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1 LUKIJALLE 
 
Tämän vihkosen tarkoituksena on kertoa Wendy House -leikkikoulun esiopetuksesta ja esi-
kouluvuodesta. 
 

Wendy House on kaksikielinen ja monikulttuurinen leikkikoulu, jossa suomen kieltä ja 
kulttuuria opetetaan rinnakkain englannin kielen ja kulttuurin kanssa. Kansainvälisessä ym-
päristössä lapsesta kasvaa myönteisesti eri kieliin ja kulttuureihin suhtautuva kansalainen. 
Monikulttuurisuus rikastuttaa lapsen elämää monella tapaa. 
 

Wendyn esikoulussa lapsi saa hyvät kielelliset valmiudet sekä äidinkielen että englannin 
opiskeluun. Suomi äidinkielenä ja sen kehittäminen huomioidaan opetuksessa erityisesti. 
 

Esikouluryhmät ovat pieniä, joten opettajalla on mahdollisuus kohdata jokainen lapsi yksi-
lönä hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioiden.   
  

Esiopetuksen oppimiskäsitys perustuu lapsen omaehtoiseen aktiiviseen oppimiseen.  Lap-
selle luodaan ympäristö, jossa hän voi oppia kokeillen, leikkien ja tutkien. 
 

Esikoulussa perinteisten oppiaineiden yhdistäminen leikkiin on toiminnan keskeisin piirre. 
Wendyn esikoulu ohjaa ja tukee lasta havaintojen teossa, kielen, ajattelun, muistin ja luo-
vuuden kehittämisessä, keskittymisessä sekä asioiden pohtimisessa. 
 

Esiopetusikäiselle kaikki tilanteet ovat oppimistilanteita yhtälailla ruokailussa, eteistilanteis-
sa ja leikeissä.  Esikoulu on paljon enemmän kuin vain pöydän ääressä tehtävät kirjalliset 
työt. Laajasti ajateltuna lapsen koko elämä kotona ja leikkikoulussa ovat esikoulua. 
 

Esikoulu noudattaa toiminnassaan Turun kaupungin koulujen kalenterivuotta. Esikoulua 
tarjotaan neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. 
 

Opetushallituksen antama valtakunnallinen esiopetussuunnitelma sekä Turun kaupungin 
kunnallinen esiopetussuunnitelma ovat perustana Wendyn omalle esiopetussuunnitelmalle, 
joka kuvaa leikkikoulun erityispiirteitä ja painotuksia ja jossa on huomioitu sen soveltuvuus 
kielileikkikouluun. Englanninkielistä esikoulua toteutetaan suomalaisten ja vastaavasti valta-
kunnallisten linjausten mukaan.   
 
Tervetuloa antamaan palautetta ja kehittämään kanssamme Wendyn esiopetussuunnitel-
maa! 
 
 
Turussa 30.5.2014 
opettajat ja johtokunta 
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2 LEIKKIKOULU 
 
 

 
 
 
Leikki kuuluu oleellisesti lapsen elämään ja näin ollen myös esiopetukseen. Leikkiessään 
lapsi jäsentää maailmaa. Aikuisten antamalla ajalla ja tilalla on suuri merkitys lapsen leikin 
mahdollisuuksille. Leikki on lasta motivoiva, johtava kehityksen ja oppimisen lähde alle 
kouluikäisen elämässä. Lapsi näyttääkin olevan leikkiessään itseään päätä pidempi. Leikki 
edistää lapsen ajattelutoimintaa, kielellisiä taitoja, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, sosiaa-
lisia taitoja ja tunteiden käsittelyä. Leikki jo sinällään on lapselle elämys. Leikki voi olla joko 
itseohjautuvaa, lapsen luonnollista toimintaa tai opettajan suunnittelemaa ja ohjaamaa toi-
mintaa. Tarvittaessa opettaja tukee ja laajentaa myös lasten vapaata leikkiä. Ohjattu leikki 
on tietoista ja tavoitteellista esiopetusta. 
 
Wendyn toiminnan suunnittelussa huomioidaan, että lapsilla on mahdollisuus sisällöllisesti 
erilaisiin leikkeihin. Lapset tarvitsevat myös aikaa pitkäkestoisiin mielikuvitusleikkeihin. Hy-
vä leikkiympäristö on myös hyvä oppimisympäristö. Sekä ulko- että sisätilat vaativat raken-
tamista, kunnostamista ja uudistamista. Kun jaksetaan ottaa esille ja panna pois, vaihtaa ja 
yhdistää uudella tavalla, leikit tulevat entistä monipuolisemmiksi ja pitkäkestoisemmiksi. 
 
LEIKISSÄ lapsi tutustuu ympäröivään maailmaan 
harjoittaa ihmissuhdetaitoja 
käy läpi perherooleja                                                              
löytää uusia tapoja toimia                                                      
kehittää kehontuntemusta 
 
LEIKKI vaikuttaa kehittävästi 
sosiaalis-emotionaalisiin taitoihin 
omien tunteiden säätelyyn 
 
LEIKISSÄ toteutuu 
vapaus, vapaaehtoisuus 
säännönmukaisuus, kuvitteellisuus 
 
LEIKIN avulla lapsi 
kehittää sanojen ja kielen sääntöjä 
harjoittelee joustavaa asioiden yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoa 
oppii erottamaan ulkoisen todellisuuden leikin todellisuudesta 
 
LEIKISSÄ ei pyritä mihinkään lopputulokseen, vaan päämäärä on toiminnassa itsessään. 
 
LEIKKI on ratkaisevan tärkeää aivojen kehitykselle. 
 

Ihmiset, jotka ovat elämässään leikkineet run-
saimmin, saavat aikaan enemmän kuin aikaisin 
työhön ryhtyneet. 

- Hetzer -  
 



5 

3 WENDYN ESIKOULU 
 
Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä, itsetunnon kehittymistä 
ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Esikoulu antaa välineet koulussa tapahtuvaa 
työtä ja oppimista varten. Tarkoituksena on luoda luontainen, kasvatuksellinen ja opetuk-
sellinen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. 
 
Tällä hetkellä esiopetus määritellään kuusivuotiaiden esiopetukseksi. Oppiminen ei suin-
kaan ala kuusivuotiaana. Pidämme erittäin tärkeänä myös 3–5-vuotiaille wendyläisille suun-
natun opetuksen yhdistämistä esikoululaisten opetukseen. Eri ikäiset lapset oppivat ja 
opettavat luontevasti toisiaan. 
 
Jo neljänkymmenen vuoden ajan leikkikoulun toiminta-ajatus on pysynyt samana: tarjota 
lapselle paikka, jossa hän voi turvallisessa ja mukavassa ympäristössä harjoitella englannin 
kielen käyttöä syntyperäisten englanninkielisten opettajien johdolla. Suomenkielinen lasten-
tarhanopettaja puolestaan vastaa lapsen oman äidinkielen opettamisesta ja suomenkielises-
tä esikoulusta. 
 
Työskentelyryhmät ovat pieniä, mikä takaa sen, että jokainen oppilas saa riittävästi henki-
lökohtaista huomiota.  Pienryhmätyöskentelyn ansiosta lapset pääsevät oppimaan ja kehit-
tymään ikäistensä seurassa. Myös koko ryhmän yhdessäolo on tärkeä osa Wendyn päivä-
järjestystä. Jokainen leikkikoulupäivä aloitetaan ja päätetään yhteisessä piirissä laulaen ja 
leikkien.  
 
Wendyn esiopetukselle luonteenomaista on elämänläheisyys, elämyksellisyys, toiminnalli-
suus, leikinomaisuus ja lapsilähtöisyys. Opettaja arvioi lapsen todelliset tarpeet ja vastaa 
niihin siten, että lapsella on hyvä olla, kasvaa ja kehittyä.    
 
Esikouluvuosi on tärkeä vaihe lapsen siirtyessä leikkikoulusta oikeaan kouluun. Wendyn 
esikoululaisille on tarjolla lämminhenkinen, tiivis ja turvallinen oppimisympäristö, jossa he 
voivat kehittää sosiaalisia, emotionaalisia, fyysisiä ja akateemisia taitojaan. Esikoululaisille 
pyritään tarjoamaan  perusta, jolta on sujuvaa  siirtyä kouluun. Koska esikoululaisille ope-
tetaan sekä suomen että englannin kieltä, lapsilla on esikoulun jälkeen hyvät valmiudet siir-
tyä joko täysin suomenkieliseen kouluun tai englannin kieltä opetuksessaan käyttäviin kou-
luihin. Perheille, jotka haluavat lapsensa jatkavan englanninkielisessä opetuksessa, on Tu-
russa tarjolla useita vaihtoehtoja: Ilpoisten koulu ja Wäinö Aaltosen koulu (englannin kielen 
tehostettu opetus), Puolalan koulu ja Turun Normaalikoulu (kaksikielinen opetus) sekä Turku 
International School. Kerran viikossa kokoontuu Wendyssä natiiviopettajan johdolla koulu-
laisryhmä, joka ylläpitää kielitaitoa ensimmäisen ja toisen kouluvuoden aikana myös niillä 
lapsilla, jotka aloittavat englannin opiskelun vasta kolmannella luokalla. 
 

3.1 VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIKOULUVUONNA 

 
Esikoulua edeltävänä keväänä pidettävässä vanhempainillassa annetaan jo tietoa vanhemmil-
le tulevasta esikouluvuodesta. Loppukesällä lastentarhanopettaja lähettää esikoululaiselle 
tervetuloa-kirjeen, jossa on myös osio/kysymyksiä lasta henkilökohtaisesti koskevista toi-
veista ja asioista, jotka vanhemmat palauttavat esikouluun.  
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Esikoulun alettua pidämme vanhempainillan, jossa jälleen käsittelemme alkanutta esikoulu-
vuotta, keskustelemme yhdessä odotuksista, toiveista ja muista esille tulevista asioista. 
Loppuvuodesta, sekä seuraavana keväänä on vanhempainkeskustelut esikouluopettajan 
kanssa, joissa käydään läpi KOS-lomaketta lapsen kehitystä seuraten. Tavoitteena on edis-
tää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, turvallisuutta ja hyvinvointia, joista vanhempien 
on mahdollisuus näissä tapaamisissa keskustella. Käymme myös jokapäiväisiä pieniä keskus-
teluja lasta tuodessa ja hakiessa.  
 

4 ESIKOULUN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN 
 
Esiopetuksen opetusmenetelminä ovat kokonaisopetus ja eheyttäminen. Eheytetyssä esi-
opetussuunnitelmassa eri tiedonalojen sisällöt yhdistyvät lapselle ja lapsiryhmälle mielek-
käiksi kokonaisuuksiksi. Opetus ei ole ainejakoista. Esiopetuksen sisältöjako on tarkoitettu 
ohjaamaan opettajan työtä. Sisällölliset tavoitteet saavutetaan teemojen ja eri aiheiden ym-
pärille muodostuvan toiminnan kautta.  
 
Toiminnassa käsitellään samanaikaisesti eri tiedonalojen sisältöjä. Tällöin lapsi voi koko-
naisvaltaisesti rakentaa ja jäsentää maailmankuvaansa. Lapsen kanssa uusi tieto on raken-
nettava vanhan tiedon kanssa yhteen ehjäksi kokonaisuudeksi. Jos tieto tulee erillisinä pät-
kinä, sitä on vaikea hyödyntää, koska se ei liity kokonaisuuteen. 
 
Kokonaisvaltaisen oppimisen taustalla on lapsen motivaation herättäminen ja ylläpitäminen 
toiminnassa, joka vetoaa aistikanaviin, tunteisiin, mielikuviin, kokemuksiin ja elämyksiin. 
Asioita ja ilmiöitä tarkastellaan lapsen näkökulmasta. Lapselle on luonnollista kokonaisval-
tainen tapa oppia asioita leikkimällä, kokeilemalla, tutkimalla ja kyselemällä vuorovaikutuk-
sessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Aikuiset ja lapset rakentavat aihekokonaisuuksia ja 
teemoja yhdessä. 
 
Lasten erilaiset edellytykset huomioidaan opetusta eriyttämällä. Opetuksen eriyttäminen 
tarkoittaa opetuksen järjestämistä lapsen edellytysten, erityispiirteiden ja tarpeiden mu-
kaan siten, että lapselle tarjotaan hänelle sopivia virikkeitä. Esimerkiksi monistetehtävät 
voivat olla erilaisia eri lapsilla: joku lapsista tekee lisätehtäviä ja joku toinen tekee osan teh-
tävistä – mutta keskittyneesti. 
 
 
Viikko-ohjelma  
 

  Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
Opettaja 
 

Sari 
Jonathan 

Piia-Riikka 
Samuel 

Samuel 
Jonathan 

Sari 
Piia-Riikka 

Sari 
Piia-Riikka 

Opetus-
kieli 
 

suomi 
englanti 

suomi 
englanti 

englanti 
englanti 

suomi 
suomi 

suomi 
suomi 

Opetus-
aiheet 

äidinkieli 
matematiikka 
englannin kieli 
taide 
 

äidinkieli 
englannin 
kieli 
 

englannin kieli 
kädentyöt 
 
 

ympäristö-
tieto 
matematiik-
ka 
 

liikunta 
retket 
 

m  u  s  i  i  k  k  i 
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5 TYÖTAPOJA 
 
Leikki, tutkiminen ja toimiminen 
Kaikessa toiminnassa tukeudutaan leikin antamiin mahdollisuuksiin. Leikki ja tutkiva ihmet-
tely ovat lapselle luontaisia tapoja opetella asioita. Esikoulu ei ole pulpettityyppistä koulua, 
eikä sellaista oppimista, jossa istutaan ainoastaan pöydän ääressä tekemässä kirjatehtäviä. 
Oppiminen tapahtuu leikin ja toiminnan kautta. Silloin päästään muodollisen opettamisen 
sijasta lasten aktiivin, heidän sisäisen oman toimintahalunsa ohjaamaan oppimiseen. 
 
Hyvä työympäristö edellyttää mahdollisuutta keskittymiseen ja häiriöttömään työskente-
lyyn. Kiireetön ilmapiiri ja työrauha mahdollistavat onnistuneen itsenäisen työskentelyn se-
kä lapsille kuin myös aikuisille.   
 
Työtehtävät 
Lapset osallistuvat leikkikoulun toimintaan liittyviin järjestelytehtäviin. He saavat toimia 
apulaisina erilaisissa pienissä tehtävissä. 
 
Yhteistoiminnallisuus 
Yhteistoiminnallisuus tarkoittaa sitä, että lapset työskentelevät yhdessä pienissä ryhmissä ja 
suorittavat sovitun tehtävän alusta loppuun sekä jakavat vastuun ja roolit yhdessä. Tällöin 
ei kilpailla toistensa kanssa vaan kaikki ovat riippuvaisia toisistaan. Me-henki kasvaa ja ke-
hittyy. 
 
 

6 OPETTAJAN ROOLI WENDYSSÄ 
 
Opettajan tehtävänä on ymmärtää mitä ja miten lapsi ajattelee.  Kun opettaja toimii ja kes-
kustelee yhdessä lasten kanssa sekä havainnoi lapsen toimintaa, hänelle avautuu kanava lap-
sen ajatteluun ja maailmaan. Opettaja tukee lasta mielekkäällä tavalla hänelle asetettujen 
tavoitteiden suuntaan. Opettaja esittää oikeanlaisia kysymyksiä oikeissa paikoissa lapsille. 
Opettaja havainnoi lapsia tarkkaavaisesti ja tarttuu hedelmällisiin oppimistilaisuuksiin. Hän 
huolehtii oppimisen positiivisesta sävystä. Ilman sitä oppiminen on hankalaa. 
 
Opettaja tukee lapsen vahvoja puolia. Hän aktivoi esikoululaiset dialogiin sen sijaan että 
tyytyisi valmiin luennoimiseen. Opettaja osoittaa aitoa kiinnostusta lapsen tekemisiin ja py-
sähtyy kuuntelemaan, mitä sanottavaa lapsella on. Lapselle osoitetaan uskoa ja luottamusta 
erityisesti silloin, kun hän on epävarma itsestään.  
 
Opettajalla on tärkeä rooli myös oppimisympäristön suunnittelijana ja järjestelijänä. Oppi-
misympäristö rakentuu käytännöistä ja olosuhteista, joissa lapset ovat päivittäin mukana. 
Leikkikoulun päiväohjelma, leikkivälineiden ja toimintamateriaalien sijoittelu ja laatu sekä ti-
lojen ja materiaalien käyttöön liittyvät säännöt ovat lapsen oppimisen tukijoita tai rajoitta-
jia. 
 
Ympäristön rakentaminen, kunnostaminen ja jatkuva kehittäminen kuuluvat keskeisiin pe-
dagogisiin tehtäviin varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi opettaja huolehtii, että lapsella on 
ympäristö, jossa välineet kielellä leikkimiseen ovat vapaasti lasten saatavilla: erilaiset pelit, 
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kirjallisuus, käsinuket, tietokone, roolileikkivälineet, kynät ja paperi jne. Hyvin suunniteltu 
ja toteutettu oppimisympäristö jo sinänsä houkuttelee lapsen toimimaan ja tarjoaa tilai-
suuksia oppimiseen. Lapsella on mahdollisuus leikkiin, toimintaan ja omaan rauhaan. Laa-
dukas oppimisympäristö syntyy myös henkilöstön asennoitumisesta. Leikkikoulun opettajat 
sallivat ja mahdollistavat lasten tutkivan, uteliaan ja aktiivisen toiminnan. 
 
Tarkempi kuvaus Wendyn toimintaympäristöstä sääntöineen on luettavissa Wendyn tur-
vallisuussuunnitelmasta kohdasta 1.9. 
 
 Wendyssä kasvaminen on yhdessä elämistä ja kokemista.  
 

7 SISÄLTÖALUEET 

7.1 ÄIDINKIELI 

Esikouluvuotena keskitytään lapsen kielellisen tietoisuuden herättämiseen. Tarinoiden ker-
tominen ja tarkastelu, kirjaimilla, äänteillä, tavuilla ja sanoilla leikkiminen sekä käden moto-
riikan kehittäminen vahvistavat lapsen lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia.  
 
Esikoulun tavoitteena ei ole lukemaan oppiminen, mutta tietysti vastataan lapsen herk-
kyyskausiin. Jokaiselle lapselle tarjotaan häntä parhaiten kehittäviä oppimistehtäviä ja toi-
mintatapoja. Yhdessä opetellaan tunnistamaan ja tuottamaan kirjaimia ja numeroita. Harjoi-
tellaan oikeaa kynäotetta ja oikeaa lukusuuntaa. Lapsi saa tilaisuuksia kysyä, kertoa, toimia, 
ajatella, selittää, puhua, kuunnella, vastata, tutkia ja kuulla kirjoitettua kieltä. Hänen tunne-
elämänsä, luovuutensa ja itsetuntonsa vahvistuvat.  
 
Kielellisesti rikas oppimisympäristö suuntaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimis-
motivaatiota. Virikkeisessä ympäristössä lapsi saa mahdollisuuden toimia monipuolisesti 
kielen kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ryhmän muiden lasten kanssa. 
 
Esikouluiässä, kouluikään mennessä lapsi ottaa luontaisesti kielen pohdinnan kohteeksi eli 
kielellinen tietoisuus herää. Lapsi suuntaa huomion kieleen sinänsä, sen muotoon ja ulkoi-
seen olemukseen.  Kun lapsi alkaa leikkiä sanoilla, voi olettaa, että kieli alkaa kiinnostaa 
häntä. Lapsi alkaa ymmärtää, että sanat on pantu kokoon pienemmistä osista. Sanoja voi 
muodostaa, hajoittaa osiin ja koota uudelleen. Kielellinen tietoisuus luo pohjaa lukemaan ja 
kirjoittamaan oppimiselle.   
 
Kielen tietoisuus jaetaan neljään osa-alueeseen: 
 
tietoisuus kielen äännerakenteesta – äänneleikit (esimerkiksi lapsi etsii koriin tavaroi-
ta, jotka alkavat samalla äänteellä kuin oma nimi).  
tietoisuus sanoista – sanojen muotoleikit (esimerkiksi lapsi vertailee sanojen pituutta. 
Istuu, jos lyhyt sana, seisoo, jos pitkä sana, auto – autotalli). 
tietoisuus kielen säännöistä – kielenhuoltoleikit (esimerkiksi lapsi muokkaa annetun 
lauseen kysymyslauseeksi, koira nukkuu yöllä – nukkuiko koira yöllä?) 
tietoisuus kielen merkityksestä – kielenkäyttöleikit (esimerkiksi lapset tekevät sadusta 
esityksen,  ottavat roolit ja esiintyvät roolihahmoina ). 
 
Leikki on toimintaa, joka vahvistaa lapsen kielellisiä kommunikaatiotoimintoja. Leikkivä lap-
si harjoittelee erilaisia kielen käyttötilanteita vaihtaessaan kielellistä ilmaisuaan leikin vaati-
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musten mukaan. Leikkiroolin vaihtuessa myös puhekieli muuttuu. Leikistä riippuen lapsi 
tarvitsee kykyä ilmaista omia ajatuksiaan mielikuvituksen avulla ja kykyä tehdä yhteisiä so-
pimuksia ja sääntöjä. Leikissä lapsi esittää mielipiteitään, tekee ehdotuksia ja myös peruste-
lee tekemiään ratkaisuja. Leikki on harjoittelukenttä, jossa lapsi voi kokeilla ideoittensa 
toimivuutta ilman epäonnistumisen pelkoa. 
 

7.2 ENGLANTI 

Kielenopetus leikkikoulussamme perustuu Context Based Learning (sisältöpohjaisen op-
pimisen) –menetelmään. Tällä tarkoitetaan sitä, että lapset eivät opiskele kieltä aineena, 
vaan asioita ja aiheita tutkitaan ja opetellaan englanniksi.  Englannin kielellä tapahtuvassa 
esikoulussa työskennellään kuukausittaisten teemojen mukaisesti. Kyseiseen aihealueeseen 
tutustutaan  yhteisessä alkupiirissä ja sitä työstetään edelleen askartelussa ja käsitöissä. Ai-
hetta tutkitaan sekä suomeksi että englanniksi. Esikouluvuoden aikana käsitellään laaja vali-
koima erilaisia aihealueita, joista esimerkkinä mainittakoon perhe, värit, numerot, vuoden-
ajat, sää ja oma keho. Englanninkielisestä esikoulusta vastaavat koulumme syntyperäiset 
englanninkieliset opettajat. 
 
Englannin kieli sisältyy lähes kaikkeen toimintaan koulupäivän aikana. Kieltä opetetaan lau-
lujen, tarinoiden, interaktiivisten leikkien ja pelien sekä pienryhmätyöskentelyn muodossa. 
Päivittäiset rutiinit (esimerkiksi kalenteri ja ennen ruokailua lausuttu loru) sekä keskustelut 
lasten ja englanninkielen natiivipuhujien kesken ovat merkittävä osa kielen opettelua. 
 
Suomen kieltä käytetään englannin kielen rinnalla. Suomen kieltä käyttävät vain suomenkie-
liset opettajat. He tarjoavat käännösapua tarvittaessa.   
 

7.3 MATEMATIIKKA 

Matemaattisia taitoja harjoitellaan mm. leikkien ja pelaten. Lapsi ei huomaa harjoittelevansa 
vaikeita asioita – ja hän jaksaa harjoitella niitä lukuisia kertoja, kunnes hallitsee ne. Lapsi 
rakentaa leikin avulla/kautta itselleen konkreettisen ajattelun mallin. Toiminnallisuus ja 
leikkiminen ovat matematiikan opettelemisessa tärkeitä. Toiminnan kautta lapsi kehittää 
ajatteluaan. Konkretia on ensin ja symbolit tulevat myöhemmin. Opettaja valitsee lapsille 
heidän herkkyyskaudelleen sopivia matemaattisia leikkejä ja pelejä, jolloin matemaattisen 
ajattelun eri alueet kehittyvät. 
 
Luokittelu 

• ryhmien muodostaminen eri ominaisuuksien perusteella 
• keltaiset kolmiot/vihreät neliöt 

 
Vertailu 

• enemmän – vähemmän – yhtä monta 
• suurempi – pienempi – yhtä suuri kuin 
• edessä – takana 
• vasemmalla – oikealla 
• painavampi – kevyempi – yhtä painava 
• aikaisemmin – myöhemmin – nyt 
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Yksi-yhteen vastaavuus 
• pelinappulan siirtäminen ruudusta toiseen samanaikaisesti laskien 
• yksi numero vastaa yhtä ruutua – ei niin, että numerot menevät menojaan ja 

pelinappula omiaan 
 
Järjestykseen asettaminen ja sarjoittaminen 

• massa 
• pituus 
• tilavuus 
• lukumäärä 

 
Päätteleminen 
 
Lukukäsite 

• luonnolliset luvut  0, 1, 2, 3, 4… 
• järjestysluvut ensimmäinen, toinen, kolmas… 

 
Lukujonot 

• lukujen luetteleminen  0…10  
• luetteleminen taaksepäin  10…0 
• laskeminen annetusta luvusta eteenpäin/taaksepäin 

 
Mittaaminen 

• aika 
• massa  
• pituus 
• tilavuus 
• lämpötila 
• raha. 

 
Geometria, tasokuvioita ja kappaleita 

• kaksi- ja kolmiulotteinen hahmottaminen 
• neliö, pallo 
• kuvioiden nimeäminen 

 
Tilastot 

• esimerkiksi läsnä olevat lapset ja säätilastot 
 
Matematiikkasilmälaseilla katsominen antaa näkökulman, jossa matematiikkaa on kaikkialla. 
Yhdistetään arkipäivän toimintoja matematiikkaan. Esimerkiksi aamupiirissä nimikorttien 
osoittaminen karttakepillä ja samanaikaisesti niiden laskeminen on yksi-yhteen -vastaavuu-
den harjoittelua. 
 

7.4  TAIDE 

Musiikki   
Musiikki on erinomainen väline opettaa englannin kieltä. Lapset osallistuvat päivittäin mo-
nenlaisiin musiikkituokioihin. Näitä ovat musiikin kuuntelu, ryhmälaulut, rytmileikit, kutsu- 
ja vastausleikit, tempon ja tunnelman mukaan toimiminen sekä erilaisiin soittimiin tutustu-
minen. Opetellaan ymmärtämään musiikin peruskäsitteitä, esimerkiksi tauko ja äänen voi-
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makkuus. Joulu- ja kevätjuhlan lisäksi Wendyn lapset ovat tuttu näky myös koulun ulko-
puolella erilaisissa esiintymistilaisuuksissa. 
 
Kuvataiteet, askartelu ja käsityöt   
Lapset osallistuvat taide-, askartelu- ja käsitöihin. Taide tarjoaa lapselle mahdollisuuden ke-
hittää hienomotorisia taitojaan, oppia värit, tutustua erilaisiin pintoihin ja materiaaleihin ja 
samalla oppia työskentelemään englanninkielisten ohjeiden mukaan. Taiteen avulla lapset 
oppivat luovuutta ja saavat kokea mielihyvää omasta aikaansaannoksestaan. 
 
Draama  
Opettajat kertovat satuja ja tarinoita sekä suomeksi että englanniksi draaman keinoin.  
Draamaa hyödynnetään myös roolileikeissä, naamiaisissa, nukketeatterileikeissä, tanssissa 
ja näytelmissä. 
 
Draamassa on mukana taiteen ulottuvuus, joka vaikuttaa ohi tietoisen mielen suoraan tun-
netasolle. Draaman tarkoituksena on leikin kautta antaa kokemuksia ja elämyksiä. Siinä ko-
rostetaan oman kehon ja aistien käyttöä. Lapsi oppii, että asioita voi kokea ja tehdä monel-
la eri tavalla. Ryhmän merkitys korostuu draamallisessa työtavassa. 
 

7.5 YMPÄRISTÖTIETO 

Ihmiskeho ja aistit, eläimet, kasvit, sää ja luonnonilmiöt, ympäristön hahmottaminen ja 
luonnon arvostaminen, liikennekasvatus sekä fysikaaliset ja kemialliset reaktiot ovat esi-
merkkejä esikoulussa käsiteltävistä asioista. 
 
Tutustutaan kotiseutuun, sen historiaan ja kulttuuriin. Vieraillaan erilaisissa kulttuuritapah-
tumissa sekä kulttuurisesti tai historiallisesti merkittävissä paikoissa kuten Turun tuomio-
kirkko, museot jne. Lapset pääsevät tutustumaan eri ammatteihin esimerkiksi tutustumis-
käynneillä palo- ja poliisilaitokselle. Luonteva tapa tutustua englantilaiseen kulttuuriin on 
erilaisten englantilaisten juhlapäivien viettäminen leikkikoulussa. 
 
Tehdään esimerkiksi retki syksyiseen puistoon. Luontoretki harjaannuttaa motorisia taito-
ja, esimerkiksi tasapainoa ja syventää luonnontuntemusta (puiden tunnistamista, syksyisen 
luonnon havainnointia). Samalla se kehittää matemaattista ajattelua (lajittelu, vertailu, päät-
tely, laskeminen) ja  opettaa luovuutta (oman sommitelman suunnittelu ja toteutus kerä-
tyistä lehdistä). Retken aikana saadaan myös liikennekasvatusta. 
 

7.6  LIIKUNTA JA TERVEYS 

Lasta ohjataan kohti terveellisiä elämäntapoja. Terveyskasvatus opettaa lasta huolehtimaan 
omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan edellytystensä mukaisesti. 
Lasten kanssa opetellaan hyviä ruokailutottumuksia ja -tapoja sekä henkilökohtaiseen hy-
gieniaan ja pukeutumiseen liittyviä asioita.  Myös liikunnan merkitys terveydelle tulee tu-
tuksi. 
 
Esikoululaisen liikunnassa keskitytään liikunnan perustaitoihin. Liikunta kehittää myös kaik-
kia aisteja. Liikuntatuokioissa harjoitellaan oman kehon hallintaa. Esikoulussa opetellaan 
tunnistamaan kehon osia ja erottamaan kehon puoliskot, oikea ja vasen sekä hahmotta-
maan keho tilassa. 
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Wendyssä harrastetaan liikuntaa sisällä ja ulkona. Erilaisia liikunnallisia retkiä tehdään sään-
nöllisesti ja keväisin on leikkikoulun suuri urheilupäivä Kindergames.    
 

7.7 ETIIKKA 

Hyvät käytöstavat ovat olennainen osa brittiläistä kulttuuria. Leikkikoulussa vaalitaan koh-
teliaita ja toiset huomioon ottavia käytöstapoja. Wendyn lapset ovat tunnettuja hyvästä 
käytöksestään myös leikkikoulun ulkopuolella. 
 
Opetellaan toisten kunnioittamista ja auttamista sekä erilaisuuden suvaitsemista.   Harjoi-
tellaan anteeksiantamista ja anteeksisaamista. Ohjataan lapsia pohtimaan syy- ja seuraus-
suhteita ja sitä, mikä on oikein ja väärin. Yhteisvastuuseen kasvaminen on kaikkien asia. 
 
Arvoja ja asenteita ei voi opettaa suoraan vaan ne omaksutaan toiminnan kautta. Arvot 
muuttuvat teoriasta käytäntöön kun niiden pohjalta toimitaan päivittäin. Lapsi opettelee 
luomaan omia itsenäisiä arvoja. Lapsen on tärkeä oppia myös suvaitsemaan eri ihmisten 
erilaisia henkilökohtaisia arvoja. 
 

8 KOULUVALMIUS 
 
Kouluvalmius näkyy kiinnostuksena uusien asioiden oppimiseen. Lapsi on innostunut kynän 
käytöstä, kielellisistä ja matemaattisista tehtävistä. 
 
Esikoululaisen oppimaan oppimisen taidoissa on erittäin tärkeää se, että hän on kiinnostu-
nut erilaisista asioista ja ilmiöistä. Kiinnostuksen ohella on myös tärkeää kyky ihmetellä ja 
innostua sekä kyky oppia kysymään. Oppimista edistävistä taidoista keskeinen on kyky 
keskittyä. Tiedolliset taidot, oppia näkemään, kuulemaan ja kuuntelemaan, oppia ajattele-
maan,  muistamaan ja  ratkaisemaan ongelmia muodostavat oman kokonaisuuden oppimis-
ta edistävien taitojen joukossa. 
 
Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi kouluvalmiuteen liittyy riittävä sosiaalisen ja 
tunne-elämän kypsyys. On hyvä miettiä, jaksaako lapsi keskittyä tehtävien tekemiseen ja  
yhteisten ohjeiden seuraamiseen, onko hän riittävän omatoiminen, osaako hän huolehtia 
itsestään ja tavaroistaan, miten hän kestää pettymyksiä, miten hän tulee toimeen toisten 
lasten kanssa ja pystyykö hän pitämään puolensa. 
 
Esikoulun tavoitteena on, että jokainen tuleva koululainen voisi aloittaa koulunsa mahdolli-
simman joustavasti ja kehityksellisesti oikeaan aikaan. Sen turvaamiseksi lapsen kehitykseen 
ja kouluvalmiuden saavuttamiseen liittyviä asioita arvioidaan. 
 
Arviointi/havainnointi 
Arviointi on osa esikouluopettajan työtä.  Se koskee jokaista esikoululaista vanhempineen. 
Havainnointipaperin avulla seurataan esikoululaisen tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, oma-
toimisuutta, sosiaalisia taitoja, tunneilmaisuja ja työskentelytaitoja. 
 
Arviointi auttaa opettajaa saamaan tärkeää tietoa esikoululaisesta. Opettaja suunnittelee 
yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen henkilökohtaiset tavoitteet. Samalla vanhemmat 
saavat tietoa lapsestaan, esimerkiksi millaisena hän näkyy lapsiryhmässä. Vanhemmilla on 
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milloin tahansa lukuvuoden aikana mahdollisuus keskustella leikkikoulusta ja lapsesta opet-
tajien kanssa. 
 
Esikoululaisen havainnointi auttaa tuomaan esille mahdolliset viivästymät hänen kehitykses-
sään. Silloin on mahdollista paneutua lapsen erityistarpeisiin. Lapsen asioista puhutaan 
avoimesti vanhempien kanssa. Mikäli ilmenee tarvetta lisätukeen, sopivia tukitoimia suunni-
tellaan vanhempien luvalla ja yhteistyössä heidän kanssaan.  
 
Lapsen itsearviointi 
Itsearviointi tarkoittaa omien kykyjen ja suoritusten havainnointia ja arvioimista. Se vahvis-
taa lapsen tietoisuutta omasta oppimisesta ja vahvistaa lapsen itsetuntemusta. Itsearviointia 
harjoitellaan keskustelemalla lapsen kanssa leikeistä, toiminnoista ja tehtävistä. Lapsen mi-
nätietoisuus kasvaa ja hän opettelee kiinnittämään huomiota toimintaansa sekä siihen, mi-
ten opittuihin taitoihin on päästy. Voidaan arvioida esimerkiksi luonteenpiirteitä, vahvuuk-
sia ja heikkouksia. Lapsi alkaa pohtia, miksi jokin asia sujuu ja toinen ei. 
 

9 OPPILASHUOLTO 
 
Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen tervey-
den sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisää-
vää toimintaa. Oppilashuoltotyöryhmä on elin, joka edustaa moniammatillista yhteistyötä 
lapsen parhaaksi. Esiopetuksen oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. 
Oppilashuollosta tiedotetaan perheille esikoulun vanhempainillassa. 

9.1 Yhteisöllinen oppilashuolto 

Wendyssä oppilashuoltoryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja, esiopetuksesta vastaava las-
tentarhanopettaja ja muut opettajat sekä lisäksi terveydenhoitaja tai koulupsykologi. Tar-
vittaessa olemme myös yhteydessä erityislastentarhanopettajan, neuvolan, koulun tai mui-
den asiaankuuluvien tahojen kanssa.  

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti syksyisin ja keväisin ja tarpeen 
mukaan useammin.  Kokoonkutsujana on esiopetuksesta vastaava opettaja. Oppilashuolto-
ryhmässä käsitellään ja suunnitellaan esimerkiksi turvallisuuteen, ilmapiiriin ja kiusaamisen 
ehkäisyyn liittyviä asioita sekä vanhempainilloissa esille tulleita asioita.  

9.2 Yksilökohtainen oppilashuolto 

Yksilöllistä oppilashuoltoa toteutetaan yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa. Lapsen osalli-
suutta tuettaessa otetaan huomioon lapsen ikä, kehitystaso sekä muut edellytykset ja tar-
peet. Yksilöllinen oppilashuolto kokoontuu tarvittaessa, ja koollekutsujana toimii se, joka 
havaitsee tarpeen.  

Kelto tekee kartoituksen esiopetusryhmästä syyskauden alkupuolella ja tarpeen vaatiessa 
pidetään palaveri yksittäisen lapsen asioista kelton ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa koo-
taan oppilashuoltoryhmä pohtimaan lapsen asioita. Lapsen asioiden käsittelyyn pyydetään 
aina huoltajan lupa, ja huoltajien toivotaan osallistuvan kokoukseen. Yksittäistä lasta koske-
vaa asiaa käsiteltäessä oppilashuoltoryhmään Wendyssä osallistuvat ne, joiden tehtäviin 
asian käsittely välittömästi kuuluu. Esimerkiksi esiopettaja, ryhmän muu opettaja, kelto ja 
mahdollisesti neuvolan edustaja ja/tai psykologi. Esiopetusvuoden aikana käsitellään lapsen 
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asioita asiantuntijaryhmässä aina tilanteen sitä vaatiessa. 

9.3 Yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa 

Heti toimikauden alussa jaamme perheille kaavakkeen, joissa kyselemme heidän arvoistaan 
sekä toiveistaan esiopetukselle. Vastauksia käytämme pohjana toimintamme suunnitteluun. 
Alkusyksystä järjestämme vanhempainillan, jossa kerromme esiopetuksen tavoitteista, si-
sällöistä, toiminnoista ja järjestelyistä ja sovimme yhteisistä pelisäännöistä. Myös vanhem-
painillassa esitetyt mielipiteet ja toiveet esiopetuksen toiminnan suhteen huomioidaan esi-
opetuksen suunnittelussa. 

Pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä ja hoitaa kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä on-
gelmia. Mikäli havaitsemme lapsessa jotain erityistä, keskustelemme ensin vanhempien 
kanssa ja tarvittaessa konsultoimme asiantuntijoita. Lapsen tuen tarpeesta riippuen pyrim-
me järjestämään ympäristön lapsen toiminnan kannalta sopivaksi. Lapsen siirtyessä muusta 
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen huolehditaan tuen 
jatkumisesta. 

9.4 Yhteistyö terveydenhuollon kanssa 

Pidämme aina tarpeen vaatiessa yhteyttä neuvoloihin. Koska lapset meille tulevat monen 
eri neuvolan alueelta, ei yhtä yksittäistä yhteistyöneuvolaa ole. Mikäli tapaaminen sovitaan, 
palaveriin osallistuvat terveydenhoitaja, esikoulun opettaja(t) ja mahdollisesti koulupsyko-
logi. Neuvolapalaverin sopimisesta huolehtii esiopettaja. Teemme tarpeen vaatiessa yhteis-
työtä myös kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. 

9.5 Nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä esiopetuksen ja perus-
opetuksen välillä 

Varhaiskasvatus ja esiopetus: 
Wendyn esiopetukseen tulee lapsia sekä Wendyn leikkikoulusta, jolloin tunnemme lapset 
etukäteen, tai vasta esiopetusvuonna muualta, jolloin tavoitteena on siirtää muualta tulevi-
en viisivuotiaiden lasten tiedot esiopettajalle esiopetusvuotta edeltävän toukokuun aikana. 
Uutena esiopetukseen tulevat lapset ja perheet kutsutaan tutustumaan toimintaamme ke-
väällä. Tuleville esikoululaisten vanhemmille järjestetään infotilaisuus Wendyn esikoulusta 
helmi-maaliskuussa. Samaan aikaan tulevilla esikoululaisilla on mahdollisuus leikkiä aikuisen 
valvonnassa Wendyn tiloissa. Kutsu tilaisuuteen lähetetään sähköpostilla tulevien esikoulu-
laisten vanhemmille noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. 
 
Esiopetus ja perusopetus: 
Koska Wendy Housen esikoulusta lähtee lapsia moniin kouluihin, olemme keskittäneet yh-
teistyötämme lähinnä Puolalan koulun englannin kieliluokkien alkuopetuksen kanssa. Vie-
railemme joka kevät tutustumassa kouluun ja ekaluokkalaiset ovat tehneet myös vastavie-
railuja Wendy Houseen. Esikoulun vastaava opettaja on tarvittaessa yhteydessä esimerkiksi 
puhelimitse kaikkiin kouluihin, joihin lapsia kulloinkin Wendystä siirtyy. Joulukuussa van-
hemmille järjestetään kouluinfoja, joista välitämme tietoa vanhemmille. Toukokuussa jär-
jestettävistä kouluihin tutustumispäivistä ja niiden aikatauluista tiedotetaan perheille. Peda-
gogiset asiakirjat lähetetään Wendystä postitse kunkin lapsen tulevaan kouluun nimetyille 
vastuuhenkilöille. 
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9.6 Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa täydentävässä päivähoidossa 

Wendy Housessa yhteistyö esikoululaisten ja kolme–viisivuotiaiden leikkikoululaisten kans-
sa on päivittäistä ja tiivistä. Täydentävään päivähoitoon jäävät esikoululaiset ja leikkikoulun 
iltapäiväryhmä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.  

9.7 Toiminnasta tiedottaminen lapsille ja huoltajille 

Pidämme vanhempainillan syyslukukauden alussa ja tarvittaessa myös keväällä. Perheet saa-
vat joka kuukausi sähköpostilla kuukausitiedotteen, joka löytyy myös Wendyn kotisivuilta. 
Lisäksi vanhemmille jaetaan pääasiassa sähköpostilla erilaisia tiedotteita, joissa annetaan 
erillisiä esikoulua koskevia ohjeita tai muut infoa. Lasten kanssa oppilashuoltoon liittyviä 
asioita tulee esille luontevasti toiminnan arjessa. 

9.8 Toimintaohjeiden päivittäminen, seuranta ja arviointi 

Arvioimme toimintaamme koko ajan työn ohessa ja muutamme toimintaohjeita tarpeen 
vaatiessa myös kesken toimikauden. Keväisin teemme laajemman toiminnan arvioinnin. 

9.9 Ruokailu esiopetuksessa 

Wendyssä esikoululaisille tarjotaan jokaisena esikoulupäivänä täysipainoinen maksuton aa-
mupala, lämmin lounas, sekä välipala. Ruokailuhetki on lapselle tärkeä ja se tukee lapsen 
tervettä kasvua ja kehitystä osana esiopetusta. Ruokailu on opetustilanne, jossa otetaan 
huomioon ruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, terveys-, ravitsemus- ja tapa-
kasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon virkistystehtävä. 

Esikoululaiset ruokailevat kahdessa luokkahuoneessa opettajan kanssa. Harjoittelemme 
ruokailuvälineiden oikeaoppista käyttämistä, totuttelemme erilaisiin makuelämyksiin ja 
houkuttelemme lapsia maistamaan kaikkia ruokia. Syömiseen/maistamiseen ei ketään pako-
teta. Ruokailun aikana noudatamme hyviä tapoja ja käyttäydymme hillitysti. Käsittelemme 
myös ravitsemukseen, hygieniaan ja tapakasvatukseen liittyviä asioita. 

Wendy Housen ateriat toimittaa ateriapalvelu Puolikon Palvelut Oy. Erityisruokavaliot väli-
tetään huoltajien ilmoituksen mukaan palveluntuottajalle. 

9.10 Esiopetuksen toimintatavat äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa 

Wendy Housessa on erillinen turvallisuus- ja kriisisuunnitelma, josta löytyvät ohjeet äkilli-
sessä kriisi-, uhka- ja vaaratilanteessa toimimisesta. Suunnitelma löytyy kansiosta toimiston 
kaapista. 

Tapaturmatilanteessa vanhemmille ilmoitetaan aina välittömästi. Mikäli tarvetta on, viemme 
lapsen hoitoon taksilla/ambulanssilla. Tapaturmista tehdään tapaturmailmoitus ja vanhem-
mille annetaan mukaan vakuutustodistus. Perhe tekee toiminnanjohtajan kanssa sähköisen 
Pohjolan tapaturmailmoituksen ja tapaturmasta aiheutuneet kulut korvataan Pohjolan kaut-
ta. 

Väkivaltatilanteita pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisuuksien mukaan ja niihin puutu-
taan. Lapseen kohdistuva väkivalta ilmoitetaan lastensuojeluviranomaisille ja poliisille. 

Väkivalta-, tapaturma- ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi pidämme ovia lukittuina 
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muulloin kuin lasten tuonti- ja hakuaikoina, jolloin henkilökunta päivystää ovella. Pidämme 
huolen, että lapsiryhmässä on aina riittävä määrä kasvatusvastuullisia aikuisia lapsilukuun 
nähden. Pihalla noudatetaan sovittuja sääntöjä. 

9.11 Kuljetusten järjestäminen 

Retkillä liikumme pääsääntöisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Pidemmille matkoille varataan ti-
lausbussi. 

9.12 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta ja kiusaamiselta 

Wendy Housen turvallisuussäännöt, järjestyssäännöt ja suunnitelma kiusaamisen ehkäise-
miseksi sekä lasten suojaamiseksi väkivallalta ovat kansiossa toimiston kaapissa omavalvon-
tasuunnitelman vieressä. 

 
 
 
  
 
MITÄ ERITYISTÄ HYÖTYÄ LAPSI SAA WENDYN ESIKOULUSTA? 
 
Kuka tahansa lapsi voi kasvaa kaksikieliseksi, jos hän saa siihen tilaisuuden. Vanhemman 
rooli on olla puutarhuri, joka istuttaa lapsen kielien siemenet ja luo niille hyvän, otollisen 
kasvualustan. Kukkimisesta vastaa lapsi itse kasvaessaan. Kielileikkikoulut, kielipäiväkodit ja 
kieliluokat eri muodoissaan ovat erinomaisia paikkoja omaksua toinen kieli. Kielten opette-
luun on yksi nyrkkisääntö: mitä varhemmin, sen luonnollisemmin.  
 
Esikouluvuosi on englannin kielen oppimisen kannalta erittäin tärkeä Wendy-vuosi. Aikai-
sempina Wendy-vuosinaan lapsi on oppinut tunnistamaan ja ymmärtämään yksittäisiä eng-
lanninkielisiä sanoja, tuottamaan puhetta ja yhdistämään sanoja yksinkertaisiksi lauseiksi. 
Esikouluvuonna lapsi harjaantuu erityisesti lauserakenteiden muodostamisessa. Kun lapsi 
saa itsensä ymmärretyksi englanniksi, hän rohkaistuu käyttämään vierasta kieltä enenevässä 
määrin. Esikoululainen ymmärtää puhutun kielen ja hän käyttää englantia luontevasti arki-
päivän eri tilanteissa. 
 
Opettajalle esikouluvuosi on eräänlainen viimeistelyvuosi, jonka aikana viedään päätökseen 
se työ, mikä aloitettiin jo lapsen ensimmäisenä leikkikouluvuotena. Kielellinen osaaminen 
yhdistyy lapsen psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Esikouluvuoden aikana lapsi jä-
sentää Wendy-vuosinaan oppimansa aineksen yhdeksi mielekkääksi kokonaisuudeksi. 
 
Miten kaksikielisyys vaikuttaa oppimiseen? 
Kaksikielisyyden on todettu edistävän lapsen kehitystä monin tavoin. Kaksikieliset lapset 
oppivat esimerkiksi yksikielisiä paremmin ymmärtämään asioiden eri näkökulmia sekä tul-
kitsemaan keskustelukumppaninsa eleitä. Kaksikielisen on myös helpompi oppia lisää kieliä 
myöhemmin. Vieraan kielen opetteleminen yleensä myös vahvistaa oman äidinkielen taitoa.  
 
Lapsen oma äidinkieli säilyy luonnostaan vahvempana kielenä ja englannin taito on lapselle 
lisäbonus, josta hän saa olla ylpeä! 
 
 
Wendy House tarjoaa lapselle työkalut iloiseen oppimiseen. 
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TERVETULOA MUKAAN! 
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10 KUUKAUSISUUNNITELMA – esimerkki 
 
HELMIKUU, ulkoilupainotteinen viikko ja ystävänpäivä 
 
Ystävänpäivä on yksi tapa esitellä vierasta kulttuuria lapselle. Ystävänpäivää vietetään 
useimmissa englanninkielisissä maissa.  
 
Tavoitteet helmikuulle 
lapset nauttivat ulkoilusta, osaavat pukeutua ulko-olosuhteisiin, opettelevat solmimaan kengän-
nauhansa, osaavat arvostaa ystävää, lähettävät ystävänpäiväkortteja, 
opettelevat luistelemaan, opettelevat aihealueeseen liittyvää sanastoa englanniksi, 
tutustuvat englantilaisen tapaan viettää ystävänpäivää 
 
Sanastoa 
skating, ice, snow, snowman, shoes, boots, coat, gloves, hat, hot, cold, warm, friend, kiss, card, 
pink, red, together, love, heart, present, thank you, like, hold hands, Valentine 
 
Sanontoja ja ilmaisuja 
Be my Valentine! 
What is a friend? 
A friend is a boy/girl I like to be with. 
What do you do with friends? 
I play with my friends. 
I work with my friends. 
My best friend is... 
 
Vierailu 
Menemme vierailulle johonkin kohteeseen tai kutsumme vieraita Wendyyn, esimerkiksi isovan-
hemmat. 
 
Aiheeseen liittyviä askarteluja 
lumiukkopiirustukset 
lumihiutaleet 
ystävänpäiväkortit 
 
Aiheeseen liittyviä lauluja ja loruja 
Roses are red  
violets are blue. 
Sugar is sweet. 
And so are you.  


