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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Linnunlaulussa esiopetusikäisten ryhmät ovat  Linnunlaulun talon kolmannen kerroksen tiloissa. 
Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia, hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä. 
Tavoitteena on turvallinen toimintaympäristö, jossa lapsi voi leikkiä ja kokea iloa yhdessä toisten kanssa. 
Korostamme positiivisen vuorovaikutuksen ja palautteen merkitystä arjen toimissamme. Ohjaamme lapsia 
toimimaan vastuullisesti, noudattamaan yhteisiä sääntöjä sekä kunnioittamaan toisiamme. Jokaisessa 
esiopetusryhmässä leikitään ryhmäytymisleikkejä ja on tehty ryhmän yhteiset säännöt.  Esiopetustoiminnan 
kautta  vahvistamme lasten sosiaalisia taitoja ja ryhmän me-henkeä. Rohkaisemme lapsia iloitsemaan 
onnistumisista ryhmässä ja kannustamaan ystävää sekä samalla olemaan lannistumatta epäonnistumisista. 
Kaikki toimintamme esiopetusaikana klo 9-13 on arvokasta ja merkityksellistä. 
Ruotsinkielen kielikylpyryhmissä (Svanarna ja Ugglorna) on  yhteensä 31 esiopetusikäistä lasta. Kielikylpyryhmät 
toimivat kielikylpypedagogiikan mukaisesti. Aikuiset kohtaavat lapset aina kielikylpykielellä, kielen oppimisen 
tukena käytämme mm. paljon kuvia, kehonkieltä, lauluja, riimejä, satuja,sadutusta, pelejä, ohjattuja leikkejä jne. 
Lapsia kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä kaikissa päivähoidon arjen tilanteissa. Ohjatussa toiminnassa 
lapsia kehotetaan käyttämään kielikylpykieltä omien taitojensa mukaan. Tutustumme myös ruotsinkieliseen 
kulttuuriin mm. teatterin ja juhlien kautta (esim. Luciajuhla ja Svenska Dagen).   
Suomenkieliset esiopetusikäiset lapset (11) ovat Kurkien ryhmässä. 
Haluamme auttaa lapsia huomaamaan,että oppimista tapahtuu erilaisissa ympäristöissä eri tavoin kokien. 
Lähiympäristö katuineen, puistoineen, metsäretkipaikkoineen, retkikohteineen ovat oivallisia paikkoja yhteisten 
havaintojen tekemiseen. Usein työstämme näkemäämme ja kokemaamme vielä ryhmissämme keskustellen ja eri 
tavoin dokumentoiden. Lasten mielipiteet ja havainnot kokemastaan ohjaavat esiopetustoimintamme 
suunnittelua. 
Ryhmätiloissamme opetusmateriaalit ja välineet (pelit,lelut, askartelu-ja piirtämisvälineet, liikkumiseen innostavia 
välineet ja kirjat) ovat lasten saatavilla.  
 

Jokaisella ryhmällä on omanlaisensa viikko-ohjelma. Se muotoutuu lasten kokemusten, mielenkiinnon kohteiden 
ja yhteisten projektien pohjalta. Tavoitteenamme on aikaansaada lapsia motivoivaa, oppimista tukevaa ja 
monipuolista toimintaa. Työskentelemme viikoittain pienryhmissä,joissa lapsilla on mahdollisuus saada 
yksilöllisempää ohjausta ja tukea rauhallisemmassa työympäristössä. Toteutettavat pienryhmät muotoutuvat 
suunnitellun toiminnan mukaan. 
Liikunta on tärkeä osa päiväämme. Tavoitteenamme on oppia liikunnan kautta ja kokea liikumisen tuomaa iloa ja 
hyvänolon tunnetta. Aikuisten ohjeet ja toimintatavat kannustavat toteuttamaan lasten liikkumista monipuolisesti 
sekä sisä- ja ulkotiloissa. Viikottain leikimme yhdessä lasten toivomia liikunnallisia sääntöleikkejä ja 
kannustamme lapsia ohjaamaan leikkejä toisilleen. Lapsille annetaan mahdollisuuksia omaehtoiseen tilan 
valloittamiseen, jotta heidän oma aktiivisuutensa kasvaisi.  Liikuntaleikkejä leikitään sekä aikuisen ohjauksessa 
että omaehtoisen liikunnan aikana. 
 
Esikoululaiset retkeilevät säännöllisesti viikottain. Mahdollisuuksien mukaan kuljemme retkimatkoja kävellen. 

Retkillä vahvistamme lasten kykyä toimia liikenteessä ja ohjaamme heitä turvalliseen liikkumiseen. Tutustumme 
retkillä  lähiympäristöömme ja kotikaupunkiimme. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 
Kaikissa esiopetusryhmissä kysyttiin lasten toiveita tulevasta esiopetusvuoden toiminnasta joko piirrettävän 

kesätehtävän tai esiopetusvuoden alussa käydyn keskustelun pohjalta. Näiden pohjalta esiin nousi mm. 
seuraavia aihekokonaisuuksia;  

• erilaisia tutkimustehtäviä eläimistä, luonnosta, avaruudesta, maapallosta, luonnonilmiöistä ja historiasta 
• monipuolista liikuntaa (juoksua, tasapainoilua, kiipeilyä, pallopelejä) sekä sisällä että ulkona 
• tilaisuuksia ilmaista itseä eri tavoin (laulut, tanssi, soittimien käyttö, piirtely, maalailu,askartelu, ompelu, 

kutominen) 
• -yhteiset leikit erilaisissa tiloissa päiväkodissamme 
• kirjaimiin ja numeroihin tutustuminen 
• pelien pelaaminen (lautapelit sekä tablettipelit) 
• metsässä liikkuminen ja leikkiminen 

Aikuiset nostavat aktiivisesti esiin näitä lasten kiinnostuksen ja tutkimisen kohteita kaikissa arjen kohtaamisissa. 
Tavoitteena on pitää yllä yhteisen keskustelun mahdollisuutta, ääneen ihmettelyä. Arjessa lasten kanssa 
käsittelemme keskustelujen kautta yhteisiä kokemuksiamme, muistelemme jo koettuja tunnelmia ja 
suunnittelemme tulevaa. Lapset tuottavat omia ideoitaan, mielipiteitään ja toiveitaan eri ilmaisun keinoin. He 
järjestävät toisilleen pieniä esityksiä, kertovat tarinoita, arvuuttelevat arvoituksia jne.  
Päivän aikana kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuuksia tulla kuulluksi. Ryhmissä järjestetään erilaisia 

kokoontumishetkiä mm. lapsikokouksia ja yhteisiä päivän aloituksia. Näiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta 
muotoutuu myös ryhmälle yhteisiä tavoitteita. Tavoitteiden pohjalta lasten kanssa tehdään vuodelle konkreetteja 
suunnitelmia (esim. pelien ja liikuntaleikkien opettelu, retkikohteiden valinta, pikkuleikit kokoontumishetkiin, yms.) 
ja tehdään toteutus yhdessä. Lapsia kannustetaan kokeilemaan ja opettelemaan myös heille vaativia asioita ja 
heitä ohjataan kysymään ja kyseenalaistamaan. 
Arvostamme yhteisöllisyyttä. Jokainen tuo panoksensa yhteistyöhön ja kaikkien osallisuutta tarvitaan. Juhlia 
valmistelemme yhdessä. Suunnittelemme ohjelmaa,teemme juhlajulisteet ja juhlien mahdolliset koristeet. 
Syyskuussa  on joka ryhmässä yhdessä pohdittu leikkisääntöjä (mm. leikkirauha, toisten huomioiminen ja 
kuuntelu). Yhteisissä toiminnoissamme arvioimme yhteistä sitoutumistamme ryhmänä ja yksilönä, tekemisen 
fiilistä (tunteet), omaa käyttäytymistämme ja sitä miten onnistuimme. 
Kerroksessa toteutamme vuoden aikana  yhteisiä projekteja ja juhlia ,jossa kerroksemme lapset kohtaavat. He 
saavat mahdollisuuden esiintyä toisilleen sekä suomeksi ja ruotsiksi.   
Vahvistamme itsestä huolehtimisen taitoja. Tuemme lasta oivaltamaan itse oman toiminnan ohjausta (omasta 
pukeutumisesta huolehtiminen, omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä huolehtiminen).  Ruokailumme 
tavoitteena on hyvien tapojen mukainen yhteiskeskustelu pöytäkunnittain ( pöydän ääressä istuminen, toisen 
kuuntelu,keskusteluun osallistuminen, ruokailuvälineiden käyttö, ole hyvä ja kiitos-sanat). Kielikylpyryhmissä 
tavoitteena on käydä pöytäkeskustelu ainoastaan ruotsin kielellä. Kaikissa ryhmissä on ruoka-apulaiset jotka 
auttavat kattauksessa, sekä muissa vastuullisissa pikku tehtävissä. Kannustamme lapsia maistamaan erilaisia 
ruokia. 
Arjessamme hyödynnämme yhdessä lasten kanssa tietokonetta, tablettia ja kameraa oppimisvälineenä. 
Pohdimme ja etsimme tietoa pienryhmissä  esim. ennen retkiä. Retkellä tehtyjen havaintojen kautta käsitys 
tutkittavasta tiedosta monipuolistuu. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 

Pidämme toimintakauden aikana useita yhteisiä ”perjantaipöhinöitä”. Perjantaipöhinät kokoavat joko yhteistä 
kerroksen projektia tai talossamme sovittua teemaa esim. näyttelynä, ryhmätöinä, esityksinä, yhteisinä 
liikuntatempauksina ja juhlina. Projektityöskentely muotoutuu jokaisessa ryhmässä eri tavoin ja projektit ovat 
kestoltaan eri pituisia lasten mielenkiinnon mukaan. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 
Kaikki esiopetuksen lapset ovat kertoneet omista oppimistoiveistaan piirtäen tai suullisesti. Lasten omista 
oppimistoiveet on koottu ryhmissä yhteisesti. 
Kaikki esioppilaat on haastateltu syys-lokakuussa. Kielikylvyn lapset kertoivat toiveistaan videolla. Haastattelua 
on käytetty vanhempien kanssa käytävässä leops-keskusteluissa. 
Yhteisissä kokoontumisissa keskustellaan ydessä toteutetusta toiminnasta ja arvioidaan lasten kanssa kuluneen 
viikon toimintaa. Lapset dokumentoivat omaa toimintaansa mm. piirtämällä ja valokuvaamalla. Käytämme 
tietoteknisiä välineitä lasten oppimisen dokumentointiin, kuten valo- ja videokuvausta. 
Esiopetusryhmien työntekijät arvioivat esiopetustoimintaa säännöllisesti tiimipalavereissa ja yksikön opettajien 
palavereissa. Alueen esiopettajat tapaavat kaksi kertaa toimintavuoden aikana.  
 
Huoltajien osallisuus  
 

Vanhempainilta on pidetty 23.8.2018. Vanhempainillassa on keskusteltu yhdessä esiopetustoiminnasta ja kerätty 
vanhempien ajatukset ja toiveet  toiminnan suunnitteluun.Lokakuun aikana teemme yhdessä vanhempien kanssa 
lapsen esiopetuksen suunnitelman. Suunnitelmat arvioidaan maalis-huhtikuussa yhdessä perheen kanssa.   
Päivittäin vaihdamme kuulumiset tuonti-ja hakutianteissa. Kirjoitamme perheille viikkokirjeen perjantaisin. 
Viikkokirje sisältää kuvauksen kuluneesta viikosta sekä tietoa seuraavan viikon toiminnasta. Vuoden aikana  on 
vanhempien iltapäiväkahveja, ryhmien omia yhteistapahtumia, ja mahdollisia yhteisiä vanhempainiltoja.    
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Käytössämme on toista vuotta sovittelun pelisääntöihin pohjautuvaa Miniversoa. Henkilökunta on saanut perus- 
ja jatkokoulutuksen MiniVerson käyttöön. Tämän jälkeen otamme käyttöön Miniverso-sovittelumallin. Miniverson 
tavoitteena on osallistaa lasta löytämään itse ratkaisuja ristiriitojen selvittämiseen. Toimimme sovittelussa lasten 
apuna. Rohkaisemme lapsia selvittämään pieniä ristiriitoja ensin itse, ja hakemaan niihin ratkaisuja (esim. 
tavaroiden/leikin vuorottelu). Hyveet elämässä-konsepti tukee tilanteiden selvittämistä positiivisessa hengessä 
Yhdessä vanhempien kanssa keskustelemme esiopetusvuoden aikana ryhmätoiminnastamme. Tavoitteena on 
luottamuksellinen vuorovaikutus arjessa. Näin olemme yhteisesti tietoisia lapsen tavasta liittyä ryhmään ja toimia 
siinä. 
Jokaisessa esiopetusryhmässä olemme luoneet syksyllä lasten kanssa yhteiset säännöt sekä olemme 
keskustelleet miten reiluus ja hyvä kaveruus leikeissä ja yhteisessä toiminnassa vaikuttavat turvallisuuteen ja 
ryhmämme ilmapiiriin. Me-henkeä luomme yhteisellä naurulla ja kunnioituksella toiseen (toisen kuuntelu ja 
mielipiteiden arvostaminen). Vahvistamme hyviä tapoja yhteisössä mm. tervehtimällä ja kotiin lähtiessä 
kättelemällä, iloitsemalla yhdessä toistemme harjoittelusta ja onnistumisista. Kannustamme lapsia opettamaan 
toinen toisiaan mm. kielen oppimisessa ja erilaisissa toiminnoissa.  
Toiminnan suunnittelussa huomioidaan että kaikilla on tasa-arvoinen oikeus osallistumiseen ja jokaisella lapsella 
oikeus olla ryhmän jäsen omana  ainutlaatuisena itsenään omine mielenkiinnonkohteineen.  
Ryhmien aikuisien vastuulla on kertoa lapsille, että häirintää ja kiusaamista ei tule sallia.  Aikuiset ovat mukana 
lasten leikkien ohjauksessa ja ennakoivat mahdollisia pulmapaikkoja (leikkirauha, roolien ja tavaroiden jako, 
päätös retkipareista) olemalla itse mukana leikkiryhmässä. Lasten yksilölliset tuentarpeet huomioidaan 
ohjauksessa. Vapaan leikin tilanteissa autetaan lapsia solmimaan kaveruussuhteita.  Niiden kautta lapsille tulee 
kokemuksia mm.yhteistyöstä erilaisten ystävien kanssa, toisen asemaan asettumisesta, empaattisuudesta. 
Ryhmissä käytämme MiniVerso-sovittelun lisäksi tunne- ja kaverikortteja, joiden avulla mietimme ja 
keskustelemme yhdessä lasten kanssa tunteista ja miltä ne tuntuvat ja käytämme niitä apuna erilaisten 
tilanteiden ratkomisessa.  
On tärkeää, että ryhmän aikuiset tiedostavat, millaisissa tilanteissa kiusaamista esiintyy ja lapsella tulee aina olla 
mahdollisuus tukeutua aikuiseen. Havaintojen pohjalta on pystyttävä tekemään muutoksia oppimisympäristöön ja 
omiin ohjaustapoihin (ennakointi). Yhdessä aikuisen kanssa mietitään keinoja, joilla voisi hallita ei-toivottua 
käytöstä (toisten leikkien rikkominen, nimittely, toisen tökkiminen, lyöminen, potkiminen, vaatteista repiminen, 
tavaroiden käsistä vieminen, toisten tavaroiden ottaminen ja piilottelu). Lasten tulee saada myönteistä palautetta 
ja kannustusta riittävästi, jotta pulmalliset tilanteet eivät ota yliotetta. Kannustamme lapsia rehellisyyteen oman 
käyttäytymisen suhteen. 
Jokaisella päiväkotimme aikuisella  on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja ohjata lapsia  joko sanallisesti tai 
esim. erottamalla lapset kauemmaksi toisistaan. Näiden konfliktitilanteiden selvittämisessä käytämme hyödyksi 
MiniVerso-sovittelua. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
 

Suomen kielen vahvistamien arjen toiminnoissa. Kielikylpyperheille muistutetaan oman äidinkielen vahvistamisen 
merkityksestä. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
      
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Päivähoitoyksikössämme toimii erityislastentarhanopettaja. Lasten esiopetuksen järjestelyissä otetaan huomioon 

lasten yksilölliset tarpeet ja kehitystaso. Esiopetusta toteutetaan pienryhmissä ja samanaikaisopetuksena.  
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 

• Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin 
• Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

erityislastentarhanopettaja, esiopetuksen kuraattori, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä 
tarvittaessa suomi toisena kielenä opettaja, neuvola terveydenhoitaja ja muut asiantuntijat 

 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

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

Keskustelun  
päivämäärä 
      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 
 

Suunnitelman  
päivämäärä 
26.9.2018 

Muut yhteistyötahot  
Esiopetuksen kuraattoripalvelut, alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja,S2-opettaja, neuvola, 
puheterapeutti,toimintaterapeutti 
Esiopetuksesta vastaava lto/elto 

Kielikylvyn esiopetus 
Anu Simelius , Catrina Kononoff,  
 
Suomenkielinen eskari 
Katri Pietarinen ja Helka Ryhänen elto  
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Toimintakauden esiopetuksen toimintasuunnitelman arviointi ja toteutuminen  
(siirtyy yhteistyökouluihin) 
     
Esiopetuspaikka  
      

Toimintakausi 
      

Päivähoitoyksikkö 
      
Puhelin 
      

Sähköpostiosoite 
      
 

 
 
Oppimisympäristön kuvaus (minkälaiset ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset painotukset jne.) 
      

Pedagogisen toiminnan kuvaus (vaihtuvat työtilat, aktiivisen liikkumisen toteutuminen, oppimisvälineiden käyttö)  
      
 
 
Oppimiskokonaisuudet teemat, projektit (kuinka toteutui?) 
      
 
 
Lasten osallisuus (kuinka toteutui, kuinka tottuneita osallistumaan toiminnan tai oppimisympäristön suunitteluun?) 
      
 
Vanhempien osallisuus (minkälaisia osallistumisen muotoja, kuinka toteutui?) 
      
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt 
      
 
Arviointi esiopetuksen ja perusopetuksen välisen yhteistyön toteutumisesta 
      
 
Esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja 
      
 
Päivämäärä 
 
 
 

      

Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 

 

      

 


