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

 

Hattivattien esiopetusryhmässä on 19 lasta. 
Ryhmämme toiminta-aika on klo 8.30-12.30. 

Käytössämme ovat varsinainen ryhmähuone ja kaksi pienempää huonetta; joita voidaan käyttää jakohuoneina ja 

hyödyntää pienryhmätoiminnassa, toinen pienempi huone on käytössä myös lepohuoneena. Käytävätiloja 

voimme hyödyntää erilaiseen liikuntaan esim. erilaisiin pallopeleihin, sisäliikuntahetket pidetään monitoimisalissa. 

Ulkoliikuntahetket pidämme Kiillepuistossa tai Salpauselän leikkipuiston viereisellä kentällä. Oppimisympäristö on 

siellä missä mekin olemme ja laajenee toimintamme mukaan: leikkipuisto, lähimetsä, Viikin lintutorni jne. 

Erityiset painotukset toiminnassamme: 

- Kielellisten valmiuksien kehittäminen, paljon kielellisen tietoisuuden harjoituksia kaikille ryhmämme 

lapsille 

 

- Tunnetaidot, jotka ovat keskeisiä hyvän vuorovaikutuksen ja sosioemotionaalisen kasvun tärkeitä 

osatekijöitä. 

Jokainen esiopetuspäivä on hyvin erilainen; aikuisten havaintojen pohjalta tehdään jatkuvasti muutoksia 

toimintaan ja suunnataan toimintaa lasten tarpeiden sekä kiinnostuksen mukaan. Aikuinen antaa toimintaan 

jatkuvasti iloisia sytykkeitä. 

Aamupalan jälkeen jokainen lapsi pelaa yhden palapelin, tämän jälkeen alkaa vapaa toiminta/ leikki. Esimerkiksi 

tiistaisin ”paperitehtäväpäivänä”, valmistelemme yhdessä lasten kanssa ryhmähuoneemme valmiiksi klo 9.00 

aikoihin ja ryhdymme tekemään tehtäviä. 

Ulkoilu ja ruokailu ovat erittäin tärkeä osa esikoulua; ulkoilu sisältää niin ohjattua leikkiä esim. yhteiset 

hyppynaruleikit, hippa, polttopallo kuin vapaatakin leikkiä esim. leikit hiekkalaatikolla ja voltit kiipeilytelineessä.  

Esikoululaisten ruokailu on klo 11.30 ruokalassa, tavoitteena on tutustuttaa lapset makujen maailmaan, 

terveellisiin elämäntapoihin, hyvinvointiin, ruokakulttuuriin ja hyviin tapoihin. Ruokailun jälkeen on lepohetki, 

jolloin lapsille luetaan jotain jatkokertomuskirjaa, kuunnellaan rauhoittavaa musiikkia ja levätään, rauhoitutaan 

hetki. 

Toiminnalliset työtavat ryhmässämme ovat liikunta, draama, leikit, pelit, kädentaidot, taide, kaikkia osallistavat 

työskentelytavat esim. parityö ja ryhmätyö vaihtelevin kokoonpanoin. 

Pedagogiseen toimintaan liittyviä yhteistyökumppaneita ovat kirjasto-auto, alueemme lähikoulut ja päiväkodit, 
alueen kiertävä S2-lto, kelto, Malmin seurakunnan Jukka-pappi, puheterapeutit, tulkkipalvelut. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja 
oppimisympäristön suunnitteluun?) 

Toimintamme on lapsen kehitystarpeista ja kiinnostuksen kohteista lähtevää monipuolista, usein leikinomaista 
oppimista: äänteillä, kirjaimilla, sanoilla, lauseilla, lukujonolla, numerosymboleilla, lukumäärillä ja aritmeettisilla 
perustaidoilla. Oppimista tapahtuu  sisällä ja ulkona, tutussa ja uudessa ympäristössä, vuorovaikutuksessa - 
ryhmänä, pareittain ja itsenäisesti, kaikkialla ja koko ajan = kaikkiallista oppimista.  
 

Toiminnan lähtökohtana voi olla esim. lapsen esittämä kysymys; aikuisella on oltava jatkuvasti  
tilanneherkkyyttä, aikuisen on tartuttava hetkeen; vastauksen löytäminen yhdessä  esim. keskustellen, tietokirjoja 
tutkien ja tietotekniikkaa apuna käyttäen. Lasten innostus kasvaa/laajenee; he kiinnostuvat muistakin asiaan 
liittyvistä asioista. Sitä tietoa mitä he haluavat, sitä etsitään/taitoa harjoitellaan. Esim. lapsen kysyessä 
”voidaanko (toive)?” ja lapsen toive eletään todeksi.  

 

Liikuntahetkillä lapset saavat aina kokeilla, tutustua itse uuteen liikuntavälineeseen; yhteisen toiminnan alkaessa 
aikuinen liittää lasten ideoita yhteiseen liikuntahetkeen. 

Lasten havainnoinnin pohjalta suunnitelmat ja toiminnan suunnat muuttuvat ja tämä on jatkuva prosessi. Aikuisen 
on oltava läsnä, aikuisen oma innostus tarttuu lapsiin, yhteinen tekeminen, keskustelut ja esim. retket ovat 
tärkeitä.  

 

 Aikuinen voi tarttua lasten mielenkiinnon kohteisiin esim. keskusteltaessa lasten mediakulttuurista. Lasten 
oivallukset edellyttävät aikaa pohtia, hämmästellä ja tutkia, lapsia kannustetaan omaan ajatteluun; myös ilman 
aikuista; lapset opettavat toisiaan, aikuiset oppivat lapsilta. Oppiminen ei tapahdu kaikilla samaan aikaan, lapset 
ovat hyvin eri vaiheissa oppimisessa. Toiset lapset tarvitsevat tukea, toiset haasteita. 

 
 Lapsi on oppiva: hän haluaa oppia, oppii vaivattomasti, iloitsee oppimisestaan, on luonnostaan utelias ja 
kiinnostuu kaikesta uudesta. On tärkeää tietää miten lapsi oppii ja miten oppiminen tapahtuu. Tunteilla on suuri 
merkitys oppimisessa samoin, kuin myönteisellä minäkuvalla ja itsesäätelytaidoilla.  
 
 Oppimisympäristön rakentamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta lasten kiinnostus herää. Monimuotoinen 
oppimisympäristö houkuttelee lapsia katsomaan, tutustumaan, koskettelemaan, kokeilemaan. Kaikki aistit 
pyritään myös ottamaan käyttöön eli oppimista tapahtuu kaikkien aistien kautta. Lapset oppivat huomaamaan 
pienet muutokset, viestit tulevat oppimisympäristössä ja he kiinnostuvat niistä.  Lasten tekemät tarkat havainnot, 
muutosten huomaaminen oppimisympäristössä ovat ensi askel kohti matematiikkaa. 
 
 Aikuisella on aina selkeä näkemys kasvun ja opetuksen pedagogisista tavoitteista ja ne tulee saada osaksi 
yhteistä toimintaa. Kaiken toiminnan yllä on kysymys miksi? ja aikuinen tietää vastauksen tähän miksi näin 
tehdään tietäen pedagogisen lähtökohdan. 
  

 Lähiympäristön ja luonnon merkitys on suuri. Retki lähimetsään on loistava tilaisuus havainnoida ympäristöä, 
tutkia ja oppia. Aktivoiva oppimisympäristö on oppimisen tukirakenne, samoin kuin vertaisryhmä ja leikki. 
Oppiminen tähtää ymmärtämiseen. Maailma on täynnä viestejä, joita lasten tulee oppia tunnistamaan ja 
ymmärtämään eli menemme yhdessä kohti monilukutaitoa; esim. retkellä tarkastelemme liikennemerkkejä ja 
maassa olevia kuvia – pyörätie, kävelytie jne. 
 
 Lapset oppivat parhaiten, kun heidän on hyvä olla; fyysiset tarpeet on tyydytetty, olo on turvallinen ja he ovat 
motivoituneita. Oppiminen on iloinen asia! 
Vanha viisaus, suomalainen sananlasku: ”Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa!” on hyvä pitää mielessä. 
Asenteet, arvot, tiedot ja taidot opitaan lapsena ja ne voivat kantaa läpi elämän. Esimerkkinä tästä ovat 
metsäretket, jolloin lasten kiinnostus luontoon herää ja lapset oppivat/lapsille opetetaan miten siellä 
käyttäydytään, kuljetaan; miten esim. tarkkaillaan oravan puuhia ja miten elävän puun oksat jätetään rauhaan.  
 

 

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 

Päiväkoti Louhikon tämän syksyn teemana on ”Metsä”. 
Erilaiset perinteiset sadut; Kolme pukkia, Seitsemän pientä kiliä, Nauriin nosto jne. ovat myös toimintamme 
pohjana. 
 
Seppo Sarraksen sanoin: " Tämän päivän toiminta on huomispäivän toimintasuunnitelma" 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 

Toimintaa arvioidaan pääasiassa yhdessä lasten kanssa, kuunnellen herkällä korvalla heidän 
mielenkiinnonkohteita ja palautetta ohjatusta toiminnasta sekä seuraamalla heidän oppimisen kehittymistä ja 
vastaamalla yksilölliseen kehittymiseen. Lasten toimintaa kuvataan ja julkaistaan kuvia ryhmän omassa 
Instagramissa, lasten saavutuksia ja tehtäviä asetetaan esille ja iloitaaan niistä yhdessä.  

 

Vanhempien toiveita ja palautetta arvostetaan ja kysellään, mahdollisuuksien mukaan pyritään vastaamaan 
esitettyihin toiveisiin.  

 

Huoltajien osallisuus  
 

Tervetuloa Hattivatteihin 2019-2020 esite 

Vanhempien osallistumisen muotoja: syksyn ensimmäinen vanhempainilta oli 12.9.2019; vanhempainillassa 
toivotettiin vanhemmat tervetulleeksi seuraamaan esiopetushetkeä sekä esittelemään omia taitojaan. Louhikon 
toimintasuunnitelmassa on syksyllä Taidepaja-tapahtuma koko perheelle sekä keväällä Liikuntaseikkailu koko 
perheelle. Päiväkodin ja oman Hattivatti-ryhmän vanhempia pyydetään tarvittaessa tuomaan kotoa  eri 
projekteihin liittyviä esineitä, tavaroita, kirjoja. 

Vanhempien LEOPS-keskusteluissa tulleet odotukset pyritään ottamaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. 

Esiopetuksen toiminnasta viestittäminen:  
- Heti esikoulun alkaessa jaettiin Tervetuloa Hattivatteihin 2019-2020 –esite,  
- Päivittäiset tuonti- ja hakutilanteet: kerrotaan mitä päivän aikana on tehty, Esikoulukansiot, joita lasten 

kanssa vanhemmat voivat yhdessä ihastella 
 

Oppimisympäristö kokonaisuudessaan; toiminnan dokumentointi: opetuskuvat, valokuvat toiminnastamme ja 
lasten työt seinillä, ryhmämme viikkosuunnitelma on  käytävän seinällä ja iettyihin tapahtumiin esim. retkiin 
liittyvät viestit. 

 

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

Toiminnan alkaessa, alkusyksyllä erityinen huomio on kiinnitetty ryhmäytymiseen, ”me”-hengen luomiseen; paljon 
leikkejä yhdessä ja leikkejä lasten nimillä, jolloin lapset oppivat tuntemaan toisensa ja ryhmän aikuiset ja kaikkien 
nimet. Näin syntyy yhdessä oppiva ryhmä ja jokainen saa oppia omalla tavallaan. 
 
Aikuisten läsnäolo on hyvinvoinnin perusta, lapset kokevat olonsa turvalliseksi ja syntyy luottamus ja he 
uskaltavat osallistua.Ryhmällä on omat säännöt ja päivittäiset rutiinit ovat selkeät eli lapset tietävät mitä 
tekevät/miten toimia, mitä heiltä odotetaan. 
 
Heti alkusyksystä lähtien on kiinnitetty erityinen huomio  perushoitotilanteisiin esim. wc-käyttäytymiseen, ulko- ja 
sisävaatteisiin ja käsienpesuun. Aikuiset tietävät missä heidän tulee olla esim. siirtymätilanteissa. 
 
Kiusaamisessa on nolla-toleranssi, tilanteisiin puututaan heti ja vanhemmille infotaan tilanteesta. 
Itsesäätelytaitojen kehittäminen on erityisen tärkeää; tilanteiden jatkuvaa ennakointia, mitä seuraavaksi tapahtuu. 
Sukupuolten välinen tasa-arvo: Hattivateissa ei ole erikseen tyttöjen ja poikien leikkejä tai värejä. 
 
Ristiriitatilanteiden selvittäminen aikuisen kanssa, lasten auttaminen näissä tilanteissa, 
toimintamallien/vaihtoehtojen antaminen lapsille, tilanteiden sanoittaminen, lasta ei jätetä koskaan yksin. Lasta ei 
jätetä yksin myöskään voimakkaissa tunteissaan.Tunnetaitojen opettelu on koko ajan ajankohtaista, tunnetaitoja 
harjoitellaan eli opetellaan tunnistamaan, käsittelemään, hyväksymään ja ilmaisemaan tunteita 
 
Aikuisen malli kaikissa päivän tilanteissa on hyvin tärkeä, miten toiselle puhutaan, miten toisia kohdellaan; 
rauhallisuus, kiireettömyys. 
 
Syksyn pelilista, jonka avulla lapset oppivat hyvin erilaisia pelejä ja ennen kaikkea pelaamaan hyvin erilaisin 
kokoonpanoin kaikkien kanssa eri pelejä. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja 
tarvittaessa valmistava opetus 

 

Hattivatti-ryhmässämme on kuusi monikieli-ja kultturitaustaista lasta. Ryhmämme toiminnassa, päivittäisissä 
toimintahetkissä ja arjessa korostuu jatkuvasti konkreettisuus, sanojen ja käsitteiden avaaminen ja 
kuvien/konkreettisten esineiden käytön tärkeys. Puhuttuun  kieleen kiinnitetään erityistä huomiota, samoin toistot  
ja asioiden kertaamiset ovat tärkeitä. Lukuhetkistä haluamme tehdä mielekkäitä, lukeminen on ilmeikästä ja 
lukunopeuteen kiinnitetään erityistä huomiota, samoin kirjojen valintaan.  

 

Kiinnitämme huomoita myös lasten paikkojen valintaan niin ruokailu- kuin toimintahetkilläkin. Vapaassa leikissä 
pyrkimys siihen, että kaikki lapset leikkivät kaikkien kanssa ja näin kieliryhmät sekoittuvat. Oppimisympäristö on 
muokattu sellaiseksi, että se aktivoi lapsia puhumaan; kyselemään ja tekemään omia havaintoja.  

 

Kaikilla lapsilla on henkilökohtaiset S2 -suunnitelmat. S2-tuokiot ovat pääasiallisesti yksilöllisiä; askarteluhetkiä, 
kirjan lukemista ja pelejä yhdessä. Pienryhmätoimintaa, jossa lapsille avataan etukäteen esim. seuraavalla 
viikolla käsiteltävää asiaa tai yhdessä luettavaa kirjaa. Yhdessä luettuun kirjaan voidaan myös palata 
pienryhmässä tai kahdestaan lapsen kanssa.  

 

Dokumentoimme  lasten edistymistä suomen kielessä ja sitä mitä olemme tehneet kunkin lapsen kanssa. Omissa 
tiimipalavereissamme keskustelemme havainnoistamme ja sovimme miten toimimme kunkin lapsen kohdalla, 
miten voimme tukea parhaiten lapsen suomen kielen kehitystä. Teemme yhteistyötä alueen S2-lto:n kanssa. 

 

Ensiarvoisen tärkeänä pidämme LEOPS-keskustelujen käymistä tulkin avulla. 
Kulttuuri-identiteetin kehittymisen kannalta ryhmän aikuisten oma esimerkki on erittäin tärkeä eli kiinnostus eri 

kulttuureihin, eri kulttuurien hyväksyntä ja arvostus. Esimerkkinä tästä ovat jokaisen ryhmämme eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisen lapsen  lippu ovessa, joka kertoo mistä maasta äiti tai isä on kotoisin ja tervetuloa- toivotus 

heidän kielellään.Toimintavuoden aikana on tarkoitus tutustua eri maiden lasten kirjoihin, esim niiden kuvitukseen 

ja kieliasuun, kirjaimiin. 

Joka vuosi Louhikossa on ollut YK:n päivänä näyttely päiväkodissamme olevien eri kultturien  tavaroista esim. 
vaateista, soittimista. 
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
 

Ryhmässämme on kaksi valmistavaa esiopetusta saavaa lasta; ryhmässämme on 6 tunnin S2-työntekijä, joka 
pitää aamupäivisin kyseisille lapsille yksilö/pienryhmätoimintaa.  Iltapäivisin kertaamme vielä käsiteltyjä asioita 
näiden lasten kanssa on pelejä ja kirjan lukemista. Kaksi erityistä tukea saavaa lasta; ryhmässämme on 
varhaikasvatuksen erityisopettaja kolmena päivänä viikossa, hän suunnittelee yhdessä ryhmän tiimin kanssa 
pienryhmätoimintaa, toteuttaen toimintaa sekä arvoiden sitä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) tehtäviin 
kuuluvat myös monien kirjallisten töiden sekä kuvausten kirjaaminen. 
 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä.  
 

- Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.  

- Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, 
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija. 

 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

 
 

Suunnitelman  

päivämäärä 

28.10.2019 

Muut yhteistyötahot  

Kirjastot, Kirjasto-auto, Liikennekaupunki, Museot, Malmitalo, Lähikoulut, Leikkipuistot ja Päiväkodit, Alueen 
kiertävä S2-lto, Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Malmin seurakunnan Jukka-pappi, Puheterapeutit, 
Neuvola, Lastensuojelu, Perheneuvola, Perhetyö, Lapsiperheiden sosiaaliohjaus, Psykiatrian palvelut, Psykologit 

ja Tulkkipalvelut. 
 
 


