
Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2017-2018

1. Esiopetuksen perustiedot ja toiminnan järjestelyt
Siuntio suomenkielisessä esiopetuksessa:

Esioppilaita 51

Esiopettajia 3

Lastenhoitajia 3

Ryhmäavustajia 3, joista yksi tekee 6 tuntista työpäivää

Esi A : Esiopettaja Sari Linnala, lastenhoitaja Leena Selander, ryhmäavusta Ulla Westerlund

Esi B: Esiopettaja Marjo Sippola-Immonen, lastenhoitaja Sari Lindholm, ryhmäavustaja Sanna Joensuu

Esi C: Esiopettaja Kirsi Lillman, lastenhoitaja Sirpa Johansson, ryhmäavustaja Tia Lönnbeck

Esiopetuksessa (4h/päivä) on 14 lasta, täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsee 37 lasta.

1.1 Esiopetuksen työ- ja loma-ajat
Esiopetus alkaa torstaina 10.8.2017 ja päättyy perjantaina 1.6.2018.

Esiopetusaika on 9.15-13.15.

Esiopetuksen loma-ajat:

syysloma 19.-20.10.2017

joululoma 21.12.2017-7.1.2018

talviloma 19.-25.2.2018

pääsiäisloma 30.3.-2.4.2018

Vapaapäivät:

ke 6.12.2017

ma 30.4.2018

ti 1.5.2018

pe 11.5.2018

2. Esiopetuksen tehtävät ja tavoitteet
Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Toimintaa sunnnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana.

Tavoitteena on, että lapsi oppii arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Siuntion Suomenkielinen esiopetus https://wilma.siuntio.fi/strategy/printable/?formkey=personnel:48:842...

1 / 7 27.9.2017 klo 16:35

ulla.forsberg

ulla.forsberg

ulla.forsberg
SIVLSUOJ 26.9.2017§ 19 Liite 1



Esiopetuksella on suuri merkitys lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla
vaikeuksien ehkäisemisessä.

2.1 Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet
Ajattelu ja oppiminen

Lapsen ajattelutaitojen kehittäminen - luottamus omiin näkemyksiin ja rohkeus tuoda omia ajatuksia esiin.

Lasta kannustetaan opettelemaan myös heille vaativia asioita ja heitä ohjataan kysymään ja kyseenalaistamaan.

Lasta rohkaistaan iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla olemaan lannistumatta epäonnistumisista.

Taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Lapsen kanssa tutustutaan lähiympäristöön ja sen historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Juhlat, leikit ja yhteistyöhön perustuva toiminta luovat mahdollisuuksia harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten
kanssa, esimerkiksi yhteistyö ruotsinkielisen esiopetuksen kanssa.

Lasta kannustetaan ja ohjataan omaksumaan hyvät käytöstavat ja yhteistyötaidot.             

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Omista, toisten ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen korostuu esiopetuksessa.

Lapsen kanssa keskustellaan ravinnon, riittävän levon, monipuolisen liikunnan merkityksestä, jotka ovat hyvoinvoinnin ja oppimisen
edellytyksiä.

Lapsi hallitsee arjen perustaidot - pukeminen, pukeutuminen, wc-käynnit, käsienpesu, ruokailutavat.

Lasta ohjataan toimimaan turvallisesti lähiliikenteessä.

Lasta ohjataan median turvalliseen käyttöön.

Monilukutaito

Esiopetuksessa lasta kannustetaan tiedon moninaiseen hankkimiseen, yhdistämiseen, tuottamiseen ja arvioimiseen. Yhtenä
kokonaisuutena kannustetaan ja ohjataan käyttämään digitaalisia oppimisvälineitä eri tavoin - oppimispelit, tiedon hankinta, video- ja
valokuvaus. Lasta ohjataan näkemään tekniikka mahdollisuutena uuden oppimiselle unohtamatta kriittisyyttä tiedon lähteitä ja asiallista
käyttöä kohtaan.   

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lapsen tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Erilaisia digitaalisia oppimisvälineitä
kannustetaan ja ohjataan käyttämään eri tavoin.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lapsen, esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. 
Vuorovaikutustilanteissa lasta ohjataan kuuntelemaan ja arvostamaan toista ihmistä sekä rohkaistaan tuomaan esiin omia toiveitaan ja
näkemyksiään. Lasta kannustetaan auttamaan toisia ja pyytämään tarvittaessa apua. Tärkeää on, että että lapsi kokee olonsa
turvalliseksi sekä saa oikeudenmukaista kohtelua. Esiopetuksessa harjotellaan kestävän kehityksen periaatteita.
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3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri kehittyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa, edistäen oppimista ja hyvinvointia.

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen
Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen kokonaisuutena yli kielirajojen.

On tärkeää, että lapsi kokee olevansa kaikin tavoin arvostettu ja hänellä ja hänen tekemisellään on merkitystä.

Esiopetuksessa lapsen erilaisuus nähdään rikkautena.

Esi- ja perusopetuksen suunnitelmia suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan jatkumona.

Esiopetuksessa keskeistä on oppimisen ja oivaltamisen ilo.

Leikkiä hyödynnetään opetuksessa monipuolisesti eri muodoissa.

Eri  tapahtumat, retket, juhlat, lähiympäristön ja rakennetun ympäristön mahdollisuudet hyödynnetäään.

Positiivinen ja hyväksyvä ilmapiiri on toiminnassa keskeistä.

Toimintakulttuuri tukee yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta.

Lasten ja aikuisten keskinäinen kunnioitus, huolenpito ja välittämisen asenne toisia kohtaan sekä avoin ja rehellinen keskustelu ovat
keskeisiä asioita toimintakulttuurin kehittämisessä.

3.2 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheessa
Yhteistyö koulun kanssa

Kummioppilastoiminta - yhteistä aikaa ja tekemistä 4.-luokkalaisten oppilaiden kanssa. Kummioppilaat toimivat esioppilaiden tukena
erilaisissa tilanteissa lukuvuoden aikana.

Esiopetuksessa käy keskiviikkoisin Aleksis Kiven koululta kaksi TET-oppilasta (työelämään tutustumispäivä).

Yhteistyö alkuopetuksen kanssa - yhteinen arki ja tapahtumat.

Osallistuminen koulujen yhteisiin tapahtumiin.

Siirtopalaveri tuleville ensimmäisen luokan oppilaille kevään aikana.

Kouluun tutustumispäivä ja vanhempainilta toukokuussa.

Tarvittavat yksilölliset siirtopalaverit kouluun.

Yhteistyö seurakunnan kanssa

Yhteinen palaveri, jossa sovitaan syksyn tapaamiset.

Kanttori käy laulattamassa noin neljä kertaa lukuvuoden aikana.

Joulukirkko

Pääsiäisvaellus Capellassa

Kevätkirkko

Tutustuminen kirkkoon historiallisena rakennuksena.

Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa

Tehdään yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa.

Yhteistyö kirjaston kanssa

Esioppilaat käyvät lähes viikoittain kirjastokäynneillä, jolloin lapset oppivat käyttämään kirjaston palveluja. Tarkempi yhteistyö kirjaston
kanssa tehtävästä yhteistyöstä on vasta muotoutumassa yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa.
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3.3 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
Koti ja esiopetus

Tutustuminen esiopetusyksikköön ennen toimintakauden alkamista.

Päivittäinen yhteistyö keskustellen vanhempia tavattaessa.

Wilma pääasiallinen viestintäkanava.

Vanhempainillat kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Lapsen yksilöllisen esiopetuksen oppimissuunnitelman-keskustelu ja kolmikantakeskustelu.

Tarvittaessa järjestetään palaveri/keskusteluaika huoltajien kanssa.

Tarvittava monialainen oppilashuolto.

3.4 Viestintä
Esiopetuksen pääasiallinen viestintäkanava on Wilma. Lisäksi ovat päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa.

Tiimipalaverit ovat kerran viikossa, lisäksi viikottainen esiopetuksen yhteinen palaveri varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavan
kanssa.

Kunnan kaikkien esiopettajien yhteiset tapaamiset.

3.5 Muu käytännön toiminnan toteutus
Esiopetuksen järjestäminen ja toteuttaminen

Elokuu

10.8. esiopetus alkaa

31.8. vanhempainilta

Syyskuu

13.9. valokuvaus

Lokakuu

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman-keskustelut alkavat - lapsen yksilöllinen oppimissuunnitelma

Kummioppilastapaaminen

2.10. esiopetuksen toiminta siirtyy väistötiloihin koulun yhteyteen

5.10. palautekeskustelu - esiopettajat ja alkuopettajat

10.10. Aleksis Kiven päivä - tutustuminen Fanjunkarsiin

18.10. Alakoulun ja esiopetuksen monitoimipäivä

19.-20.10. syysloma

Marraskuu

Tutustuminen Siuntion kirkkoon

10.11. Isänpäiväkahvitus

17.11. Marrasnaamiaiset

Joulukuu

1.12. Esikoulun pikkujoulut

Suomi 100 Itsenäisyyspäiväjuhla

Joululauluhetki kummioppilaiden kanssa

Joulukirkko
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20.12. Joulujuhla

Tammikuu

Talviliikunta

Yhteinen tapahtuma alkuopetuksen kanssa

Helmikuu

Talviliikunta

Ystävänpäivätapahtuma

Talviloma 19.-25.2.

Arviointikeskustelut helmi- maaliskuun vaihteessa

Maaliskuu

Talviliikuntapäivä

Kummioppilaiden kanssa yhteistä toimintaa

Huhtikuu

Pääsiäisvaellus

Kevätretki

Toukokuu

Tulevien ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivä ja vanhempainilta

9.5. Äitienpäiväkahvitus

24.5. Kevätjuhla

Kirjastokäynnit 2-3 kertaa kuussa.

Aleksis Kiven koululta TET-harjoittelijoita esiopetukseen kerran viikossa, keskiviikkoisin.

Otsikko määrittelemättä

4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet
Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lapsen kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen osaamisensa kehittymistä sekä vahvistetaan heidän
sosiaalisia taitojaan.

Arvioinnilla on esiopetuksessa tärkeä tehtävä, sen avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta ja sen lisäksi tuetaan lapsen hyvinvointia,
kasvua ja oppimista.

Esiopetushenkilöstö arvioi ja kehittää jatkuvasti omaa ja koko esiopetuksen toimintaa.

Lasta ohjataan ja kannustetaan itsearviointiin.

Huoltajille annetaan mahdollisuus esiopetuksen toiminnan arviointiin.

4.1 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet
Esiopetus on eheytettyä opetusta ja siinä on viisi oppimiskokonaisuutta. Esiopetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja ja
oppimisympäristöjä, lähtökohtana lapsen mielenkiinnonkohteet ja esiopetuksen yhteiset tavoitteet.
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4.1.1 Ilmaisun monet muodot

Esiopetuksessa kehitetään lapsen ilmaisua musiikillisen, kuvataiteellisen , käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun
perustaitoja harjoittelemalla.

4.1.2 Kielten rikas maailma

Lapsen kielellisen tietoisuuden kehittymistä edistetään kielellä leikkien, loruillen sekä tutustuen monipuolisesti puhuttuun ja
kirjoitettuun kieleen. Lapsen kehittyvää luku- ja kirjoitustaitoa tuetaan leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Lapsen kykyä
kuunnella vahvistetaan saduttamisen, kirjojen lukemisen ja kuuntelun avulla. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään
mahdollisimman monipuolisesti.

Esiopetusvuoden aikana järjestetään yhteisiä tapahtumia ruotsinkielisten esiopetusryhmien kanssa.

4.1.3 Mina ja meidän yhteisömme

Esiopetuksessa tutustutaan lähiympäristöön, historiallisiin rakennuksiin ja maisemiin. Opetuksessa voidaan käsitellä lasta
kiinnostavia historiallisia tapahtumia ja niihin liittyviä henkilöitä, hyödyntäen juhlaperinteitä, kertomuksia, perinneleikkejä ja vanhoja
lauluja.

Keskustellaan lasta kiinnostavista lähiyhteisön ja yhteiskunnan ajankohtaisista asioista, tutustutaan mediaan.

Pohditaan lapsen oikeuksia ja mietitään vastuun kantamista omasta toiminnasta ja sen seurauksista.

Puhutaan tunteista ja harjoitellaan niiden sanallista ilmaisua. Lasta ohjataan toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti sekä
ratkaisemaan rakentavasti lasten keskinäisiä ristiriitatilanteita. Lapsi harjoittelee eettisten valintojen tekemistä esimerkiksi oikean ja
väärän erottamista.

4.1.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni

Lasta kannustetaan kehittämään matemaattisia taitojaan tiominnallisesti, leikkien ja eri aisteja käyttäen erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Esiopetuksen ympäristökasvatus tarjoaa lapselle luontokokemuksia sekä mahdollisuuden tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja
luonnonilmiöihin.

Esiopetuksessa pohditaan arjen teknologisia ratkaisua Suomi 100 hengessä, historian näkökulmasta, miten tekniikka on kehittynyt.

Esiopetuksessa kestävä kehitys näkyy kierrätyksessä ja materiaalien lajittelussa. Lapsi harjoittelee ottamaan sopivan määrän
ruokaa hävikin minimoimiseksi.

4.1.5 Kasvan ja kehityn

Esiopetusvuoden aikana harjoitellaan itsestä huolehtimisen perustaitoja.

Keskustellaan ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille.

Esiopetuksen tavoitteena on saada lapsi liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa.

Lapsella on ohjattua liikuntaa ja sen lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että lapsella on mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen
sekä sisällä että ulkona.

Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä, jotta lapsi liikkuisi myös vapaa-ajalla.

Lasta kannustetaan maistamaan erilaisia ruokia ja harjoitellaan hyviä ruokailutapoja.

Mietitään yhdessä, miten voidaan tuottaa asioita mahdollisimman vähäisellä materiaalihävikillä.

Lapsen kanssa harjoitellaan turvallista liikkumista liikenteessä.

4.2 Kielten ja kulttuurien huomiointi toiminnnassa
Huomioimme erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat esiopetuksessa, esimerkiksi eri maita käsittelevät pienet projektit.

Lasta rohkaistaan käyttämään omaa kieltään ja olemaan ylpeä omasta kulttuuritaustastaan.

Esiopetuksessa nähdään eri kielet ja kulttuurit rikkautena, jotta ryhmän asenne ja ilmapiiri olisi hyväksyvä eri kulttuureita ja kieliä
kohtaan.

Siuntion Suomenkielinen esiopetus https://wilma.siuntio.fi/strategy/printable/?formkey=personnel:48:842...

6 / 7 27.9.2017 klo 16:35



5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki
Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin.

Lain mukaan tukea on saatava heti tarpeen ilmetessä.

Oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen -, tehostettu - ja erityinen tuki.

5.1 Tukimuodot
Oppilashuolto

Toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusryhmää tukevana toimintana.

Tämän lisäksi lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy seuraamassa ryhmän toimintaa tietyin väliajoin ja tarvittaessa. Hän ohjaa ja opastaa
henkilökuntaa ja osallistuu tarvitaessa lasta koskeviin palavereihin. Hän tekee yhteistyössä esiopettajan kanssa pedagogiset arviot ja
-selvitykset sekä henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat (HOJKS).

Koulupsykologiin voi otaa tarvittaessa yhteyttä ja hän ohjaa, neuvoo ja osallistuu palavereihin sovittaessa.

Esiopetusyksiköissä toteutetaan esiopetussuunnitelman mukaista oppilashuoltoa.

Muut tukimuodot

Yhteistyö puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa. Tarvittaessa yhteydenpito neuvolan kanssa.

6. Toiminnan arviointi ja kehittäminen
Arviointi on jatkuvaa, opettajan ja lapsen vuorovaikutuksessa, työskentelyn ja oppimisprosessin edetessä.

Lasta ohjataan ja kannustetaan oman toiminnan arviointiin. Lapsen tekemä itsearviointi tukee minäkuvan kehittymistä ja oman
työskentelyn jäsentämistä.

Palautetta annetaan opettajan ja huoltajien sekä lapsen kanssa käytävissä keskusteluissa.

Lapsen henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa arvioidaan lapsen ja huoltajien kanssa käytävässä arviointikeskustelussa huhti-
toukokuussa.

Esiopetusvuoden päätteeksi annetaan esiopetustodistus. Todistusta voidaan täydentää kuvaamalla järjestettyä esiopetusta.
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