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ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA
(Perusopetusasetus 852/1998 § 9)
PÄIVÄKODIN NIMI: Pikku-Palola
ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Esikot
ESIKOULULAISTEN MÄÄRÄ: 14
ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ
Lastentarhanopettaja
Paula Okko
Lastenhoitaja

Virpi Nakari

Avustaja

Riikka Oksanen

PÄIVÄKODIN NIMI: Oravanpesä
ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Aapiskukko
ESIKOULULAISTEN MÄÄRÄ: 18
ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ
Lastentarhanopettaja
Pirjo Kuukka
Lastenhoitaja

Mira Oikkonen

Lastenhoitaja

Sanna Värtö

PÄIVÄKODIN NIMI: Iitiä
ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Pilvilinna
ESIKOULULAISTEN MÄÄRÄ: 11
ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ
Lastentarhanopettaja
Päivi Kokkonen
Lastenhoitaja

Päivi Pulliainen

Lukuvuosi 2018 - 2019

TUNTIMÄÄRÄ
Esiopetuksen
tuntikehys

Päivittäinen
työaika

712h/lukuvuosi

4h/pv

LUKUVUODEN TYÖAJAT
Syyslukukausi
16.8.-20.12.2018
Syysloma

22.10.-28.10.2018

Joululoma

21.12.2018-6.1.2019

Kevätlukukausi

6.1.2018-28.5.2019

Talviloma

25.2-3.3.2019

Pääsiäisloma

18.4-22.4.2019

Muut lomapäivät

-

PAINOPISTEALUEET
Kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet ja menetelmät
Noudatamme Lemin kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa.
Tavoitteena on edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä, vahvistaa tervettä
itsetuntoa sekä tukea lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
jäsenyyteen. Tavoitteena on myös varmistaa tasa-arvoinen ja laadukas esiopetus.
Esiopetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen opettamista ja oppimista.
Lapsi oppii tekemällä, tutkimalla, havainnoimalla, kokeilemalla ja ilon kautta. On tärkeää, että
jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia omaan tahtiinsa vuorovaikutuksessa muiden lasten
kanssa, monipuolisessa oppimisympäristössä. Oppiminen on aktiivista ja perustuu
toiminnallisuuteen. Keskeisenä ajatuksena on lapsen omaehtoisen oppimisen tukeminen sekä
yhteistyötaitojen kehittäminen. Oppimistaitojen harjoittelun lisäksi huolehditaan sivistys- ja
tapakasvatustehtävästä ja lemiläiseen monimuotoiseen paikalliskulttuuriin tutustuttamisesta.
Esiopetuksessa keskeisenä periaatteena on toiminnan eheys ja kokonaisvaltaisuus.
Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan suosimalla leikkejä ja muita kokemuksellisia toimintatapoja.
Toiminnassa suositaan projektityyppistä toimintaa ja leikkejä, jotka pohjautuvat lapsia
kiinnostaviin teemoihin. Esiopetuksessa mahdollistetaan pienryhmissä oppiminen ja
työskenteleminen.

Varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen suunnitelma
Tuen kolmiportaisuus: Yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki
Oppilashuolto: Yhteisöllinen- ja yksilöllinen oppilashuolto
Lapsihavainnointi, matemaattisten ja kielellisten valmiuksien kartoittaminen
Vanhempainvartit
Yhteistyö kiertävän varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja Sarri Mäkitalon kanssa

YHTEISTYÖ
Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön muodot
Wilma tietojärjestelmä
Vanhempainvartit
Päivittäiset keskusteluhetket
Vanhempainillat
Arviointi- ja palautekyselyt
Juhlat, tempaukset / teemaviikot
Koulun kanssa tehtävän yhteistyön muodot
Yhteisöllinen oppilashuolto sekä tarvittaessa yksilöllinen oppilashuolto
Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa
Yhteistyö erityisopettaja Lea Hirvosen ja Pia Poikosen kanssa
Tulevien alkuopetuksen opettajien vierailut ryhmissä kevätlukukaudella
Yhteiset tapahtumat esim. kulttuuripolkuhankkeen puitteissa ja retket, konsertit, pikkujoulu
Muu yhteistyö
Varhaiskasvatus
Seurakunnan lapsityö
Kunnan vapaa-aikatoimi
Eksote / Lasten- ja nuortentalo
Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Esiopetusryhmien välinen yhteistyö
Ryhmien omat tiimisopimukset

ESIOPETUKSEN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA TOIMINTA
Retket (retkikohteet pääpiirteittäin)
Uimaopetus. Mahdollistetaan lasten osallistuminen vapaaehtoiseen uimaopetukseen.
Mahdolliset retket lähiympäristöön: koulu, kirjasto, jääkiekkokaukalo, urheilukenttä, hiihtoladut,
lähimetsät ja laavut ym.

ESIOPETUKSEN ARVIOINTI
Lasten kanssa
Lapset saavat ja antavat palautetta esiopetustoiminnasta. Lapset arvioivat esiopetusta ja omaa
oppimistaan erilaisia työtapoja käyttäen: paritehtävät, eskarikokoukset, haastattelut ja itsearviointi.
Vanhempien kanssa
Päivittäiset keskusteluhetket, vanhempainillat, vanhempainvartit ja Wilma.

Työyhteisön jäsenten kanssa
Tavoitteena:
Päivittäiset keskustelut ja viikoittaiset tiimi- ja viikkopalaverit.
Keskustelemme yhdessä tiimin kanssa työtavoistamme, niiden kehittämisestä, lasten yksilöllisistä
tarpeista sekä lapsihavainnoista ja esiopetuksen tavoitteista ja niiden saavutuksista.
Esiopetusryhmien yhteiset palaverit.
Muiden yhteistyötahojen kanssa
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja
Eksote
Terapeutit

LUKUVUODEN AIKATAULU / AIHEKOKONAISUUDET
ELOKUU
Tervetuloa eskariin
-tutustuminen
-ryhmäytyminen
-minä itse, mistä pidän, mitä osaan
-kiva kaveri
-hyvät tavat
-sääntöleikit ja pihapelit
-yhteistyö tulevien esioppilaiden kanssa

SYYSKUU
Syksy
-minä ja perheeni
-lähiympäristömme syksyllä, sadonkorjuuaika
-yleisurheilua, ulko- ja sisäliikuntaa
-kestävä kehitys: kierrätys ja kompostointi
-kirkkomuskari
-20.9. hyvien tapojen päivä

LOKAKUU
Erilaisuus ja ennakkoluulot
-lähiympäristöni
-oma koti/osoite/retket
-laavuretki
-isovanhempienpäivä / läheistenpäivä
-heijastinpäivä
-10.10 Aleksis Kiven päivä
-syysnaamiaiset
-kirkkomuskari

MARRASKUU
Ongelmanratkaisut, tunteet ja tunnelmat
-isänpäivä
-kirkkomuskari
-16.11 suvaitsevaisuuden päivä
-20.11 lastenoikeuksien päivä
-metkut-viikko

JOULUKUU
Joulunaika
-itsenäisyyspäivä
-jouluvalmistelut
-perinteet
-sadut
-joululaulut
-Lucia-päivä 13.12
-kirkkomuskari
-varhaiskasvatuksen joulukirkko tai jouluhartaus

TAMMIKUU
Aika ja avaruus
-talviliikunta: luistelu, hiihto ja mäenlasku
-kirkkomuskari

HELMIKUU
Talvi
-talviliikunta jatkuu
-mediaviikko
-Runebergin päivä 5.2
-varhaiskasvatuspäivä 7.2
-laskiainen
-ystävänpäivä 14.2
-kansanperinteet
-kirkkomuskari

MAALISKUU
Itsestä ja toisista huolehtiminen
-uimaopetus
-tarinat ja runot
-ulkoliikunta
-pääsiäinen
-kirkkomuskari

HUHTIKUU
Kevät
-uimaopetus
-kirjaviikko
-kirkkomuskari

TOUKOKUU
Kohti koulua
-vappu
-kirkkomuskari
-äitienpäivä
-varhaiskasvatuksen kevätkirkko, jossa esioppilaat siunataan koulutielle

MUUT AIHEET
-Aihekokonaisuudet ovat Pikkumetsä-esiopetusmateriaalin mukaisia
-Teemana koko lukuvuoden luonto, liikunta ja hyvät käytöstavat
-Lisäksi teemoihin sopivia kädentaitoja, ompelua, askartelua ja musiikkia
-Varhaiskasvatuksen kanssa kuukausittain yhteiset laulu- ja teatterihetket
-Esiopetusryhmien välinen yhteistyö

