
Kodin, päivähoidon ja neuvolan yhteistyö,
lapsen kehityksen tueksi
5-vuotias

Sivistystoimiala ja hyvinvointitoimiala
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Lapsen nimi

Neuvola

Varhaiskasvatuspaikka

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:

2-3 sanan lauseita: koti vk; 4 tai useamman sanan lauseita: koti vk

• Pukee ja riisuu itse

• Juostessa ylittää matalan esteen, väistää tai vaihtaa suuntaa sekä 
pystyy pysähtymään

• Käyttää kieltä monipuolisesti (kertoo asioistaan, ilmaisee mielipiteensä, 
kyselee, pohtii, neuvoo)

• On omatoiminen WC-käyntien suhteen

• Liikkuu sujuvasti portaissa itsenäisesti ilman tukea

• Puhe on helposti ymmärrettävää (yksittäisiä äännevirheitä voi esiintyä)

• Käyttäytyy ruokailutilanteissa asianmukaisesti

• Harjoittelee erilaisia hyppyjä/naruhyppelyä

• Käyttää kieliopillisesti oikein rakentuvia lauseita (sanojen taivutus ja 
sanajärjestys)

• Syö monipuolisesti

• Harjoittelee mielellään kuperkeikkaa

• Käyttää ’miksi’-, ’milloin’-, ’miten’- ja ’millainen’-kysymyksiä

• Käyttää sivulauseita (”Minä haluan lisää ketsuppia, koska minä pidän 
siitä.”, ”Mennäänkö me ulos, sitten kun ei enää sada?”)

• Noudattaa useampiosaisia, abstrakteja käsitteitä sisältäviä ohjeita 
(’Ota pienempi lusikka ja laita se pikkuveljen mukin ja lautasen väliin’)

• Siirtyy joustavasti tapahtumasta toiseen

• Rauhoittuu lepoon ja nukkuu hyvin

• Ottaa vauhtia keinuessaan

• Vastaa asianmukaisesti ’miksi’-, ’millä’-, ’milloin’- ja ’miten’-kysymyksiin

• Jaksaa kuunnella n. 10-15 minuuttia kestävän sadun ja ymmärtää sen

• Opettelee uusia liikunnallisia taitoja (hiihto, luistelu, uiminen, pyöräily, 
pallo- ja mailapelit)

• Kätisyys vakiintunut

• Käyttää saksia

• Piirroksissa enemmän yksityiskohtia

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

Ryhmässä lapsia Montako päivähoitopaikkaa lapsellasi on ollut?

Aloittanut päivähoidon ____ /____ 20____

Aloitti päivähoidossa ____ /____ 20____

Onko lapsella käytössä erikoisruokavalio? Ei Kyllä, mikä?

Mahdolliset tukitoimet esim. pienennetty ryhmä



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 tilanteeseen sopivalla tavalla

• Kykenee itse aloittamaan ja ideoimaan leikkiään

• Hakeutuu toisten lasten seuraan

• Leikkii mielikuvituksellisesti

• Ratkaisee erimielisyyksiä myönteisin keinoin

• Pystyy jo keskittymään vähintään 10 minuuttia samaan leikkiin  
(leikkivälineet saattavat vaihtua leikin aikana)

• Solmii ystävyyssuhteita

• Hyväksyy sääntöjä ja kieltoja

• Osaa odottaa vuoroaan

• Suhtautuu luottavaisesti aikuisiin

• Vuorottelee joustavasti välineiden käytössä

• Pelaa muistipelejä, palapelejä, lautapelejä, korttipelejä

• Leikkii sääntöleikkejä (vaikka häviäminen voi vielä joskus olla vaikeaa)
Lapsen lempileikit ja -lelut (koti/päivähoito)

Usein lapset vertailevat taitojaan muiden samanikäisten taitoihin. Miten lapsi kokee omat taitonsa?

Huolenaiheita lapsen kehityksessä ja kasvatuksessa

Lapsen hyvät ja vahvat puolet

Muuta lapsen vuorovaikutukseen liittyvää (pahoittaako mielensä herkästi, onko hänellä pelkoja?)

Onko tarvetta jatkotutkimuksiin?

Muuta lapsen leikkiin liittyvää (esim. satuileeko tai keksii mielikuvitusjuttuja?)

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

Ei vielä

Ei vielä

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:

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