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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)
Kaksi esiopetusryhmää; Nopsaset (11 lasta, esiopettaja ja lastenhoitaja) ja Jäähiset (13 lasta, esiopettaja ja

lastenhoitaja). Päiväkodin ulko- ja sisätilat ovat monipuolisessa käytössä, kummallakin ryhmällä kaksi omaa isoa
ryhmähuonetta ja yhteiskäytössä eteistilat, pieni huone sekä käytävätilaa ja muut päiväkodin tilat. Ruokailemme
korttelikoulun linjastilla päivittäin. Lisäksi meillä on käytössä vakituiset liikuntasali- ja kirjastovuorot koulun
puolella.

Eskarilaiset ovat toimintakauden aikana osana koulun projekteja toimintaan ja erityisen paljon yhteistyötä
tehdään ensimmäisen luokan ja TOI –luokan kanssa. Käytämme myös koulun luokkatiloja ja pihaa. Myös koulun
liikuntakentät ovat käytössämme ja luistelemme talvisin kentällä sekä hiihdämme läheisillä hiihtoladuilla.

Olemme mukana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen inklusiivisessa pilottihankkeessa, jossa olemme
sitoutuneet toteuttamaan ensimmäisen luokan kanssa neljä kertaa lukuvuodessa 3x3 oppitunnin jaksoa, joissa
eskarilaiset ja koululaiset sekoitetaan sekaryhmiin ja ryhmät kiertävät aina kolmessa erilaisessa ryhmässä, joissa
jokaisessa opettaja vetaa laaja-alaiseen oppimiseen liityvän kokonaisuuden.

Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)
Suunnittelemamme esiopetus on laaja-alaisuuden huomioon ottavaa monipuolista toimintaa, jossa lapsi on
aktiivisena toimijana ja tutkijana. Lasten aloitteita kuunnellaan ja niihin vastataan mahdollisuuksien mukaan.
Lapset ovat mukana päättämässä oppimis- ja leikkiympäristöistä ja heidän toiveitaan ja ehdotuksiaan pyritään
toteuttamaan. Myös erilaisia projekteja toteutetaan lasten kiinnostuksen kohteista lähtien. Lisäksi lapset saavat
arvioida omaa toimijuuttaan sekä toimintaa ja se vaikuttaa toiminnan suunnitteluun.

Ryhmissä käytetään tarpeen mukaan mm. kuvatukea, leikkitaulua ja muita visuaalisia tukikeinoja
mahdollistamaan lasten osallistuminen.

Turvallista oppimisympäristöä tukevat yhteiset säännöt ja sopimukset, joita kaikki noudattavat. Lisäksi jokaiselle
on annettu oma paikka niin eskaritehtävissä kuin ruokailuissakin, jotta kaikkien on helppo rauhoittua ja keskittyä.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit
Jäähisten ryhmällä käytössä on Seikkailujen eskari –opettajan materiaali ja Nopsasten ryhmällä käytössä on
Kummaa –opettajan materiaali. Lisäksi käytössä on Valteri –tehtäväkirjoja, joista lapsille monistetaan
kynätehtäviä mm. kirjainten ja numeroiden harjoittelemiseen. Jokaiselle eskarilaiselle kerätään oma eskarikansio,
johon laitetaan mm. kynätehtävämonisteet ja muita eskarissa tehtyjä tehtäviä ja myös kuvia eskarivuoden ajalta.

Aihekokonaisuuksia harjoitellaan toiminnallisesti eri aisteja ja erilaisia harjoituksia käyttäen. Harjoittelussa
käytetään avuksi myös leikkiä, tutkimuksia, pari- ja ryhmätöitä sekä keskustelemista. Kynätehtävistä jää
seurattava muisto eskarikansioon ja sen avulla lapsi voi seurata mm. omaa kehittymistään vuoden aikana.

Nopsasten ryhmä on sitoutunut toimimaan metsässä noin 2-3 kertaa viikossa ja esiopetuksen toimintaa
toteutetaan metsässä toiminnallisesti. Jäähisten käyvät metsäretkellä kerran viikossa.

Lisäksi toteutamme projekteja ryhmän lasten toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta osana
esiopetustoimintaa pitkin vuotta.
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi
Nopsasten ryhmällä on aktiivisessa käytössä oma Instagramtili ”Nopsaset”, jossa julkaistaan kuvia toiminnasta ja
kerrotaan toiminnan sisällöstä ja tavoitteista. Lisäksi jotakin kuvia on esillä eteisessä ja tulostetaan lasten
eskarikansioihin. Myös Jäähiset aloittelevat Instagramin käyttöä ryhmässään.

Lapset kuvaavat toimintaa itsenäisesti tabletilla ja kännykän kameralla ja näitä kuvia käytetään monipuolisesti.

Kuuntelemme ja kuulemme arjessa lapsia ja vanhempia ja keskusteluiden pohjalta arvioimme ja suunnittelemme
toimintaa. Lisäksi syksyn leops –keskustelussa asetamme toiminnalle yhdessä vanhempien kanssa tavoitteita,
joiden toteutumista seuraamme pitkin vuotta ja vanhempien kanssa ainakin keväällä leops -keskustelussa.

Huoltajien osallisuus
Syksyllä järjestimme vanhemmille vanhempainillan, johon sai tulla keskustelemaan ja kuulemaan toiminnasta ja

vanhemmat saivat esittää toiveita ja ajatuksiaan esiopetuksesta. Lisäksi järjestämme vanhemmille tilaisuuksia,
joissa he pääsevät osallistumaan (isänpäivä –rakentelu, äitienpäivä, joulujuhla, kevätjuhla jne.). Vanhempia
kuullaan lisäksi tuonti- ja hakutilanteissa päivittäin, tarvittaessa varataan keskustelulle ylimääräistä aikaa ja
kaikkien kanssa käydään leops –keskustelun syksyllä ja keväällä.

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)
Olemme tarvittaessa yhteydessä esiopetuksen kuraattoriin ja psykologiin.

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus
Ryhmissämme on vain muutamia eri kieli- ja kulttuuritaustaista lasta. He osallistuvat ryhmätoimintaan ja heitä
tuetaan tarvittaessa kuvatuen avulla ja sanoja ja termejä selittäen. Puhekieli pidetään opetustilanteissa selkeänä
ja ohjeet annetaan selkeästi ja tarvittaessa pilkottuna.

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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