
Kodin, varhaiskasvatuksen ja neuvolan 
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Lapsen nimi

Neuvola

Varhaiskasvatuspaikka

Ryhmässä lapsia

Mahdolliset tukitoimet, esim. pienennetty ryhmä

Montako varhaiskasvatuspaikkaa lapsellasi on ollut

Onko lapsella erityisruokavalio?

Aloittanut varhaiskasvatuksessa  ____ /____ 20____

Aloittanut varhaiskasvatuksessa  ____ /____ 20____

Ikä   ________ vuotta _______ kuukautta

Päivittäistoiminnot

Rastita lapsen toimintaa parhaiten kuvaava vaihtoehto

Motoriikka

Rastita lapsen liikuntaa parhaiten kuvaava vaihtoehto

Rastita lapsen kielenkäyttöä parhaiten kuvaava vaihtoehto

Mitä kieltä/kieliä vanhemmat puhuvat keskenään?

Mitä kieltä vanhemmat puhuvat lapsille?

Mitä kieltä lapset puhuvat keskenään?

Muuta lapsen puheen kehitykseen liittyvää

Kielellinen kehitys, kommunikaatio Lapsi käyttää puheessaan pääsääntöisesti: 

eleitä, ääntelyä, ilmeitä: koti varhaiskasvatus; yksittäisiä sanoja: koti varhaiskasvatus

Kaksi- tai monikielisen perheen osalta:

• Harjoittelee lusikan käyttöä

• Nauttii liikkeestä ja liikkumisesta, tutkii aktiivisesti ympäristöään

• Matkii ääniä ja sanoja

• Harjoittelee mukista juomista

• Liikkuu itsenäisesti lattiatasolla esim. konttaamalla

• Osoittaa pyydettyjä asioita kuten tuttuja henkilöitä ja esineitä

• Käy potalla (mutta tarvitsee vielä vaippoja)

• Nousee pystyasentoon tukea vasten

• Noudattaa lyhyitä suullisia ohjeita ja kehtotuksia (’Anna pallo’)

• Tapailee pukemisen alkeita: kokeilee laittaa hattua päähän, lapasia käteen...

• Hallitsee seisomisen ilman tukea

• Tunnistaa oman nimensä

• Rauhoittuu hyvin päivälepoon ja yöuniin sekä nukkuu hyvin

• Askeltaa käsistä avustettuna

• Pysähtyy hetkeksi katsomaan kuvakirjaa aikuisen kanssa

• Kävelee itsenäisesti esim. taaperokärryä työntäen

Muuta lapsen arkiseen toimintaan liittyvää

Muuta lapsen karkea- ja hienomotoriseen kehitykseen liittyvää
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Vaihtelevasti

Vaihtelevasti

Vaihtelevasti

Ei vielä

Ei vielä

Ei vielä

Syntymäaika

Kyllä, mikä? Ei

Minä vuonna vanhempi/vanhemmat ovat tulleet Suomeen?  ________ Kotimaa  _______________________________________



Lomakkeen täyttivät

Kysymyksiä vanhemmille
Minkälaisiin asioihin olette perheessänne erityisen tyytyväisiä?
Onko perheessänne vaikeuksia tai ongelmia, joista olette huolissanne? Miten perhe viettää yhdessä aikaa?

____ /____ 20____

Vuorovaikutus ja leikki

Rastita lapsen leikkiä parhaiten kuvaava vaihtoehto

Ryhmässä toimiminen ja tunneilmaisu

Rastita lapsen käyttäytymistä parhaiten kuvaava vaihtoehto

• Toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa ja nauttii vuorovaikutuksesta 
aikuisen kanssa

• Ilmaisee tunteitaan

• Osoittaa kiinnostusta tutkia ympäristöä ja leluja

• On kiinnostunut toisista lapsista

• Kiinnittää huomiota muihin lapsiin

• Hakee turvaa aikuisen sylistä/läheisyydestä

• Leikkii ota-anna –leikkiä

• Hakee aikuisen lohdutusta/tukea vaikeissa tilanteissa

• Leikkii piilo- ja kurkistusleikkejä

• Pystyy olemaan vanhemmistaan erossa tilapäisesti

Lapsen lempileikit ja -lelut (koti/varhaiskasvatus)

Lapsen hyvät ja vahvat puolet

Huolenaiheita lapsen kehityksessä ja kasvatuksessa

Onko tarvetta jatkotutkimuksiin?

Muuta lapsen leikkiin liittyvää

Mitä tv-ohjelmia/videoita/tietokonepelejä lapsi katsoo/pelaa ja kuinka paljon?
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Vaihtelevasti

Vaihtelevasti

Ei vielä

Ei vielä
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