
Kodin, varhaiskasvatuksen ja neuvolan 
yhteistyö, lapsen kehityksen tueksi
2-vuotias
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Lapsen nimi

Neuvola

Varhaiskasvatuspaikka

Ryhmässä lapsia Montako varhaiskasvatuspaikkaa lapsellasi on ollut?

Onko lapsella käytössä erikoisruokavalio?

Aloittanut varhaiskasvatuksen ____ /____ 20____

Aloitti 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

Kielellinen kehitys, kommunikaatio Lapsi käyttää pääsääntöisesti ilmaisunaan: eleitä, ääntelyä, ilmeitä: koti vk; 

yksittäisiä sanoja: koti vk; kahden sanan lauseita: koti vk; kolmen tai useamman sanan lauseita: koti vk

• Yrittää jo pukea ja riisua itse

• Kävelee itsenäisesti ja liikkuu pääasiassa pystyasennossa

• Matkii sanoja ja lyhyitä lauseita

• Syö itse lusikalla

• Poimii esineen lattialta kaatumatta

• Alkaa taivutella sanoja

• Lopettanut tutin/tuttipullon käytön

• Harjoittelee pallon potkaisemista

• Käyttää koon käsitteitä ’iso/pieni’

• Juo mukista/lasista

• Ylittää matalia esteitä tuen kanssa/ilman tukea

• Osoittaa pyydettyjä asioita, kuten tuttuja kehonosia, henkilöitä, 
esineitä ja toimintoja

• Noudattaa lyhyitä suullisia ohjeita ja kehotuksia (’Vie nalle isälle’)

• Ymmärtää lukukäsitteen ’yksi’

• Pysyy päivisin kuivana

• Rauhoittuu hyvin päivälepoon ja yöuniin ja nukkuu hyvin

• Hyväksyy sääntöjä ja kieltoja toistuvissa päivittäistilanteissa

• Kiipeilee, kurkottelee ja tutkii aktiivisesti ympäristöään

• Katselee kuvakirjaa aikuisen kanssa

• Harjoittelee portaissa liikkumista autettuna

• Vetää lelua perässään, työntää, kantaa esineitä ja heittää palloa

• Kiinnostunut raapustelemaan kynällä

• Hallitsee pinsettiotteen

Muuta lapsen arkiseen toimintaan liittyvää

Muuta lapsen karkea- ja hienomotoriseen kehitykseen liittyvää
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Useimmiten

vk

vk

vk

vk

vk

vk

vk

vk

vk

koti

koti

koti

koti

koti

koti

koti

koti

koti

Vaihtelevasti

Vaihtelevasti

Vaihtelevasti

Ei vielä

Ei vielä

Ei vielä

Ei Kyllä, mikä?

Syntymäaika



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

• Leikkii mielellään

• Ilmaisee tunteitaan

• Leikkii jo joitakin hetkiä itsekseen

• Hakee turvaa aikuisen sylistä/läheisyydestä

• Rakentelee ja leikkii palikoilla

• Hakee aikuisen lohdutusta/tukea vaikeissa tilanteissa

• Leikkii rinnakkaisleikkejä toisen lapsen vierellä

• Jakaa leikin aikuisen kanssa ja hakee aikuisen leikkiin

• On kiinnostunut toisista lapsista

• Ottaa toisiin lapsiin kontaktia

• Uskaltautuu leikkiin muiden lasten kanssa (rinnakkaisleikki)

• Matkii tuttuja rutiineija leluilla (syöttää nukkea, laittaa leluastioita pöytään)

• Pystyy olemaan vanhemmistaan erossa tilapäisesti

Lapsen lempileikit ja -lelut (koti/varhaiskasvatus)

Minkälaisia keinoja (myönteisiä ja negatiivisia) lapsi käyttää ottaessaan kontaktia muihin?

Huolenaiheita lapsen kehityksessä ja kasvatuksessa

Lapsen hyvät ja vahvat puolet

Onko tarvetta jatkotutkimuksiin?

Muuta lapsen leikkiin liittyvää

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

Useimmiten

Useimmiten
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Vaihtelevasti

Vaihtelevasti

Ei vielä

Ei vielä

Minä vuonna vanhempi/vanhemmat ovat tulleet suomeen? _______ Kotimaa

Mitä kieltä/kieliä vanhemmat puhuvat keskenään?

Mitä kieltä vanhemmat puhuvat lapsille?

Mitä kieltä lapset puhuvat keskenään?

Muuta lapsen puheen kehitykseen liittyvää

Kaksi- tai monikielisen perheen osalta:
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