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

Ryhmät, arvio seuraavalle vuodelle: 

  

1. Honey Pots/ 3-5 -vuotiaat     13  lasta, Lto ja lastenhoitaja (tai mahdollinen toinen lto) 

2. Busy Bees /Esikouluryhmä 2107-2018:  10, mahdollisesti 11 esikoululaista, pätevä esikouluopettaja (työsopimus kirjoitetaan kun 
saamme virallisen esikoulupäätöksen/pätevä esikouluopettaja tiedossa) ja lastenhoitaja, mahdollinen  S2 –opettaja mikäli tarvitaan. 
Lapsista 5 on äidinkieleltään suomea puhuvia ja 6 puhuu äidinkielenään englantia. 

 Kaikki lapset lapset ovat kokopäivähoidossa. Päiväkoti on auki 7.30-17.00.  

 

 

Esikoululaisten päiväohjelma:  

Aamupala 8.00-8.30 

Ulkoilu 10.30-11.30 

Projektityöskentely 9.00-10.15  

Lounastauko 11.30-12.30 

Lepohetki 13.30-14.30 (sisältäen satuhetken)  

Projektityöskentely 12.30-13.30  

Välipalahetki 14.30-15.00 

Ulkoilu 15.00-17.00.  

 

Esikoulun opetusaika sijoittuu välille 9.00-14.30. 

 

Rakennuksen tilat mitoitettu yht. 30 lapselle. Pedagoginen painotus: Englannin kielen kielikylpypäiväkoti eli esikouluopetus järjestetään 
englannin kielellä. Opettajat toimivat kaikki Englannin kielellä, päiväkodinjohtaja on lisäksi suomenkielinen. Lähes kaikki esikoululaiset 
pyrkivät englanninkieliselle luokalle tai kaksikieliseen opetukseen jatkossa. Esikoulun opetushetket ulottuvat myös arjen siirtymä- sekä ru-
okailu- ja ulkoilutilanteisiin teeman mukaan. Kielellinen kasvatustyö on kokoaikaista ja arjen perustilanteissa etenevää. 

Päiväkodin tilakuvaus: Päiväkoti on kaksikerroksinen rakennus, jossa pohjakerroksessa on esikoululuokka, kaksi muuta lasten ryhmätilaa, 
keittiö, suuri leikkialue, teemaleikkitila/huone sekä wc-/pesutilat. Toisessa kerroksessa sijaitsevat opettajien sosiaaliset tilat, pesutilat sekä 
toimisto. Ulkoilu tapahtuu päiväkodin omalla, aidatulla ja valaistulla pihalla, toisinaan vieraillaan alueen lähipuistoissa. 

. 

Esikoululaisilla on joustava viikkolukujärjestys, antaen runsaasti tilaa projektikokonaisuuksille sekä retkille. Lasten kanssa suunnitellaan 
yhdessä kiinnostavat projektit sekä teemat, ja jaetaan ryhmä toiminnan mukaan kahteen pienryhmään. 

Opetusmenetelmämme ovat vahvasti toimintaan sekä kieleen sidottua. 

 

Päivään sisältyy vapaata leikkiä, ja riippuen esikoulun teema/projektikokonaisuuksista opetus voi tapahtua myös ulkoilun yhteydessä 
ulkona: oppimisympristö vaihtelee monipuolisesti toiminnan mukaan sisältäen vierailut retkikohteissa (mm.metsäretket, meren ranta, teat-
terit, museot, tiedekeskus Heureka) ja kirjastossa. Kerran viikossa ryhmä käy sisäliikuntasalissa. Ruokailu sekä lepohetki kuuluvat olen-
naisena osana osana esikouluopetusta, jonka yhteydessä harjoitellaan hyviä ruokatapoja sekä keskustellaan englannin kielellä vuoroja 
toisille antaen. 

 

Päiväkoti noudattelee erilaisia yhteisiä teemaprojekteja, joiden kesto on 1-2 viikkoa. Osa teemoista liittyy suoraan vietettäviin käsillä oleviin 
juhla- tai retkipäiviin, osa on henkilökunnan ideoimia ja osa lasten omista ehdotuksista lähteviä  sekä yhdessä suunniteltuja kokonaisuuksia. 
Esikoululaisilla on lisäksi omia pienprojekteja, jotka suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Opettaja kirjaa erilaisia ideoita ylös tai herkistyy 
lasten ajankohtaisena kiinnostuksen kohteena oleville asioille ja pyrkii koostamaan niistä pedagogisesti suunnitellun projektikokonaisuuden, 
joka motivoi lapset leikin kautta esikoulun toimintaan. Sosiaalisia suhteita tuetaan sekä tunnetaitoja vahvistetaan leikin sekä toiminnan 
yhteydessä, samalla englannin kielen omaksumista tukien. Taideaineita sekä ilmaisua painotetaan runsaasti yhdistämälllä toiminta leikkei-
hin joka on lapsille uontainen tapa omaksua uusia asioita. 

 

Esikoululaisilla on käytössä oma opetusluokka, jossa on erillinen tila pöytä/taideaktiviteeteille sekä erillinen aamupiiri- ja liikkuvien leikkien, 
musiikin sekä satujen lukemista varten. Esikoululaisilla on luokassa omat kasvunkansiot sekä laatikot, joihin kerätään omaa materiaalia 
sekä dokumentoidaan opittuja asioita järjestelmällisesti. Luokassa askarrellaan pöydällä tai lattialla aiheesta/menetelmästä riippuen.  

Tarvittaessa ryhmä jaetaan kahteen: Toiset keskittyvät vapaan leikin kautta teemapeleihin tai teemaa sivuaviin tai sitä vartenjärjestettyihin 
leikkeihin erillisessä teemaleikkitilassa kasvattajan kanssa, ja esikoulunopettaja ottaa toisen puolen ryhmästä tarkempaa yksilöllistä 
työskentelyä varten: tämä antaa mahdollisuuden tarkastella lasten toimintaa sekä kielitaitoa tarkemmin pienemmän ryhmän kanssa. Ry-
hmä- , joukkoe- ja sääntöleikkejä ja luonnon tutkimista varten lähdetään myös aktiivisesti ulos tai siirretään opetushetki ulkoilun ajankoh-
taan. Oppimisympäristö valikoituu joustavasti käsiteltävän aiheen mukaan tarvittaessa sekä eri opetusmetodeita käytettäessä: mm. mit-
taamista voidaan harjoitella leipomishetkenä keittiössä, kirjaimia voidaan tutkia lähiympäristössä etsimällä luonnonmateriaaleja niiden 
muodostamiseen. Esikouluryhmä kokoontuu aina omassa piirissä opetushetkien alussa.aamupiirissä käydään läpi päivän ohjelma, 
päivämäärä sekä rauhoitutaan/motivoidutaan päivän teemaan. Iltapäivien piirihetki on satuhetki, jonka jälkeen siirrytään päivän aktiviteettiin. 

Käytössä olevia toiminnallisia työtapoja: Taidekasvatuksen menetelmät musiikissa sekä askartelussa kieleen yhdistäen, sadutus, leik-
kitaulut ja niiden avulla teemojen tai pienten oppimistehtävien tuontia vapaan leikin puolelle,  kielikylpypedagogiset menetelmät, kuvakortit, 
englanninkielisten opetusmateriaalipakettien hyödyntäminen: Jolly Phonics (kirjaimet, lukemisen alkeet englanniksi), Math Folens (ma-
tematiikan opetuskokonaisuus, englanniksi sekä näiden yhdistäminen suomenkielisiin materiaaleihin opettajan itse kokoamana, liikunnal-
liset leikit, lajit sekä niiden yhdistäminen motoriikan hahmottamiseen, kielen yhdistäminen peleihin ja leikkeihin: laulujen sekä liikuntapelien 
avulla aihekokonaisuuksien opettelua (mm. oma keho, keskittyminen, teemasanastot, numerot, kirjaimet). Lasten osallistaminen suunnit-
teluun. 

Yhteistyökumppaneina: Yhteistoimintasuunnitelma perusopetuksen kanssa, S2-opetus 
-KELTO:on (Kiertävä erityislastentarhanopettaja) otetaan yhteyttä tarpeen vaatiessa.  
-Neuvolaan otetaan yhteyttä tarpeen vaatiessa ja vanhempien luvalla.  

Toinen päiväkotiyksikkömme, kirjastot, retkikohteet henkilökuntineen, Myllypuron monipuoline palvelukeskus (viikottainen liikuntasal-
ivuoro). . 
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Laaja-alainen osaaminen  
 
Laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteet (ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, mo-

nilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, osallistuminen ja vaikuttaminen otetaan huomioon jo toimintaa suunnitellessa teemakokonaisuuksien 
yhteydessä, ja pidetään huolta että tavoitteet toteutuvat. Lapsi nähdään holistisena kokonaisuutena, aktiivisena toimijana, jonka oppimisen tavat ovat moni-
muotoiset sekä yksiöllisestikin vaihtelevat: Lapsi tutkii ympäristöään ja oppii erilaisten taitojen, toiminnan sekä uteliaisuuden kautta. Bumblebeessa kaikki lapset 
ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia, ja kaikki osallistuvat yhdessä toimintaan positiivisen kannustamisen kautta. 
 
Ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen,vuorovaikutus ja ilmaisu,  osallistuminen ja vaikuttaminen:  
 
Lasten mukaan suunnitteluun ottaminen takaa sen, että motivaatio saadaan herätellyksi oikealla tavalla mielenkiintoisten teemojen kautta, ja toiminnan suun-

nittelussa voidaan tarkemmin ottaa huomioon opetukselliset tavoittet järjestämällä ne teemakokonaisuuksien sisään lapsilähtöisesti. Riippuen tee-
makokonaisuudesta, menetelminä voi olla mikä tahansa edellä mainittu (oppimis- ja toiminnanympäristön kuvaus) opetusmenetelmä, yleensä kuitenkin niiden 
yhdistelmä ja teeman käsittely viikon tai kahden periodeissa. Teeman sisälle muodostetaan toimintaa mutta myös vapaiden leikkien sisälle tuodaan kiinnostavia 
oppimismateriaaleja sekä kokonaisuuksia roolileikkien, materiaalien tai pienten motivoivien tehtävien muodossa (esimerkiksi yhdistetään legoihin kirjainten 
opettelua tai kategorisoimista jne.)  
 
Toiminnan järjestämisessä käytetään runsaasti  myös luovan toiminnan tapoja sekä taidepedagogian keinoja. Liikkumiseen kannustetaan sekä sisällä että 

ulkona, yhdessä lasten kanssa leikkien tai itseohjautuvuuteen kannustaen sekä tarjoamalla monipuolisesti välineitä liikkumiseen mahdollistaen. 
Medialukutaitoa vahvistetaan kaikessa toiminnassa päivittäin käyttäen sekä hyödyntäen tietotekniikkaa sekä mediavälineistöä luontevasti hyväksi. 
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät erilaisen ja monipuolisen toimintaan osallistumalla ja  em. monipuolisia menetelmiä käyttäen. 
Kulttuurinen osaaminen on olennainen osa päiväkotimme arkea, ja sitä tuetaan tutustumalla eri kulttuureihin sekä tapoihin. Lapsia kannustetaan kunnioitta-

maan toistensa kulttuuria ja tapoja, ja toimintaa (juhlat, leikit) järjestetään niin että kaikilla on mahdollisuus tuoda omaa kulttuuriaan näkyväksi esimerkiksi 
teemaprojektien avulla. Yhteiset arjen pelisäännöt sovitaan eiskoululaisten kanssa yhdessä niin, että ne kannustavat toisista huolehtimiseen ja toisia kunnioit-
tamiseen. Tämä edistää positiivista vuorovaikutusta lasten välillä. Kasvattaminen on sukupuolisensitiivistä, joka takaa kaikille yksilöille sanavapauden ja oman 
mielipiteen.  
 

Päiväkodin esiopetuksessa edetään tutusta tuntemattomaan (eheyttävä opetus). Opetus ryhmässä on tavoitteellista ja tarjoaa lapselle mielekkäitä haasteita. 
Toiminnassamme lapselle annetaan tilaa itseohjautuvalle oppimiselle, mutta tärkeä osa on myös opettajajohtoisilla oppimistuokioilla. Toiminnan suunnittelussa 
otetaan huomioon lapsen kiinnostuksen kohteet ja kokemukset, elinympäristö ja kulttuuri joka lasta ympäröi.  
 
Lasten koko esikoulupäivä nähdään pedagogisena tilanteena. Mm. ruokailutilanteissa opitaan hyviä käytöstapoja, pukeutumistilanteissa opitaan käsitteitä kuten 
vasen ja oikea jne. Itsestä huolehtiminen sekä arjen taidot vahvistuvat yhdessä tehden, sekä toimintaa sanoittamalla opitaan sanastoa näihin tilanteisiin liittyen. 
Omasta itsestä sekä ympäristöstä huolehtiminen sekä positiivinen kannustaminen kuuluu myös olennaisena osana esikoulun arkea. Yhdessä kerrataan miten 
oppimisympäristöstä, omista tavaroista sekä ystävistä pidetään huolta. Kannustetaan hyvään kaveruuteen sekä yhteishenkeen. Yhdenvertaisuuden sekä tasa-
arvoisuuden periaatteita noudatetaan sekä siihen kannustetaan kaikessa toiminnassa. Lapset otetaan huomioon ja kohdataan yksilöinä.  
 
Mottomme on "Learning through fun and play"  =  "Oppimista leikin kautta". Leikki on tärkeä työtapa toiminnassamme rooli- ja sääntöleikkien muodossa. Pyrimme 
antamaan tilaa sekä ohjatulle, että spontaanille leikille. Muita työtapojamme ovat retket ja juhlat, käytännön arkiaskareet, tutkiminen, aistiminen, oppiminen oi-
valtamalla, ongelmanratkaisu, toiminnallinen oppiminen, liikkumisen monet muodot, keskustelut ja ohjattu toiminta. Tavoitteena on lähestyä opetettavia asioita 
monesta eri näkökulmasta, jotta oppiminen olisi mielenkiintoista.  
 
Osa teemoista liittyy suoraan vietettäviin käsillä oleviin juhla- tai retkipäiviin, osa on henkilökunnan ideoimia ja osa lasten omista ehdotuksista lähteviin ko-

konaisuksiin. Esikoulussa on vielä omat mahdolliset viikkoteemat, joista osa on on opettajan määrittelemiä ja osan suunnitteluun osallistuu lapsiryhmä. Opettaja 
kirjaa erilaisia ideoita ylös tai herkistyy lasten ajankohtaisena kiinnostuksen kohteena oleville asioille ja pyrkii koostamaan niistä teemaviikon, joka motivoi 
lapset leikin keinoin käsittelemään teemaa monin eri tavoin.  
Viikkolukujärjestys pyrkii rytmittämään teeman ympärille rakentuvaa oppimista niin, että eri oppimisen osa-alueet tulee käytyä läpi opetussuunnitelman 

tavoitteiden mukaisesti ja opettajan oma arviointi helpottuu käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi. 
Opettaja seuraa jatkuvasti lasten kehittymistä ja kokoaa heidän kanssaan portfoliota, johon erilaisia teemoja dokumentoidaan eri tavoin.  
 
Oppimisympäristön suunnittelun osallistetaan lapsia kysymällä heidän mielipidettään esimerkiksi tehtyjen töiden esilleasetteluun liittyen, ja vaihtamalla aika 

ajoin huonekalujärjestystä yhdessä heidän avustaminaan. Tarvittaessa äänestetään mikäi mielipiteet vaihtelevat ja annetaan kaikille tilaa oman mielipiteen 
esittämiseen. Opetustilanteessa ollaan herkkänä lasten vireystason huomioimiseen, ja mahdollisuuksien mukaan vaihdetaan aktiivisten sekä rauhoittavien 
toimintojen, opetushetkien tai toiminnan paikkaa aikataulujen antamissa rajoissa. 
 

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
 
Monilukutaito sekä erilaiset viestinnän keinot on otettu päiväkodissamme monipuolisesti huomioon. Päivittäisessä arjessamme on 

käytössä erilaista materiaalisisältöä, jonka monipuoliseen käyttämiseen ohjataan lapsia jatkuvast. Sanallinen ja numeerinen lukutaaito, 
kuvalukutaito sekä medialukutaidot vahvistuvat toiminnan kautta ja ne otetaan huomioon toiminnan sekä menetelmien sunnittelussa. Näitä 
taitoja mahdollistavat erilaiset mediavälineet sekä erilaisen median monipuolinen käyttäminen päiväkodin arjessa tai tarkoituksenmukaisesti 
nimen omaan retkiä tiettyihin kohteisiin tehden (tiedemuseo Heureka, elokuvateatteri, teatteri, kirjastot jne.).  
Media- sekä monilukutaitojen kasvatuksellinen sisältö on sidottu kaikkiin teemakokonaisuuksiin niin, että se toimii luontevana osana 

työympäristöä sekä aina käsillä olevaa teemaa. Käytössämme on tietokone, kaksi tablettia peleineen sekä opetuksellisine sovelluksineen, 

aikakauslehtiä, kirjaston tuottamaa sisältöä: lainaamme kerran kuussa erilaisia teoksia aina kirjoista sekä sarjakuvista dvd:hin ja musiikkiin. 

Tietotekniikkaa käytämme hyväksi monenlaisin erilaiin keinoin mm. etsimme tietoa, kuvia, videoklippejä käsillä olevasta teemasta tai 

kuuntelemme aiheisiin liittyvää musiikkia tai tuotamme omaa mediasisältöä. Maailmaa saatamme tutkia Google Earthin kautta, joka tukee 

myös monikulttuurisen päiväkotimme  linjaa kun lapset saavat kertoa ja näyttää, mistä ovat kotoisin. tableteilla voi myös kuvata sekä vide-

oida lasten kanssa sisältöä ja järjestää heidän kanssaan mm. kuvaussessioita joista jää hienot muistot tallennettavaksi portfolioihin. 

Kuvaamme siis teemoja ja kokonaisuuksia, mitä muuten ei voisi portfolioihin tallettaa eli tekniikka auttaa myös jäsentämään erilaisin median 

keinoin myös ajattelun taitoja. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 

Päiväkodissamme teemakokonaisuudet sekä projektit muotoutuvat lapsilähtöisesti lasten kanssa yhdessä suunnitellen. lasten 
havainnoimisen sekä ajan ilmiöitä hyväksi käyttäen. Oppimisympäristön moninaisuutta korostetaan ja erilasia mahdollisuuksia tutkia uutta 
tehdään lapsille näkyväksi leikkien, luovien menetelmien, sekä välineiden tai materiaalien avulla. Medialukutaitoa vahvistetaan kaikessa 
toiminnassa päivittäin käyttäen sekä hyödyntäen tietotekniikkaa sekä mediavälineistöä luontevasti hyväksi. Taidekasvatus sekä keskustelu-
tilanteet piirihetkien kielipeleineen lasten kanssa toimivat tärkeänä pohjana kielen opiskelussa arjen perustilanteiden rinnalla. Esikouluope-
tussuunnitelman perusteita noudatetaan sekä seurataan arjessa teemojen, taiteen sekä toiminnan kautta. Kasvattajien tehtävänä on hu-
olehtia, että tiedolliset sekä taidolliset oppimiskokonaisuudet huomioidaan sekä tavoitetaan toiminnassa sekä projekteissa.  

 

Päiväkodin yhteisiä teemoja suunnitellaan päiväkodin henkilöstön kanssa kauden alussa, ja siihen jätetään tarkoituksellisesti joustovaraa 
lasten ideointia varten. Lasten ideoita voidaan ottaa huomioon kuuntelemalla sekä seuraamalla heidän kiinnostustenkohteitaan ajan heng-
essä, myös lasten kulttuurista kumpuavia asioita seuraten. Erilaiset tarkoitukselliset suunnittelukokoukset lasten kanssa eli keskustelu, 
äänestys sekä vapaiden leikkipäivien erikoistoiveet otetaan huomioon ja sovitaan lasten kanssa niiden toteuttamisesta. Opettaja sopii ja 
kirjaa ideoita ylös ja niitä toteutetaan suunnittelemalla lasten sekä muun päiväkodin kanssa eteenpäin. 

Viikkoteemat nousevat usein juhlateemoista, joten juhlapyhät ja niihin liittyvä aiheisto käsitellään näissä teemayhteyksissä luontevasti ja 
johdonmukaisesti. 

Teemat käynnnistetään joko yhteisellä suunnittelulla tai esittelemällä aiemmin suunniteltu kokonaisuus ja herätellään näin teematyösken-
telyyn keskusteluin, videon, lauljen, musiikin tai muun innostavan toiminnan avulla. Tarkoituksena on esitellä teemaa viikon alussa ja kehit-
tää sitä lapsilähtöisesti tutkien eteenpäin viikon tai kahden aikana, toisinaan voidaan edetä esimerkiksi niin että teemasta syntyy taidepro-
jekti joka saadan valmiiksi teemajakson lopulla ja jota varten kaikki tekevät työtä eri tavoin ja eri menetelmiä hyväksi käyttäen ja aihetta 
tarkastellen.  

Esimerkkejä teemoista aikaisemmilta vuosilta: Sirkus, syksyn muutokset, supersankarit, ruoka&terveys, halloween jne. 

 

Oppimiskokonaisuuksissa noudatetaan Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman sisältöjä: 

 
Ilmaisun monet muodot 

 

Teemat ja projektityöt kattavat yhdessä monipuolisesti vaaditut esiopetussuunnitelman ilmaisun ja luovuuden tavoitteet : 
Pedagogisissa kokonaisuuksissa lasten kanssa yhdessä suunnitellen otetaan huomioon musiikillinen, käsitöiden tekemisen 
sekä monipuolisen materiaalin käytön, kuvataideilmaisun, sekä suullinen ja kehon ilmaisun tavoitteet. Taiteelliset projektit 
suunnitellaan, toteutetaan, tallennetaan sekä arvioidaan yhdessä lasten kanssa.   

 

Kielen rikas maailma ja vuorovaikutus 

 

Englannin kielen opiskelu on olennaisessa osassa toiminnan keskellä ja siihen kytkettynä eli sen omaksumista tuetaan er-
ityisesti ilmailullisilla keinoilla. yhdistetään liikettä, sanoja, musiikkia, sadutusta, loruja ja draamallisia keinoja toiminnan sekä 
tunnetaitojen- sekä sanaston oppimista tukien. Suomen kielelle on oma viikottainen aika, jolloin toimitaan suomen kielellä 
moninaisin eri tavoin, menetelmin sekä projektein aivan kuten muussa opetuksessa ja tutustutaan myös suomenkieliseen 
materiaaliin. Suomen kieli otetaan huomioon erityisesti suomen S2 -oppilaan kanssa: "ota koppi" -materiaali otetaan käyt-
tön.  

Oppimisympäristö tukee kielen oppimista monipuolisesti (itseohjautuvat kielipelit ja leikit, kielellinen näkyvä materiaali luo-
kassa, alkeisluku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen ja kirjainten tunnistaminen, äänteiden käsittely (phonics) ja sanarytmien 
hahmottaminen, suupoppi -harjoitukset, lorut, laulut jne) 

 

Minä ja meidän yhteisömme 

 

Esikouluryhmä tutkii aktiivisesti ympäristöään ja elinpiiriään, ja tätä käydään läpi linkitettynä monikulttuurisuuteen, 
teemaprojekteihin, erilaisiin maailmankatsomuksiin monikulttuurisuuden yhteydessä. Järjestetään myös erilaisia tee-
matapahtumia ja yhdessä oloa perheiden kanssa, joka edistää eettistä suvaitsevaisuutta ja yhteistyötatoja lasten sekä 
heidän perheidensä välillä. Tutustutaan historiaan ja menneisyyteen, retkeillään mm. Helsinki -museossa. Sovitaan yhdessä 
päiväkodin säännöistä ja pohditaan eettisten asioiden osuutta teemaprojektin sisältöihin tai mediasisältöön liittyen. Harjoitel-
laan tunnetaitoja ja toisten huomioon ottamista sekä moraalista ongelmanratkaisua. 

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 Tutustutaan Helsinkiin ympäristönä ja asuinpaikkana (esimerkiksi kaupungin ja maaseudun erot ja erilaiset tavat) ja tutki-
taan lähiympäristöä sekä -luontoa monipuolisesti oppimisympäristönä. Ympäristökasvatus, monilukutaito, matemaattiset 
taidot, teknologisten taitojen ja välineiden opettelu voidaan yhdistää toimiviksi projektikokonaisuuksiksi ympäristöä tutkimalla 
sekä sen ilmiöitä havannoimalla. Esikoulu käy viikottain retkillä lähiympäristöön sijoittuen. Matemaattisia taitoja (muotojen, 
lukujonojen, numeroiden tunnistamiseen, 2D-3D hahmottaminen ja geometrisen ajattelun vahvistaminen) harjoitetaan 
toiminnallisia tapoja sekä leikkejä käyttäen mm. luonnonmateriaalit, kartan hahmottaminen, muotojen etsiminen luonnosta, 
majan rakentaminen. Opetellaan käyttämään mediavälineitä ympäristöä tutkiessa. Lapsia ohjataan arvostamaan sekä hu-
olehtimaan ympäristöstään. 

 
Kasvan ja kehityn 

 

Harjoitellaan ja varmistetaan arjen taitoja ja itsestä huolehtimista, joka mahdollistaa itsenäisemmän toiminnan. Tähän kuul-
uvat terveyteen (ruoka, kohtuullinen kuluttaminen, liikunta, oma hygienia), sekä turvallisuuteen liittyvät asiat. Esikoulus-
samme näitä taitoja harjoitellaan päivittäin ja kannustetaan positiivisesti sekä leikkien avulla lapsia oppimaan toimimaan 
itsenäisesti. Tähän kokonaisuuteen kuulu terveellisen elämän perustaitoihin tutustuminen esimerkiksi ruokakulttuurin kautta, 
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liikkumisen tärkeys karkea- ja hienomotorisine taitoineen ja siihen kannustaminen, oman hyvinvoinnin ja turvallisuuden tun-
nistaminen, kohtuullisen kuluttamisen merkityksen ymmärtäminen. Erilaisia opetusmenetelmiä ovat mm. ohjattu liikkuminen, 
kierrätysaskartelu, aiheeseen lityvä media, ruoan valmistaminen, eri ruokakulttuureihin tutustuminen. Ruokakulttuuri void-
aan myös yhdistää monikulttuurisuuteen tai "minä ja yhteisömme" -oppimiskokonaisuuteen luontevasti. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi 

 

Arvioinnin välineitä: 

-Haastattelut lapsen kanssa 

-Yhteiset palautekeskustelut teemakokonaisuuksiin sekä projekteihin liittyen lasten kanssa, aiheisiin pa-
laaminen myös välillä projektien jälkeen keskustelun muodossa, palauttaen mieleen myös aiheeseen liittyvää 
sanastoa erilaisten leikkien sekä pelien muodossa: opettaja pystyy arvioimaan näin hyvin opittua kielitaitoa 
sekä omaksuttuja tietoja sekä taitoja lasten muistamien asioiden kautta. Monipuolinen ja onnistunut teemapro-
jekti takaa myös kielen kautta tärkeiden asioiden käsittelemisen sekä motivoi lapset muistelun kautta käymään 
opittuja asioita läpi myöhemmin arjessa. 

-Lasten kuunteleminen sekä ksekustelun mahdollistaminen mm. aamupiirien aikana 

 

Dokumentointi: 

-lapsen oma kasvunkansio eli portfolio, johon kerätään lasten kanssa systemaattisesti kuvia sekä materiaalia 
ja tehtyjä töitä teemaprojekteista ja opituista asioista. Portfoliossa on myös omat osiot kielelliseen sekä ma-
temaattiseensisältöihin: näihin kerätää pääasiassa monistetyöskentelyssä tuotetut tehtävät numeroihin sekä 
kirjaimiin liittyen eli esikoulun kirjallinen opetusmateriaali tehtävineen. Lapset saavat täydentää itse kansiota ja 
osallistua kokonaisuuksien suunnitteluun. 

-Esikoululuokan seinälle kerätään kronologista, visuaalista aikajanaa tehdyistä ja valmistuneista projekteista 
(sisältäen esimerkiksi kuvia toiminnasta, valmiista töistä tai teemaa kuvaavasta kuvasta jonka esikolulaiset tun-
nistavat). Esikoululaisilla on näin mahdollisuus palata sekä muistella jo tehtyjä projekteja sekä palata niiden par-
iin myöhemmin ideoiden ja jatkokehittelemällä. Visuaalinen konkreettinen kuva muistuttaa lasta hänen oppimis-
taan asioista jälkeenpäin ja tekee sen näkyväksi ja auttaa oman oppimisen arvioinnissa. Projekteista myös 
keskustellaan jälkikäteen yhdessä ryhmän kanssa muistellen. 

-Mediavälineistöä hyväksi käyttäen voidaan dokumentoida myös projekteja moninaisilla tavoilla: lasten kanssa 
yhdessä kuvaten sekä videoiden. Videot liitetään erillisillä muistitikuilla kansioon liitteeksi esikouluvuoden päät-
teeksi kaikille mukaan. Muistitikulle voidaan tallentaa myös lisää kuvamateriaalia: kaikkea ei printata tai teetetä 
kuviksi saakka mutta lapsilla on silti mahdollisuus saada kaikki itseä koskettavat kuvat esikouluvuodestaan. 

-Harjoituskokeet kouluvalmiustaitoihin sekä kieleen liittyen (käydään mm. toisessa yksikössä tekemässä leik-
kimielinen harjoituskoe, järjestetään yhdessä toisen esikouluryhmän kanssa). Lapsille tätä ei painoteta kokeena 
millään lailla, vaan korostetaan leikinomaisuutta tähän liittyen. 
 

-Lapselle annetaan esiopetusvuoden loputtua osallistumistodistus. Todistuksessa ei ole arviointia lapsesta, 
mutta siihen on kirjattu asioita, joita lapsi on oppinut vuoden aikana. 

 
Kasvattajien tavoitteellinen itsearviointi, seuranta sekä dokumentointi: 
 

-Yksilöllinen opetussuunnitelman seuranta (LEOPS) sekä arviointilomake lapsen kehittyvistä taidoista, joka 
toimii samalla suuntavivvana myös opettajan oman toiminnan suunnittelussa sekä ryhmän toimintaa suunnitel-
lessa 

-Vanhempien kanssa käydään kasvatuskeskustelut vuoden alussa sekä lopussa, kirjataan ylös kasvatustavoit-
teet ja seurataan kunkin lapsen kohdalla että ne täyttyvät. Erityisen tuen tilanteissa tai muuten tarvittaessa use-
ampi keskustelu ja arvioidaan yhdessä lapsen toimintaa, sekä mahdollisen lisäavun tarve. 

-Vanhemmat täyttävät myös palautekyselyn esikoulun toiminnasta jossa ilmenneet mahdolliset kehitysideat 
tms. käydään läpi toimintaa seuravan vuoden toimintaa suunnitellessa tai nykyistä tarkistettaessa ja korjatessa. 

-Päiväkodin johtaja sekä esikouluryhmän kasvattajatiimi käyvät läpi yhdessä arvioiden ryhmän toimintaa ko-
koontumalla tätä varten järjestettyihin palavereihin tomintavuoden alussa, keskellä sekä loppupuoliskolla. 
Toimintaa kehitetään arvioinnista esiin tulleilla tuloksilla. 

-Englanninkielisiin kouluihin ja kaksikieliseen opetukseen hakeutuvien koulukokeet ovat myös hyvä mittari tar-
kastellessa, kuinka hyvin lapset sijoittuvat kieliopetuksen jatkoon englannin kielen osaamiseen liittyen. Tämä 
otetaan huomioon myös yhteisissä arviointikeskusteluissa henkilökunnan kanssa sekä seuraavalle lukuvuodelle 
siirryttäessä. 

-Kasvattajat käyvät kehittämiskeskustelut vuosittain tai tarvittaessa useammin päiväkodin johtajan kanssa joko 
yksin tai ryhmäkeskusteluna. 
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Huoltajien osallisuus  

-Kasvatuskeskustelut kauden alussa ja lopussa, tarvittaessa useamminkin erityisen huolen noustessa esille 

-Vanhemmat tekevät haastattelun lapselleen päiväkodin valmiiseen pohjaan, joka lisätään omaan opetussuun-
nitelman seurantalomakkeeseen (LEOPS), joka puolestaan lähetetään kouluun vanhempien suostumuksella 
sinne siirryttäessä 

-Huoltajien kanssa käydään kauden alussa yhteinen keskustelu vanhempainillan yhteydessä, jossa yhteisesti 
sovitaan sekä hyväksytään retkistä, käytännön järjestelyistä sekä otetaan ideoita teemoihin liittyen. Vanhemmat 
voivat osallistua halutessaan seuraamaan esikouluryhmän opetustuntia, tai tulla kertomaan esimerkiksi omasta 
ammatistaan tai kulttuuristaan ryhmälle: ryhmä on monikulttuurinen, joten teemakokonaisuuksia järjestetään 
tähän liittyen joka vuosi.  

-Toiminta pidetään mahdollisimman avoimena vanhempien sekä päiväkodin välillä. Esikoulun opettaja vastaa 
toiminnan suunnittelusta sekä siitä, että vanhempien ehdotukset pysyvät kuitenkin opetussuunnitelman sisällä 
sekä sen rajoissa odotetulla tavalla, ja määrittelee sopivatko vanhempien ehdotukset opetukseen tarkoituksen 
mukaisella tavalla.  

-Esikoulun opetussuunnitelma on vapaasti nähtävillä päiväkodissa, ja suunnitelmissa on lisätä se internet- 
sivuille päivätyksen yhteydessä.  

-Viestintä sekä perusinfoaminen tapahtuu sähköpostitse 2-4 kertaa kuukaudessa: uutiskirjeessä annetaan pa-
lautetta viime kuun toiminnasta sekä kerrotaan seuraavan kuukauden tulevista teemoista. Lisäksi käytetään 
infolappuja yksittäisten ilmoitusten toimittamiseen. Vanhempien kanssa pyritään aktiivisesti kommunikoimaan 
arjen lähtö- sekä tulotilanteissa, jotta ajankohtainen info saadaan keskustelemalla perille puolin ja toisin. Mikäli 
ryhmän kasvattajista kukaan ei ole paikalla työvuoroihin liittyvistä syistä, mahdolliset päivän erityiset viestit kir-
jataan viestivihkoon josta päiväkodin muut kasvattajat voivat välittää sen eteenpäin.  

-Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä päiväkotiin milloin vain sähköpostitse tai puhelimitse 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tehtävänä on edistää ja 
ylläpitää lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia.  
 
Bumblebees Kindergarten huolehtii esikoululaisten hyvinvoinnista tarjoamalla lapsille terveellisen aamiaisen ja 
ravitsevan lounaan. Otamme huomioon erityisruokavaliot. Päivän kuluessa huolehdimme, että lapset saavat 
riittävän määrän ulkoilua ja lepoa. Tärkeä lapsen hyvinvoinnin kannalta on tarjota heille kiireetön, turvallinen ja 
rauhallinen ympäristö. Ikätasoiset leikkiympäristöt otetaan myös huomioon tilojen järjestämisessä. 
 
Lapsen hyvinvointia edistää toimiva yhteistyöverkosto. Oppilashuollosta huolehtiminen kuuluu koko työyhteisölle. 
Päiväkodin turvallisuussuunnitelma on tuttu jokaiselle työntekijälle ja siihen voivat myös lastenvanhemmat tu-
tustua halutessaan. Sekä lapset että päiväkodin työntekijät ovat vakuutettu tapaturmien varalle.  
 

käyttämiämme keinoja hyvinvoinnin tukemiseksi:  
-Suunnitteilla päiväkodin kiusaamisenesto-ohjelman aloittaminen lukuvuodelle 2017-2018 
-Ryhmän toiminnassa käydään läpi lasten sosiaalisia sekä emotionaalisia taitoja tukevia leikkikokonaisuuksia, 

korostetaan ryhmän toiminnassa toisten huomioon ottamista, hyvän kaveruuden perussääntöjä, jakamista, 
toisten huomioon ottamista sekä kannustamista. Toimintavälineinä mm. erilaiset leikit, materiaalikokonaisuudet 
(tunnekortit), yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen yhdessä muiden kanssa, aikuisen esimerkki sekä 
johdonmukainen toiminta läpi päiväkodin arjen. 
-Positiivinen kannustaminen tilanteessa kuin tilanteessa: kasvatushenkilöstön ammattitaito sekä ongelmanrat-

kaisukyky haasteellisissa tilanteissa 
-Ristiriita- tai kiusaamistilanteissa asia käydään läpi välittömästi läpi asianosaisten kanssa, ja viestietään myös 

tarvittaessa vanhemmille jotta kasvatustyötä voidaan jatkaa johdonmukaisesti kotona ja että kaikki lapsen arjen 
kasvattajat myös kotona tietävät kokonaistilanteen tai jos on tarvetta katkaista pitkään jatkunut /jatkuva negatii-
vinen käyttäytymismalli. Tarvittaessa istutaan alas vanhempien kanssa, jos herää lisähuolta tilanteisiin tai sen 
jatkuvuuteen liittyen. 
-Hyvinvointiin reagoidaan myös nopeasti ja joustetaan päivän toiminnassa mikäli jotakin poikkeuksellista tapah-

tuu, jolloin päivän toiminta voidaan suunnata tapahtuman käsittelyyn. 
-Turvataan lasten oppimisympäristö niin, ettei siellä ole lasten hyvinvointia kuormittavaa esineistöä tai epätoim-

ivuutta esimerkiksi liikaa melua. Käytännön järjestelyillä esim. opetusryhmän jakaminen, leikkitaulut, vaihteleva 
toiminta ulkona/sisällä takaavat sen että esimerkiksi melutaso ei pääse pitkäkestoiseksi. 
-Tasa-arvosta pidetään huolta ja siihen kannustetaan lapsia sukupuoleen, kulttuuriin tai uskontoon riippumatta 
-Kielikylpypäiväkodin lähtökohtana, arjen opetustilanteissa on jatkuva tiedostaminen kielen opettamisen 

korostamiseen liittyen: kuvakortit, selkeä artikuloiminen sekä tuttujen fraasien toistaminen rytmittävät lu-
onnollisena osana opetushetkiä ja koko päiväkotiarkea perustoiminnan tasolla. 
-Kulttuuri-identiteettiä tuetaan jatkuvasti niistä keksustellen sekä järjestämällä kulttuuriin liittyviä teemoja, joissa 

tutustutaan ryhmän eri kulttuureihin leikin keinoin opetushetkissä sekä osallistamalla lapset sekä heidän per-
heensä mukaan toimintaan. Päiväkodissa on monta eri kulttuuria joka muodostaa jo lähtökohtaisesti toiminnalle 
monipuolisen, toisia kunnioittavan sekä suvaitsevan maailmankatsomuksellisen ympäristön.  
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava ope-
tus 

 

Esikouluryhmässä on 6 äidinkielenään englantia puhuva lapsi, sekä 5 kotikielenään suomi. Päiväkoti on 
voimakkaasti monikulttuurinen, joten monikulttuurisuuteen liittyviä asioita vahvistetaan sekä identiteettiä tuetaan 
lasten arjessa ja vanhempien kanssa asiasta sopien. 

 

Päiväkodin toimintakieli on englanti, joten sekä lasten että vanhempien oletetaan toimivan päiväkodin hen-
kilökunnan kanssa englannin kielellä tai tarvittaesssa järjestämään tulkkipalvelun itselleen. Valtaosalla lapsista 
englanti ei ole kotikielenä, esikouluryhmässä ei kenelläkään. 
Suomen S2-kielen opeuksen järjestäminen selvitetään suomen kielen tukemiseen järjestetään suomenkielistä 
toimintaa 1-2 tuntia viikossa koko ryhmälle yhteisesti, ja S2 -opetus mikäli se vaaditaan. 
 
Englannin kieltä käytetään kaikissa tilanteissa mukaan lukien ohjatut toimintatuokiot ja perushoitotilanteet.. 
Opettajan sekä vanhempien kanssa vuorovaikutukseen pyritään aina englannin kielellä. Osa lapsista ei vielä 
toimintakauden alkaessa välttämättä puhu/ymmärrä englannin kieltä. Tällöin opettaja voi tarvittaessa kommu-
nikoida lapsen kanssa myös suomen kielellä. Koemme kuitenkin tärkeäksi, että kaikki asiat käännetään myös 
englannin kielelle. Kielellisenä tavoitteena on aluksi herättää lapsen mielenkiinto englannin kieltä kohtaan ja 
tämän jälkeen luoda hänelle valmiuksia toimia kaksikielisessä ympäristössä.  
 
Esiopetuksen suunnitelmassa noudatetaan yleisiä Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisia 
sisältöjä. Lastentarhanopettajan tehtävänä on suunnitella toiminta lasten kielellisten kykyjen mukaan. Toiminta 
tulee suunnitella myös siten, että se kannustaa lasta aktiiviseen englannin kielen käyttöön.  
 
Oppimateriaaleina käytetään englanninkielisiä kirjoja, tehtäväkirjoja, lauluja ja lastentarhanopettajan valmistele-
mia tehtäviä, mutta myös suomenkielistä kirjallisuutta käytetään suomenkielisissä opetustuokioissa. 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Yleinen tuki: Esiopetuksen tavoitteena on oppimisvaikeuksien ehkäisy, mahdollisen erityisen tuen varhainen tun-

nistaminen ja kuntouttaminenesikouluopettaja vastaa lasten yksilöllisistä tarpeista ja yleisestä tukemisesta esio-
petukseen liittyen, arvioiden ja kartoittaen mahdollisen lisätuen tarvetta. Vanhempien kanssa keskustellaan mahdollisen 
lisätuen tarpeesta sekä otetaan tarvittaessa yhteyttä alueen KELTOon ja muihin yhteistyötahoihin. Lapsesta tehdään ped-
agoginen arvio  
-Päiväkodissa on oma suunnitelmalomake erityisen tuen tai lisähuolen keskustelua varten, johon kirjataan ylös 
kasvattajien huomiot ja päätetään jatkotoimista huoltajan kanssa käydyssä keskustelussa. 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 
 
Tehostettu tuki: Mikäli tarve tehostettuun tukeen ilmenee, tukea tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään 

päiväkodissamme integroidusti muun ryhmän toiminnan kanssa. Tarvittaessa järjestetään myös yksilötyösken-
telyä opettajan kanssa. Näemme erityispäivähoidon kokonaisuutena, johon sisältyy toimintatuokiot, ulkoilu ja pe-
rushoitotilanteet. Tavoitteena on vahvistaa lapsen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja valmiuksia, sekä vahvistaa 
lapsen itsetuntoa. Tehostettu tuki on suunnitellumpaa, strukturoidumpaa, opetuksellisesti hieman mukautettua ja 
tarvittaessa yksilöllisempää, integroituna muuhun opetukseen. Alueen asiantuntijatahoihin ollaan yhteydessä ja 
kartoitetaan tarkemmin tukitoimia tarpeen mukaan.  Tehostetun tuen tukitoimenpiteet, arviointi ja seuranta kir-
jataan ylös lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhdessä vanhempien kanssa. Alueen varhaiskasvatuspääl-
likkö kohdentaa erityisiä tukitoimia tarvittaessa. Lapsesta tehdään vanhempien kanssa yhteistyössä koulutulok-
kaan pedagoginen arvio yleisen, tehostetus ja erityisen tuen ollessa kyseessä ja siihen kirjataan arvellun te-
hostetun tuen tarve kouluun siirryttäessä. Keltoa ja yksikön esimiestä konsultoidaan, tarvittaessa myös muita 
hoitavia tahoja.   

 
Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma 
(HOJKS) yhteistyössä huoltajan ja lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelma sisältää tavoitteet, kuinka 
nämä saavutetaan, seuranta ja arviointi. Lapselle pyritään järjestämään motivoivia ja innostavia tehtäviä, jotka 
kannustavat lasta oppimaan.  
 
 
Kouluun siirryttäessä lapselle laaditaan koulutulokkaan pedagoginen selvitys. Tähän oppilashuollolliseen 
moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä erityislas-
tentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan terveydenhoitaja tai muu 
asiantuntija. Tarvittaessa tätä varten hankitaan myös mahdolliset psykologiset tai lääketieteelliset selvitykset 
sekä lausunnot. Mikäli lapsesta on tehty jo pedagoginen arvio vuoden aikana, lausunnot tulee hankkia kouluun 
siirryttäessä. 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö  

Vierailu englanninkieliseen kouluun, mahdollinen vierailu lähikouluun tai englannink-
ieliseen kouluun (Maunula tai Kulosaari). 

Yhteistyösuunnitelma (laaditaan, S2 -opetus=laaditaan kun saamme varmistuksen 
olemmeko oikeutettuja antamaan virallista esikouluopetusta  

Suunnitelman  

päivämäärä 

 

Tarkentuu myöhemmin   

Muut yhteistyötahot  

-KELTOon (Kiertävä erityislastentarhanopettaja) Päivi Tuunainen, otetaan yhteyttä tarpeen vaatiessa.  
-Neuvolaan otetaan yhteyttä tarpeen vaatiessa ja vanhempien luvalla.  

-Toinen Bumblebees päiväkotiyksikkömme Bumblebees Herttoniemi (yhteiset retket, mahdollinen opettaja-
vaihto, kouluvalmiustestit je vierailut) 

-Lastensuojelu ja perhetyö tarvittaessa 

-alueen kirjastot  

-Myllypuron monipuolinen palvelukeskus 

-Retkikohteet yleisesti henkilökuntineen (mm.Korkeasaari, Heureka, Tanssiteatteri Raatikko, Helsinki-museo, 
Talvisirkus) 

-Mahdolliset harjoittelijat (Omnia, Laurea, Diak,Metropolia) 

 


