu tehostettu esiopetus 
samanaikaisopetuksena. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toteuttaa yhdessä lastenhoitajien kanssa 
pieryhmätoimintaa. Ryhmissä eri opetussisältöjä toteutetaan eheyttävästi yhdistellen esimerkiksi kuvataidetta, 
matematiikkaa ja äidinkieltä  (askarrellaan numeroita sekä kirjaimia eri materiaaleista). Opetussisältöjä 
käsitellään toiminnallisten menetelmien käyttäen: leikkien, liikkuen, tutkien, taiteillen ja ilmaisun avulla.   
 
Kisällin ryhmän lapset kokoontuvat aamulla kuvataidepajassa. Käymme läpi paikallaolevat lapset, jakaannumme 

pienryhmiin ja siirrymme päivän toimintatuokioihin. Osa toimintatuokioista toteutetaan koulun tiloissa. Lapset 
jaetaan pienryhmiin heidän tieto- ja taitotasojen mukaan. Nikkareissa esiopetustoiminta on mukautettu 
yksilöllisten tavoitteiden mukaiseksi. Molemmissa ryhmissä kokoonnutaan ennen ruokailua yhteiseen piiriin, jossa 
käydään läpi viikkokalenteri sekä leikimme ja laulamme.  
 
 Kisällin ryhmä ruokailee koulun ruokalassa. Nikkarit ruokailevat omassa ryhmätilassa. Ruokailuhetkellä lapsia 

ohjataan itsenäiseen toimintaan ( ruoan annosteleminen itse, eri ruokien maisteleminen, haarukan ja veitsen 
käyttö). Ruokailuhetkellä kiinnitetään huomiota hyviin ruokailutapoihin sekä terveellisiin ruokailutottumuksiin. 
Ruokailujen jälkeen Kisällin ryhmän lapset siirtyvät sisätoimintaan tai ulkoilemaan Strömbergin leikkipuistoon. 
Lasten kanssa harjoitellaan säänmukaista ja omatoimista pukeutumista.  
 
Kisällin tiloissa on käytössä  erilaisia työpajoja: esimerkiksi puuhamaapaja toimii kotileikkitilana, 

kuvataidepajassa lapset voivat piirtää, maalata, askarrella, pelipajassa lapsilla on mahdollisuus pelata erilaisia 
pelejä ja kirjastopajassa lueskella ja katsella kuvakirjoja. Kisällin ryhmässä on käytössä oma keittiötila, jossa 
lapset voivat leipoa.  
 
Päiväkoti Mestarin puolella tapahtuvassa esiopetuksessa on myös työpaja- tyylisiä työpisteitä. Ryhmätiloista 

löytyy kuvataide- ja askartelupiste, jossa lapset voivat omatoimisesti valita mieleisiä materiaaleja ja työvälineitä  
(sakset, liimaa, papereita, liituja, kyniä, maalausvälineitä jne.). Päiväkodin tiloissa on käytössä kotikeittiötila, jossa 
lasten kanssa voi esimerkiksi leipoa juhliin. 
 
 Nikkareiden esikoululaiset tekevät yhteistyötä Kisällin esiopetusryhmien kanssa (esimerkiksi leikkihetket ja 

yhteiset juhlat ja tapahtumat). Oppimisessa hyödynnetään eri aisteja ja opittavia asioita toistetaan. Ryhmässä 
käytetään tukiviittomia sekä kuvia esimerkiksi päivä- ja viikko-ohjelma kuvin tuettuna. Kisällit käyttävät myös 
kuvatukea lasten kielellistentaitojen tueksi. 
 
Ryhmissä käytetään leikkitauluja. Lapset tekevät omia leikkisuunnitelmia päivittäin laittamalla oman nimensä 

valitsemaansa leikkiin. Leikkitauluista lapset näkevät eri leikkivaihtoehdot ja kuinka monta leikkijää kuhunkin 
leikkiin mahtuu. Leluille, peleille ja askarteluvälineille on kuvin merkityt paikat leikkipisteissään, jotta lasten on 
helppo toimia itse. Tarvittaessa myös aikuiset muodostavat ja ohjaavat lapsia leikkiryhmiin ja leikkeihin. Aikuinen 
tarvittaessa mallintaa ja sanoittaa leikkiä. 
 
Kaikissa ryhmissä painottuu arjen perustaitojen harjoitteleminen (esimerkiksi itsenäinen pukeutuminen, 

riisuminen ja omista tavaroista huolehtiminen), ryhmässä toimimisentaidot ( esimerkiksi toisten huomioiminen, 
erilaisuuden hyväksyminen, rauhoittuminen, jonossa kulkeminen, odottaminen ) ja työskentelytaidot ( esimerkiksi 
oman vuoron odottaminen, ohjeiden kuunteleminen ja niiden mukaan toimiminen, keskittyminen omaan 
toimintaan ja työskentelyyn alusta loppuun asti).  
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Lapset osallistuvat erilaisiin apulaisen tehtäviin ja toiminnan suunnitteluun esimerkiksi liikunnassa telineratojen 

ideointiin ja toteutukseen, yhteisiin keskusteluihin sekä ohjattujen leikkien valintaan.Lasten ideoita, ajatuksia, 
toiveita ja kiinnostuksen kohteita huomioidaan ja niihin tartutaan esiopetuksen arjessa esimerkiksi teemojen 
valitseminen, askartelujen ideointi, retkikohteiden valinta.  
 
Ryhmillä on käytössään omat tabletit, joihin on ladattuna erilaisia sovelluksia ja pelejä mm. äidinkielen ja 

matematiikan tueksi. Ryhmät voivat tabletin avulla myös hakea tietoa, valokuvata, videoida ja äänittää ääntä. 
Ryhmillä on käytössä lisäksi Bee-Bot-robotteja, joilla harjoitellaan mm. ohjelmointia. Tablettia ja Bee-Bot-
robotteja käytetään pareittain tai pienryhmissä.   
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 
Ryhmissä käytetään Essin ja Ossin esiopetusmateriaalia. Materiaali koostuu muun muassa matematiikan, 

äidinkielen, musiikin, liikunnan, kuvataiteen, ympäristö- ja luonnontiedon sisällöistä. Lisäksi käytetään itse 
valmistettua materiaalia oppimisen tukena. Oppimisen välineenä käytössä on myös tabletti. Toimintakautena 
2019-20 Strömbergin alueen yhteisenä teemana on maa. Teema kulkee läpi vuoden esiopetustoiminnassa osana 
muita oppimiskokonaisuuksia. Lapsilta kysytään ajatuksia ja ehdotuksia maateemaan esimerkiksi mindmapin 
avulla. 
 
Tänä vuonna monikulttuurisuus näkyy ryhmissä eri tavoin kuten koulun ja esiopetuksen yhteisenä lippujuhlana. 

Ryhmissä tutkitaan myös karttoja, lippuja, opetellaan lauluja, leikkejä ja tervehdyksiä eri kielillä. 
 
Käymme lasten kanssa kirjastossa, jolloin lapset voivat valita itse mieluisia kirjoja. Valitsemme myös teemaan 

sopivia kirjoja. Kisällin ryhmässä on käytössä myösTarinatiikeri-kirja, jota luetaan pienryhmissä viikottain. Kirja 
sisältää kirjainsatuja ja loruja.  
 
Itsenäisyyspäivää juhlistamme kokoontumalla aamulla lipunnostoon ja seuraamalla koululaisten soihtukulkuetta.  

Kisällin eskarit syövät juhlalounaan perinteisesti koulun ruokasalissa. Lucia-kulkue toteutuu yhdessä eskarilaisten 
ja koululaisten kanssa. Lucia-kulkue vierailee päiväkodin ja koulun puolella.  
 
Koulun kanssa toteutetaan yhdessä syksyllä aakkospajat ja keväällä matikkapajat. Pajaryhmät muodostetaan 

eskarilaisista ja ensimmäisen luokan oppilaista. Pajoja ohjaavat luokanopettajat ja esiopettajat. Pajoissa 
toimitaan pienryhmissä ja jokaisesta pajatoiminnasta lapsi saa pajapassiin suoritusleiman. Esiopetusvuoden 
aikana toteutuu kummitoiminta Strömbergin koulun viidesluokkalaisten kanssa. Jokainen esikoululainen saa 
kummin koulun aloitukseen. Tänä syksynä uutena toimintana on aloitettu yhteistyö kolmosluokan oppilaiden 
kanssa, jotka järjestävät tontturadan joulukuussa.  
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Ryhmien toimintaa ( retket, toimintatuokiot) dokumentoidaan valokuvin, videoiden ja haastattelujen avulla. 

Lasten töitä ja toimintaa tehdään näkyväksi esimerkiksi laittamalla valokuvia, lasten piirrustuksia ym. seinille 
kaikkien nähtäväksi. Lasten ajatuksia kirjataan näkyväksi eri tavoin esimerkiksi tähdet, joihin lapsi  ja vanhemmat 
tuovat esille lapsen vahvuuksia. Kevään lopussa on päiväkodin perinteinen taidenäyttely, jonne lasten työt 
laitetaan esille. Lisäksi lapset arvioivat tekemiään tehtäviä viikoittain. Viikon päätteeksi Nikkareiden lapset 
kertovat mikä oli viikon mieluisin toiminta ja näyttävät toiminnan kuvan viikkotaulusta. 
 
Syksyllä leopsiin kirjataan lapselle vanhempien kanssa yhdessä sovitut tavoitteet. Kevään leops-keskusteluissa 

arvioidaan sovittuja tavoitteita yhdessä vanhempien kanssa. Lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan on 
mahdollista järjestää syyskauden lopussa yhteinen keskustelu. Koko toimintavuoden aikana teemme myös 
moniammatillista yhteistyötä.  
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Huoltajien osallisuus  
Vanhempainillat, päiväkodin yhteiset porttikahvit pihalla, leops-keskustelut, isän- ja äitienpäiväjuhlat, päiväkodin 

aktiivinen vanhempaintoimikunta MEVY. Tieto kulkee puolin ja toisin sähköpostitse, tiedotteina ja tekstiviesteinä. 
Vanhemmilla on myös mahdollisuus osallistua retkille ja ideoida retkikohteita. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Henkilökunnan riittävä mitoitus lapsiryhmään, aikuisten läsnäolo. Lapsiryhmissä on yhdessä sovitut säännöt, 

joita noudatetaan ja niihin palataan tarvittaessa. Ryhmissä keskustellaan lasten kanssa avoimesti ryhmän 
yhteisistä asioista. Kaikkia lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.  
 
Teemme yhteistyötä neuvolan, perheneuvolan, lastensuojelun, esiopetuksen kuraattorin, kiertävä 

erityislastentarhanopettajan, suomi toisena kielenä -lastentarhanopettajan sekä terapeuttien ja tutkivien tahojen 
kanssa.  
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Pienryhmätoiminta, yksilöllinen ohjaus arjen eri tilanteissa (mm.kuvatuki, mallintaminen, selkeä puhe, lyhyet 

selkeät ohjeet, laululeikit, liikuntaleikit, pelit). Eri kulttuureja huomioidaan tekemällä eri kulttuurit näkyviksi 
esimerkiksi lippujuhla koulussa ja päiväkodissa, eri maiden liput, tervehdykset, kartat. Järjestämme valmistavaa 
esiopetusta niille lapsille, joiden suomenkielen taitotaso ei ole riittävä. Valmistavan esiopetuksen avulla 
vahvistetaan suomen kielen taitojen oppimista.  
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Lapset toimivat pienryhmissä, missä korostuu aikuisen ohjaava tuki. Esiopetusta toteutetaan myös integroidussa 

erityisryhmässä lasten yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä eri kuntouttavien tahojen kanssa. 
Kommunikoinnin tukena käytämme kuvia ja tukiviittomia. 
 
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. 

 
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
      

Muut yhteistyötahot  
Neuvolat, kirjasto, kirkko, Strömbergin ala-aste, lähikoulut ja leikkipuisto, retkikohteet sekä alueen urheiluseurat   

 


