Hyväksytty sivistyslautakunnassa 14.9.2016
§ 49

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA
(Perusopetusasetus 852/1998 § 9)

Lukuvuosi 2016 - 2017

PÄIVÄKODIN NIMI: Pikku-Palola
ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Esikot

ESIKOULULAISTEN MÄÄRÄ: 17
TUNTIMÄÄRÄ
Esiopetuksen
tuntikehys

Päivittäinen
työaika

700h/lukuvuosi

4h/pv

ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ
Lastentarhanopettaja
Paula Okko
Lastenhoitaja

Virpi Nakari

LUKUVUODEN TYÖAJAT
Syyslukukausi
18.8.2016 - 21.12.2016
Syysloma

17. - 23.10.2016

Joululoma

22.12.2016 - 8.1.2017

Kevätlukukausi

9.1.2017 - 31.5.2017

Talviloma

27.2.2017 - 5.3.2017

Pääsiäisloma

-

Muut lomapäivät

5.12.2016

josta tyttöjä: 11

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA
(Perusopetusasetus 852/1998 § 9)

Lukuvuosi 2016 - 2017

PÄIVÄKODIN NIMI: Oravanpesä
ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Aapiskukko

ESIKOULULAISTEN MÄÄRÄ: 18
TUNTIMÄÄRÄ
Esiopetuksen
tuntikehys

Päivittäinen
työaika

700h/lukuvuosi

4h/pv

ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ
Lastentarhanopettaja
Pirjo Kuukka
Lastenhoitaja

Mira Oikkonen

Lh/ryhmä-avustaja

Aila Niinimäki

LUKUVUODEN TYÖAJAT
Syyslukukausi
18.8. - 21.12.2016
Syysloma

17. - 23.10.2016

Joululoma

22.12.2016 - 8.1.2017

Kevätlukukausi

9.1. - 31.5.2017

Talviloma

27.2. - 5.3.2017

Pääsiäisloma

-

Muut lomapäivät

5.12.2016

josta tyttöjä: 11

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA
(Perusopetusasetus 852/1998 § 9)

Lukuvuosi 2016 - 2017

PÄIVÄKODIN NIMI: Iitiä
ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Pilvilinna

ESIKOULULAISTEN MÄÄRÄ: 8
TUNTIMÄÄRÄ
Esiopetuksen
tuntikehys

Päivittäinen
työaika

700h/lukuvuosi

4h/pv

ESIOPETUKSEN HENKILÖSTÖ
Lastentarhanopettaja
Sarri Mäkitalo
Lastenhoitaja/avustaja

Sirpa Nupponen

Lastenhoitaja/avustaja

Mari Pitkänen

LUKUVUODEN TYÖAJAT
Syyslukukausi
18.8.2016 - 21.12.2016
Syysloma

17. - 23.10.2016

Joululoma

22.12.2016 - 8.1.2017

Kevätlukukausi

9.1.2017 - 31.5.2017

Talviloma

27.2.2017 - 5.3.2017

Pääsiäisloma

-

Muut lomapäivät

5.12.2016

josta tyttöjä: 3

LEMIN ESIOPETUKSEN 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. Oppiminen on
aktiivista ja perustuu toiminnallisuuteen. Keskeisenä ajatuksena on lapsen omaehtoisen oppimisen
tukeminen. Oppimisessa käytetään monipuolisia välineitä. 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 tai leikkejä, jotka pohjautuvat lapsia
kiinnostaviin teemoihin. Esiopetuksessa mahdollistetaan pienryhmissä oppiminen ja työskentely.
Pienryhmiä muodostetaan toiminnan ja lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen suunnitelma
Tuen kolmiportaisuus: yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki
Oppilashuolto: yhteisöllinen- ja yksilöllinen oppilashuolto
Lapsihavainnointi
Vanhempainvartit
Yhteistyö Kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa
YHTEISTYÖ
Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön muodot
Wilma tietojärjestelmä/reissuvihot ja tiedotteet
Vanhempainvartit
Vanhempien kanssa käytävät arvokeskustelut
Päivittäiset keskusteluhetket
Vanhempainillat/ toiminnalliset vanhempainillat
Arviointikyselyt
Juhlat, tempaukset/ teemaviikot
Koulun kanssa tehtävän yhteistyön muodot
Yhteisöllinen oppilashuolto sekä tarvittaessa yksilöllinen oppilashuolto
Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa
Yhteistyö koulun erityisopettajan kanssa lukukausittain ja tarvittaessa useamminkin
Tulevien alkuopetuksen opettajien vierailut ryhmissä kevätlukukaudella
Yhteiset retket ja konsertit Lemin kulttuuripolkuhankkeen puitteissa

Muu yhteistyö
Varhaiskasvatus
Seurakunnan lapsityö
Kunnan vapaa-aikatoimi
Eksote/ Lasten – ja nuortentalo
Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Esiopetusryhmien välinen aktiivinen yhteistyö

ESIKOULUN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA TOIMINTA
Retket (retkikohteet pääpiirteittäin)

Päivämäärä

Laavuretki

10/2016

Paloasema

11/2016

Kotiseutumuseo

11/2016

Elokuvaretki

1/2017

Koululaiskonsertti

3/2017

Uimakoulu (rahoitus)

5/2017

Retket lähiympäristöön
Mahdollinen kirjastoretki

ESIOPETUKSEN ARVIOINTI
Lasten kanssa
Teemme päivittäin arviointia lasten kanssa. Lapset saavat ja antavat palautetta
esiopetustoiminnasta. Lasten itsearviointi erilaisia työtapoja käyttäen.
Vanhempien kanssa
Päivittäiset keskusteluhetket sekä vanhempainillat ja vanhempain vartit.
Työyhteisön jäsenten kanssa
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.
Muiden yhteistyötahojen kanssa
Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Eksote
Koulu/oppilashuolto
Terapeutit

LUKUVUODEN AIKATAULU JA AIHEKOKONAISUUDET
ELOKUU - Tervetuloa eskariin
-tutustuminen
-ryhmäytyminen
-minä itse,mistä pidän, mitä osaan
-kiva kaveri
-hyvät tavat
-sääntöleikit ja pihapelit
-koko lukuvuoden kestävä projekti: Kuukanniemen koulun rakentamisen seuranta kuvin ja
kertomuksin (Aapiskukko)
-yhteistyö Lemin koulukeskuksen 1 A luokan kanssa(Esikot)
-yhteistyö tulevien esioppilaiden kanssa(Pilvilinna)
SYYSKUU - Syksy
-minä ja perheeni
-lähiympäristömme syksyllä
-vauhtivarpaat -viikot 38 ja 39
-Olympialaiset (Aapiskukko, Pilvilinna)
-yleisurheilu ja sisäliikunta
-kestävä kehitys: kierrätys ja kompostointi
-kirkkomuskari
LOKAKUU - Erilaisuus ja ennakkoluulot
-lähiympäristöni
-oma koti/osoite/retket
-laavuretki (Aapiskukko, Pilvilinna)
-isovanhempienpäivä (Aapiskukko, Pilvilinna)
-suomalaisen kirjallisuuden päivä riimitykset ja lorut
-Halloween/ aistiseikkailu (Pilvilinna)
-pihaseikkailu isovanhempien kanssa(Aapiskukko)
-kirkkomuskari
MARRASKUU - Ongelmanratkaisut, tunteet ja tunnelmat
-Metkat-viikko/kulttuuripolkuhanke: aiheena tanssi
-retki kotiseutumuseoon esi- ja alkuopetuksen kanssa
-isänpäiväkahvit
-kirkkomuskari
JOULUKUU - Joulunaika
-piparien leipominen
-perinteet
-sadut
-suomalaisen musiikin päivä
-joululaulut
-Lucia-kulkue 13.12 (Aapiskukko)
-kirkkomuskari
-varhaiskasvatuksen joulukirkko Lemin kirkossa

TAMMIKUU - Aika ja avaruus
-talviliikunta: luistelu, hiihto ja mäenlasku
-elokuvaretki Lappeenrantaan: Onneli ja Anneli esitys yhdessä esiopetusryhmien kanssa
-kirkkomuskari
HELMIKUU - Talvi
-talviliikunta jatkuu
-Runebergin päivä 05.02
-varhaiskasvatuspäivä 09.02
-laskiainen, laskiaisrieha
-ystävänpäivä 14.02
-kansanperinteet, Kalevalan päivä 28.02
-kirkkomuskari
MAALISKUU - Itsestä ja toisista huolehtiminen
-ompelu: laudeliinat (Aapiskukko)
-konsertti Lemin koulukeskuksella esi- ja alkuopetuksen kanssa
-tarinat ja runot
-ulkoliikunta
-kirkkomuskari
HUHTIKUU - Kevät
-kirjaviikko, oma satukirja
-pääsiäinen, pääsiäispolku
-kirkkomuskari
TOUKOKUU - Kohti koulua
-vappu
-uimakoulut (jos hankeraha toteutuu)
-kirkkomuskari
-äitienpäiväkahvit
-varhaiskasvatuksen kevätkirkko

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

