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Anita Tuovinen      

 

 

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 

Päiväkoti Impivaarassa esikoululaiset toimivat 21 lapsen ryhmässä. Päiväkoti Saniaisessa puolestaan on kaksi 
samoissa tiloissa toimivaa ryhmää, joissa on yhteensä 16 esikoululaista ja 8 3-4vuotiasta lasta. Toiminta-
aikamme on 8.30-12.30. Esiopetuspäivä alkaa yhteisellä ohjatulla ulkoliikunnalla, jolloin piha-alueet ovat 
esikoululaisten omassa käytössä. Sisätoimintaan siirryttäessä muut ryhmät ulkoilevat, jolloin nämä tilat ovat 
esikoululaisten pienryhmien käytössä. Oppimisympäristöt määrittyvät projektien luonteiden mukaan ja niiden 
suunnitteluun osallistuvat sekä lapset että aikuiset. 

 Impivaarassa ja Saniaisessa esiopetuksen tavoitteista painottuvat "tutkin ja toimin ympäristössäni" (luonnon  
tutkiminen ja siellä oppiminen) sekä "kasvan ja kehityn" (liikunta) . Lisäksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja 
harjoitellaan Piki- ja Molli materiaalien avulla. 

 Lapsen esiopetuspäivä rakentuu vaihdellen sekä ohjatusta että omaehtoisesta leikistä ja toiminnasta. Ryhmän 
koko vaihtelee toiminnan mukaan (koko ryhmä/pienryhmät/parityöskentely).Toiminnallisina työtapoina suosimme 
lapselle ominaisia tapoja oppia (liikkuminen, leikkiminen, taiteileminen, tutkiminen). 

Yhteistyötä teemme mm. lähikoulujen, suomi toisena kielenä -opettajan (S-2), erityislastentarhanopettajien, 
esiopetuksen kuraattorin, puheterapeuttien, neuvolan,  lastensuojelun ja perheneuvolan kanssa. Yhteistyö 
tapahtuu aina vanhempien luvalla. 

 
 

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

Toimintamme on suunniteltua ja tavoitteellista. Kaikkiin projekteihimme sisältyy monipuolisesti laaja-alaisen 
oppimisen eri osa-alueet (ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä 
huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen ja 
vaikuttaminen). Osa-alueiden tavoitteet huomioidaan  myös arjen toiminnoissa osana esiopetusta. 
Mietimme projektiin ja teemaan sopivat sisällöt lasten kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Menetelminä ovat lasten 

kokoukset, haastattelut ja leikin havainnointi. 
Lapset saavat suunnitella ja toteuttaa yhdessä sovittuun teemaan liittyen erilaisia projekteja, hyödyntäen 

luovuuttaan sekä mm. tieto- ja viestintäteknologiaa. 
Esimerkiksi luontoretkellä harjoittelemme jo matkalla tunnistamaan liikennemerkkejä ja muotoja (monilukutaito), 

tutustumme metsässä mm. eri puulajeihin ja kasveihin (tutkiminen, ajattelu ja oppiminen), teemme 
pikkuporukoissa ja parityöskentelynä tehtäviä ja tutkimuksia luonnossa (vuorovaikutus) sekä kuvaamme ja 
dokumentoimme toimintaamme metsässä (tvt).      

 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Oppimiskokonaisuudet nousevat ryhmän tarpeesta ja Helsingin esiopetussuunnitelman tavoitteista. Lasten 
kiinnostuksen kohteista ja aloitteesta poimimme kutakin lasta kiinnostavat aiheet tarkemmin tutkittavaksi. Aihetta 
tutkimme laaja-alaisesti pienryhmissä pilkkoen kokonaisuutta lasten mielenkiinnon mukaan osiksi. Kaikenlainen 
oppiminen tapahtuu pääasiassa toiminnallisuuden kautta. Leikki on meille tärkeä menetelmä opetuksessa, 
samoin kuin toiminnan toteuttaminen lapselle ominaisella oppimistavalla ja lapsen tasoisesti. Juhlat, tapahtumat 
ja päiväkodin perinteet sisällytämme toimintaan. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Dokumentoinnin välineinä käytämme lasten kansioita, joihin kerätään kuvia, piirustuksia ja omia tarinoita. 
Dokumentoinnissa hyödynnämme erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä sekä lasten itsensä tuottamia 
kirjallisia ja kuvallisia dokumentteja. Käytämme lapsen itsearvioinnin tukena kansioihin kerättyjä dokumenttejä.   
Lapsi saa kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta vahvuuksistaan säännöllisesti koko henkilökunnalta. 

Lasten kokouksissa ja yksilöhaastatteluissa arvioimme yhteisten tehtävien onnistumista sekä sitä missä lapset 
ovat omasta mielestään onnistuneet. Teemojen ja projektien edetessä harjoittelemme lapsen kanssa 
itsearviointia. 

Koottu dokumentointi toimii myös palautteena vanhemmille lapsen edistymisestä. Vanhempien kanssa käymme 
säännöllisesti keskusteluja lapsen kehittymisestä ja oppimisesta. Arviointia tapahtuu myös Leops- (lapsen 
esiopetuksen oppimissuunnitelma) keskusteluissa, joissa vanhemmilla on mahdollisuus kertoa laajasti lapsensa 
vahvuuksista ja oppimisesta sekä kiinnostuksen kohteista. 

 Arvioimme toimintaamme säännöllisesti tiimi-palavereissa. Yksikön esiopettajat arvioivat ja suunnittelevat 
toimintaa säännöllisesti. Vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta ympäri vuoden palautelaatikkoomme. 
Esimiehen kanssa käymme arviointikeskustelua säännöllisesti sekä  tiedotamme hänelle toiminnastamme 
viikottain.      

 

 
Huoltajien osallisuus  

Toiminnasta tiedotamme viikko-, kuukausi- ja projektitiedotteissa. Eteisen seinällä olevasta viikko-ohjelmasta voi 
nähdä toiminnan viitteellisen tiedon kuluvalla viikolla.  

Huoltajien toiveita kuullaan jo ennen toiminnan alkua info-tilaisuudessa (kesäkuu) sekä toiminnallisissa 
vanhempainilloissa, leops-keskustelussa sekä päivittäisissä hakutilanteissa. Lisäksi käytössä on toivepuu, johon 
vanhempia kannustetaan lisäämään sekä omia, että lastensa toiveita läpi kauden. 

Vanhemmilla on mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan osana esiopetusta. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Esiopetuskauden alussa on lasten kanssa mietitty yhteiset pelisäännöt. Suosimme tasa-arvoisia ja 
vapaavalintaisia leikkejä. Aikuisten myönteisellä ohjauksella ja läsnäololla opetamme lapselle positiivisen  
vuorovaikutuksen merkitystä. Meille on tärkeää, että jokainen lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi. Lasten kanssa 
yhdessä luomme oppimisympäristön, jossa on tilaa leikille, kaverisuhteille ja jossa voi harjoitella sosiaalisia taitoja 
turvallisesti.  
Harjoittelemme tunne- ja vuorovaikutustaitoja Piki- ja Molli -materiaalin avulla. 

 

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

Yhdessä vanhempien kanssa laadimme tarvittaessa lapselle henkilökohtainen monikielisyyden suunnitelman 
osana  lapsen leopsia. Oppimisen tukena käytämme kuvia ja muuta kielen kehittymistä tukevaa materiaalia. 
Tarvittaessa konsultoimme alueen S2-opettajaa. Pienryhmätoiminta tukee kielenoppimisen kehitystä. 
Tutustumme ryhmässä olevien lasten kulttuureihin.      
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

      

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 

      
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

   erityislastentarhanopettajat, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

      

Keskustelun  

päivämäärä 

8.10.2018 (Impivaara) 

29.10.2018(Saniainen) 
     

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

laadittu yhdessä Hiidenkiven peruskoulun ja Tapanilan ala-asteen kanssa 

Suunnitelman  

päivämäärä 

11.09.2018 
Muut yhteistyötahot  

   Lähialueen päiväkodit, koulut ja leikkipuisto, kummiluokkamme Tapanilan ala-asteella ja Hiidenkivessä, 
Tapanilan srk, Tapanilan ja Malmin kirjastot     
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