
1. Esiopetusyksikön perustiedot 

Yksikön nimi: Huutijärven esiopetus 
Ylläpitäjä: Kangasalan kaupunki 
Toiminnan muoto: Esiopetus 
Alue: Huutijärvi 

Opiskelijamäärä: 40 
Opettajien määrä: 4 

  

1.1. Toimipaikat 

Jokioistentie 7   36270 Kangasala 

1.2. Esiopetusyksikön johtajan nimi ja yhteystiedot 

Sirpa Tehomaa  puh.050 5975714  sirpa.tehomaa@kangasala.fi 

1.3. Esiopetusyksikön johtamisjärjestelmä 

Huutijärven päiväkodin vastuuhenkilö, paikka avoin 

Esiopetuksen vastuuopettaja Jaana Koivisto, puh. 050-3948466  jaana.koivisto@kangasala.fi 

1.4. Oppilashuollon henkilöt ja yhteystiedot 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Sirpa Tehomaa, puh. 050-5975714 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Johanna Hämäläinen, puh. 050-5810413  johanna.hamalainen@kangasala.fi 

Huutijärven koulun rehtori Tuire Amaral puh.050 3738645  tuire.amaral@kangasala.fi 

1.5. Esiopetushenkilöstö 

Kiviset: Varhaiskasvatuksen opettaja Emilia Vadén, varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Koivisto, varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja Tanja Flink, varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja Susanna Miettinen 

Soraset: Varhaiskasvatuksen opettaja Jaana Koivisto, varhaiskasvatuksen opettaja Sari Anttila, varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja Johanna Vuori, varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja Anne Kosonen 

1.6. Muu henkilökunta 

Lisäksi yksikössä ateria- ja siivouspalvelun ja kiinteistön huollon henkilökuntaa. 

2. Työ- ja toiminta-ajat 

. 

      



2.1. Esiopetusyksikön työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021 

Esiopetusyksikön työ- ja loma-ajat 2020-2021 

  

  

2.2. Lukuvuoden tapahtumat 

Teemapäiviä järjestetään kalenterivuoden mukaan. Vierailuja ja retkiä toteutetaan covid-19 tilanteen sallimissa rajoissa. 
Rekien kohteena on Kangasalan kulttuurikohteita esim: Kangasala-talo, kirkko ja kotiseutumuseo. Metsäretkillä käymme 
vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Joulu- ja kevätjuhla pidetään tilanteen sallimissa rajoissa. Jos tilanne 
muuttuu teemme keväällä pidemmän retken. Olemme mukana myös koulun teemapäivissä ja tapahtumissa 
mahdollisuuksien mukaan. 

2.3. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus 

Maksuton esiopetus aika  on klo: 9-13. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan klo: 6.30 alkaen iltapäivään 
klo: 17.00 asti. Aloitamme Oksa-luokka toiminnan etänä, kunnes covid-19 tilanne toisin sallii. Syksyllä olemme 
yhteydessä videotervehdysten kautta. Lisäksi teemme yhteisiä projekteja: kirjoitamme jatkokertomusta ja teemme siihen 
liittyen kuvataideteoksen. Suunniteilla on yhteisen pihataideteoksen valmistaminen sekä liikuntahaasteita esioppilaiden ja 
ekaluokkalaisten välillä. 

3. Henkilöstön yhteistoiminta 

. 

3.1. Tiimit 

(Yksikkökohtainen tiimi-/työryhmärakenne ja työnjako) 

ks. kohta 1.5 

3.2. Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 

Työhyvinvointimme kulmakivenä on työyhteisön toisilleen antama tuki. Työhyvinvointia tuemme luomalla arkeen toimivat 
käytänteet, esimerkiksi taukojen ja työvuorojen selkeiden työtehtävien avulla. Kiinnitämme huomioita työstä 
palautumiseen sekä työpäivän aikana ja vapaa-ajalla. Työntekijöillä on mahdollisuus käyttää kaupungin järjestämää 
Tyky- liikuntaa. Kannustamme kaikkia työyhteisön jäseniä koulutuksiin osallistumiseen ja osaamisen kehittämiseen.  

3.3. Henkilöstön vastuutehtävät 

Titania, Päikky ja Effica-vastaava: Jaana Koivisto 

Vasuvastaava: Johanna Koivisto 

Ketu-vastaava: Sari Anttila 

Liikuntavastaava: Emilia Vadén 

TVT: Sari Anttila 

Perehdytysvastaava: Jaana Koivisto 

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/tyo-ja-loma-ajat/


Ensiapu- ja turvallisuusvastaava: Susanna Miettinen 

Peda-ryhmä: Varhaiskasvatuksen opettajat 

3.4. Suunnittelun periaatteet 

Vastuu esiopetuksen suunnittelusta on varhaiskasvatuksen opettajilla. Opettajille on varattu suunnitteluaikaa 5h/viikko. 
Kaikkien opettajien yhteinen suunnitteluaika on 1-2 kertaa viikossa ja pedatiimi kokoontuu kerran kuukaudessa. 
Lastenhoitajien, opettajien ja avustajien yhteiset tiimipalaverit pidetään kerran viikossa. Lastenhoitajat ja avustajat 
toteuttavat omalta osaltaan yhdessä tehtyä suunnitelmaa. Suunnittelua ja arviointia tehdään myös yksikön ja alueen 
pedagogisissa illoissa. Huoltajat voivat osallistua suunnitteluun koko toimintakauden ajan. Yhteistä suunnittelua tehdään 
esimerkiksi vanhempainilloissa. Lisäksi vanhemmat voivat antaa ehdotuksia ja palautetta päivittäisessä 
vuorovaikutuksessa. Vanhempia informoidaan tulevan viikon tapahtumista ja toiminnasta wilman välityksellä. Lapsille 
luodaan säännöllisesti tilaisuuksia vaikuttaa esiopetustoimintaan esim. lastenkokousten kautta. 

4. Esiopetuksen järjestäminen 

. 

4.1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheissa huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset aiheet. 
Perehdymme opiskeltaviin asioihin kokonaisvaltaisesti, jolloin samalla tutkimme ja opimme myös matemaattisia, 
kielellisiä, luonnontieteellisiä että sosiaalisia taitoja. Lapset ovat mukana tiedon etsinnässä, rakentamisessa ja 
tuottamisessa.  

4.2. Laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaan neljässä ilmiöjaksossa. Ilmiöjaksot 
ovat: 

1. Minä ja toimiva arki yhteisössä. Jakson tavoitteena on saada arki sujuvaksi yhteisössä ja lähiympäristössä. 

Harjoittelemme hyviä käytöstapoja, turvataitoja sekä turvallista liikkumista liikenteessä. Mietimme yhteiset säännöt 
eskariryhmälle lastenkokouksessa. Tutustumme lähiluontoon, kasveihin ja eläimiin ja hyödynnämme lasten 
luonnontuntemusta. Rohkaisemme lapsia tekemään kysymyksiä, pohtimaan syy-seuraussuhteita ja keksimään ratkaisuja 
arjen ongelmiin 

2. Minä ja kulttuuri. Syysloman jälkeen tutustumme monipuolisesti kulttuurin teemoihin. Jakso alkaa oman perheen 

perinteiden ja tapojen pohtimisella. Tutustumme omaan ja lähiyhteisön katsomuksiin ja tuemme oman kielellisen ja 
kulttuurisen identiteetin kehittymistä. Kannustamme lapsia omien esitysten, tarinoiden, kuvallisten tuotosten 
suunnitteluun ja valmistamiseen. Joulukalenterin myötä saamme tietoa eri maiden jouluperinteistä.   

3. Minä, yhteiskunta ja media.  Kolmannen jakson tavoitteena on kehittää monilukutaitoa sekä tieto- ja 

viestintäteknologista osaamista. Tuemme kriittisen ajattelun kehittymistä esim. tutkimalla erilaisia mainoksia ja 
kirjoituksia. Esiopetuksessa on käytössä Ipadeja, joilla pelaamme oppimispelejä, kuvaamme ja videoimme. Pohdimme 
tieto- ja viestintäteknologian turvallista ja vastuullista käyttöä.  

4. Minä tutkin ja toimin. Tutkimustehtävien lähtökohtana on lasten ihmettelyt, kysymykset ja yhteiset pohdinnat. 

Tutustumme luonnonilmiöihin pienten kokeiden ja tutkimusten avulla. Harjoittelemme tiedonhankintaa etsimällä tietoa 
itseä kiinnostavista asioista. Tutustumme kestävän kehityksen teemoihin kuten luonnonsuojeluun, kohtuulliseen 
kuluttamiseen ja kierrättämiseen. Pohdimme omien tekojen vaikutusta itselle, muille ihmisille ja ympäristölle. 

4.3. Oksa-toiminta 

Huutijärven koululla alkaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta elo-syyskuussa 2020. Oksa-toiminnan tavoitteena on 
rakentaa toimivia käytänteitä esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Esiopetusryhmä Soraset 



tekee yhteistyötä 1A-luokan kanssa, ja esiopetusryhmä Kiviset 1B-luokan kanssa. Yhteissuunnitteluaika on kaikkien 
ryhmien opettajille yhteinen tiistaisin klo 13 - 15.  

Koronatilanteesta johtuen vältetään toistaiseksi ryhmien sekoittamista sekä oppilaiden ja henkilöstön välisiä kontakteja. 
Elokuussa 2020 jokainen luokka tekee itsestään esittelyvideon yhteistyöparilleen. Syys-lokakuun 2020 aikana tehdään 
yhteinen jatkotarina, jonka pohjalta tehdään yhteinen kuvataidekollaasi. Viikolla 41 vietetään monialaista 
oppimiskokonaisuutta, ja kestävän tulevaisuuden teeman mukaista toimintaa toteutetaan sekä esiopetuksessa että 
1.luokalla. Viikko huipentuu ulkoilupäivään, johon mietitään samankaltaista ohjelmaa. Muita lukuvuoden aikana 
toteuttavia työskentelytapoja ottaen huomioon koronatilanteen ovat mm. videohaasteet, arjen hetkikuvat whatsappilla ja 
sähköpostilla sekä yhteinen tilataideteos ulos. 

Kun lähiyhteistyö on mahdollista, työskennellään aluksi oman pariluokan kanssa kolmena päivänä viikossa. Painotus on 
taito- ja taideaineissa, mutta opetukseen integroidaan myös muita oppiaineita. Työskentelyssä oppilaita jaetaan 
pienempiin ryhmiin ja kaikkia tiloja hyödynnetään. Työskentelytapoina käytetään työpajatyöskentelyä. Kevätlukukaudella 
laajennamme yhteistyötä koskemaan enemmän myös matematiikkaa ja suomen kieltä. Tällöin myös yhteistyöhön 
käytetty aika lisääntyy. Oksa-luokat voivat tehdä myös yhteisiä retkiä lähiympäristöön ja viettää yhteisiä ulkoiluhetkiä 
koulunpihalla. Juhlapäiviin liittyen voidaan toteuttaa yhteisiä teemapajoja. Suunnitelmissa on mm. hupiolympialaiset, 
väriviikko, media- ja sanomalehtiviikot, ystävänpäiväluistelut, eri kulttuureihin tutustuminen, siivouspäivä, Unicef-kävely ja 
tasa-arvonpäivä. Koronatilanteen mukaan Oksa-toimintaan suunnitellut ohjelmat toteutetaan joko yhdessä tai oman 
ryhmän kanssa. 

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toteutuu samoisa tiloissa ja samalla henkilökunnalla kuin maksuton esiopetus. 
Toimimme aamu- ja iltapäivisin pienryhmissä. Pienryhmässä lapsen tuen tarpeet on helpompi huomata ja lapsi  saa 
henkilökohtaista huomiota ja tukea. Pienryhmätoiminnan avulla myös lasten pitkäkestoinen leikki tulee mahdolliseksi. 
Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille tarjotaan esiopetuksessa aamupala ja välipala. 
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten päivään kuuluu rentola- hetki, jossa kuunnellaan satu ja lepäillään. 

6. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita tukeva muu toiminta (ESIOPS 
luku 3.3) 

. 

6.1. Ruokakasvatus 

Tavoitteena on, että esiopetusvuoden aikana lapsi oppii toimimaan omatoimisesti ruokalinjastolla. Kannustamme 
erilaisten makujen maisteluun ja harjoittelemme veitsen ja haarukan käyttöä. Teemme ruokailuhetkistä turvallisen 
yhdessäolon hetken. Aikuinen on aina saatavilla ja auttamassa tarvittaessa. Hyödynnämme SAPERE:n vinkkejä 
ruokakasvatuksessa esim. leipomalla, sadonkorjuujuhlat. 

6.2. Esiopetusmatkat ja –kuljetukset 

Osa esiopetuksessa olevista lapsista kulkee päivittäin esiopetusmatkat taksilla. Saatamme taksilla kulkevat lapset 
iltapäivisin koulun etupihalle takseihin. Muutama lapsi kulkee esiopetusmatkat itsenäisesti, mikäli heillä on 
yksinkulkulupa. Pääsääntöisesti huoltajat tuovat ja hakevat  lapsen esiopetuksesta. 

7. Lapsen tuki 

  

  

7.1. Pedagoginen tuki 



Kolmiportainen tuki toteutetaan niille lapsille, joilla siihen on tarvetta. Toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista 
vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muut yhteistyötahot. Oppilaalle tehdään 
tarvittaessa pedagoginen arvio tai selvitys. Sen pohjalta tehdään yleisen tuen, tehostetun tuen tai erityisen tuen 
suunnitelma. Keväällä tuen tarpeet arvioidaan ja tiedot siirretään tulevaan kouluun. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Käytännön toteutuksessa tuki mahdollistuu hyvin suunnitellun pienryhmätoiminnan 
kautta. 

7.2. Oppilashuoltosuunnitelma 

Huutijärven esiopetuksen ja koulun oppilashuoltosuunnitelma 

8. Osallisuus ja vaikuttaminen 

  

      

8.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Päivittäiset kohtaamiset haku- ja tuontitilanteissa luovat pohjan toimivalle yhteistyölle. Olemme vanhempiin yhteydessä 
Wilman kautta ja puhelimitse tai viestein. Kartoitamme toiveita ja odotuksia vanhempainilloissa, sähköisin kyselyin sekä 
eteis -gallupein. Vanhempainillat ovat syksyllä ja keväällä. Huoltajat voivat osallistua Huutijärven koulun 
vanhempainyhdistyksen toimintaan. Lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus vastata asiakastyytyväisyyskyselyyn, jonka 
kaupunki toteuttaa sähköisesti. 

8.2. Lasten osallisuus 

Pidämme lasten kokouksia kerran kuukaudessa. Lasten toiveet ja mielipiteet huomioidaan arjen toiminnassa. Lapset 
pääsevät vaikuttamaan suunnitteluun ja toteutukseen viikoittain. Kauden alussa aloitamme osallisuuden vahvistamisen 
me-hengen luomisella.  

8.3. Yhteistyökumppanit 

Teemme yhteistyötä Huutijärven koulun ensimmäisten luokkien kanssa. Tänä vuonna yhteistyö 
alkaa etäprojekteina. Yhteistyötä tehdään kaikilla oppimisen osa-alueilla. Covid 19 tilanteesta johtuen fyysinen yhteistyö 
ei ole tällä hetkellä mahdollista, joten kaikki yhteistoiminta toteutetaan etänä. Kun lähiyhteistyö on mahdollista, 
työskentelemme  oman pariluokan kanssa kolmena päivänä viikossa. Syksyllä olemme yhteydessä videotervehdysten 
kautta. Lisäksi teemme yhteisiä projekteja: kirjoitamme jatkokertomusta ja teemme siihen liittyen kuvataideteoksen. 
Suunniteilla on yhteisen pihataideteoksen valmistaminen sekä liikuntahaasteita esioppilaiden ja ekaluokkalaisten välillä. 

Esiopetuksen vastuuopettaja osallistuu päiväkodin viikkopalaveriin.  Muita yhteistyötahoja ovat varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja, Huutijärven päiväkoti, koulun erityisopettaja, koulupsykologi, neuvola, perheneuvola, hammashoitola, 
seurakunta, kirjasto ja Pirkanmaan aluepelastuslaitos. 

9. Tiedottaminen 

Viikkokirjeet ja tiedotteet lähetämme Wilma-soveluksen kautta huoltajille. Ilmoitustaululla on näkyvillä paperiset versiot 
viikkokirjeestä sekä muista tärkeistä tiedotteista. Myös tekstiviestit ja päikky-viestit ovat käytössä tarvittaessa. 
Päivittäisten kuulumisten vaihto haku- ja tuontitilanteissa.  

10. Toimintakulttuuri 

. 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2020/09/Huutijarven-esiopetuksen-Oppilashuoltosuunnitelma-2020.pdf


10.1. Yksikön toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Toimintamme perustuu kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan, esiopetussuunnitelmaan, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaan, kestävän kehityksen suunnitelmaan ja liikuntasuunnitelmaan. 

10.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta 

Varhaiskasvattajat kohtaavat lapset omana itsenään niin, että jokainen lapsi kokee olonsa hyväksytyksi. Lähtökohtana 
on, että lapsi huomioidaan yksilönä eikä sukupuolensa edustajana. Lapsia ohjataan erilaisiin leikkeihin ja puuhiin yli 
sukupuolirajojen. Yhteistyössä huoltajien kanssa huomioimme monimuotoiset perheet.  

Arjessa nousevia eettisiä ja katsomuskasvatuksellisia kysymyksiä pohditaan yhdessä lasten kanssa. Seurakunta tarjoaa 
Pikku -Kirkko -hetkiä noin kerran kuukaudessa. Vaihtoehtona on Pikku Pohtijat -hetket samansisältöisen aiheen parissa 
kuin pikkukirkko, mutta ilman uskonollista sitoumusta. Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. 

Sovittelemme lasten ristiriitatilanteita hyödyntämällä Miniverson vertaissovittelumallia. Aikuisen avustuksella lapset itse 
pohtivat ja keksivät ratkaisun ristiriitatilanteeseen. Arjessa harjoittelemme paljon tunnekasvatusta 
erilaisten menetelmien ja materiaalien avulla. Käytössä on Askeleittain -ja Piki -materiaali ja muita tunnetaitoja tukevia 
harjoitteita. 

10.3. Kestävä kehitys 

Esiopetuksen toiminnassa edistämme vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön arjen valinnoissa. Kierrätämme 
lasten kanssa pahvit ja paperit. Käytämme askartelussa kierrätys-, sekä luonnonmateriaaleja. Ruokailussa ohjeistetaan 
ottamaan ruokaa vain sen verran kuin jaksaa syödä, jotta hävikin määrä minimoidaan. Hyödynnämme Sapere-
materiaalia ruokakasvatuksessa. Kestävän kehityksen tukena käytetään Keke päiväkodissa-opasta. 

10.4. Kulttuurikasvatus 

Kultturikasvatukseen kuuluvat kalenterivuoden mukaiset juhlapyhät, jotka huomioimme esiopetuksessa. Hyödynnämme 
Kangasalan kulttuurikohteita tutustumalla Kangasalataloon, kirjastoon, kirkkoon ym. Luemme esiopetuksessa 
kangasalalaisten kirjailijoiden kuten Tuula Kallioniemen ja Jalmari Finnen teoksia. Lapset luovat kulttuuria myös itse eri 
taiteen keinoin (kuten maalamalla, musisoimalla, tarinoita luomalla). 

10.5. Liikkuva varhaiskasvatus 

Hyödynnämme varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman vuosikelloa. Liikumme päivittäin sekä sisällä että ulkona. 
Koulun liikuntasali on viikoittain 2 tuntia esiopetuksen käytössä. Tuemme lasten aktiivista liikkumista arjessa ja 
järjestämme monipuolisesti mahdollisuuksia liikkumiseen. Ulkoiluaikana aikuiset ohjaavat viikoittain yhteisiä ulkoleikkejä. 
Liikkumalla opitaan uusia asioita niin sisällä kuin ulkona. Esiopetuksessa on oma liikuntavastaava. Kaupungin 
liikuntasuunnitelmaa sovelletaan käytännössä esiopetuksen arjessa. Liikunta liittyy myös toiminnalliseen oppimiseen, 
esimerkiksi matematiikassa ja äidinkielessä. 

10.6. Kansainvälisyys 

Kangasalan kaupungin kansainvälisyyssuunnitelma on pohjana toiminnalle esiopetuksessa. Arjessa harjoittelemme 
toisten kunnioittamista ja kohtelemista oikeudenmukaisella tavalla.Tutustumme monikulttuurisuuteen hyödyntäen 
perheiden monimuotoisuutta (esim. kaksikieliset perheet). Huoltajat voivat esimerkiksi tulla kertomaan lapsille omasta 
kulttuuristaan. Etsimme tietoa yhdessä lasten kanssa heitä kiinnostavista kulttuureista. Käsittelemme aiheita monin eri 
tavoin, kuten luomalla omia tarinoita ja taideteoksia. 

      

11. Kehittäminen ja arviointi 

, 



11.1. Edellisen toimintavuoden arviointi 

Toimintavuoden arviointi oli keväällä 2020. Lasten kanssa on arvioitu toimintaa piireillä, sekä lasten kokouksissa. 
Huoltajille oli tammikuussa "ruusut ja risut" palautekysely. Keväällä oli huoltajille myös kaupungin tekemä 
asiakastyytyväisyyskysely. Saadun palautteen perusteella muokkasimme ja suunnittelimme toimintaa kevättä ja tulevaa 
syksyä varten.  

Saavutimme kestävän kehityksen ja vuorovaikutus- ja tunnetaitojen osalta toiminnalle asettamamme tavoitteet. Tutkivan 
ja toiminnallisen oppimisen osalta jäi vielä kehitettävää 

11.2. Kaupungin yhteiset tavoitteet esiopetukselle / Oksa-toiminnalle 

Kaupungin yhteinen kehittämiskohde tälle toimintakaudelle on oppimisympäristön kehittäminen. Muokkaamme 
esiopetuksen tiloja pedagogisesti monipuolisemmaksi yhdessä lasten kanssa. Lapset saavat olla mukana 
suunnittelemassa esim. leikkivälineiden hankintaa ja niiden sijoittamista esiopetuksen tiloihin. Lapset voivat esim. 
rakentaa eri materiaaleista majoja, tehdä dinoille oman maailman jne. 

Oksa -luokka toiminta käynnistyy syksyllä etäyhteistyönä esiopetuksen ja esimmäisten luokkien kanssa. Jos 
tilanne muuttuu covid-19 osalta paremmaksi, niin aloitamme lähiyhteistyön aiemmin mainitun suunnitelman 
mukaisesti.(kohta 4.3) 

11.3. Yksikön omat kehittämistavoitteet 

Tutkiva- ja toiminnallinen oppiminen: 

Lapsilta nousevia kiinnostuksen kohteita ja kysymyksiä pohditaan yhdessä lasten kanssa. Sen jälkeen niitä käsitellään 
eri tavoin toiminallisesti. Teemme paljon toiminnallisia harjoituksia myös matematiikan ja äidinkielen opiskelussa(esim. 
numeroita ja kirjaimia liikunnan kautta). 

Vuorovaikutus ja tunnetaidot: 

Vuorovaikutus ja tunnetaitoja harjoitellaan arjen eri tilanteissa ja toimintatuokiolla. Käytämme tunnekortteja tunteiden 
tunnistamisessa ja nimeämisessä. Hyödynnämme eri tunnekasvatus materiaaleja monipuolisesti( askeleittain, huomaa 
hyvä ym). 

 


