
Lomake varhaiskasvatuksesta neuvolaan: 4-vuotiaan lapsen neuvolatarkastus 
 
Lapsen nimi _________________________     Päiväkoti ja ryhmä _____________________________________      Pvm  ___________ 
 
Rastita lapsen tämän hetkistä tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto. ( __ varhaiskasvatuksen edustaja / __ vanhempi) 
 
Lapsen arki – päivärytmi ja arjen taidot    sujuu  harjoittelee         tarvitsee tukea 
1. Ruokailee itsenäisesti.     __ / __ __ / __   __ / __  
2. Syö monipuolisesti.     __ / __ __ / __  __ / __  
3. Jaksaa istua ruokapöydässä ruokailun ajan.    __ / __ __ / __  __ / __ 
4. Pukee ja riisuu itse.      __ / __ __ / __  __ / __ 
5. Saa kiinni ja auki napit, nepparit ja vetoketjut.    __ / __ __ / __  __ / __ 
6. Käy omatoimisesti vessassa.    __ / __ __ / __  __ / __ 
7. Pysyy kuivana, päivä / yö     __ / __ __ / __  __ / __ 
8. Suhtautuu myönteisesti päivittäiseen hygienian hoitoon.   __ / __ __ / __  __ / __ 
9. Saa riittävästi lepoa.     __ / __ __ / __  __ / __ 

___ h / päivällä     ____ h / yöllä 
 
menee nukkumaan klo _____ herää aamulla klo _____ 
 

10. Ulkoilee päivittäin.        ___ h / arkisin       ____ h / vapaa-aikoina 
 
 
Leikki       sujuu harjoittelee         tarvitsee tukea 
1. Leikkii keskittyneesti.      __ / __ __ / __  __ / __ 
2. Leikkii kavereiden kanssa.     __ / __ __ / __  __ / __ 
3. Pelaa mielellään lauta-, tietokone- ja / tai palapelejä.  __ / __ __ / __  __ / __  
4. Käyttää mielikuvitusta leikeissä.     __ / __ __ / __  __ / __ 
 
 
Taiteiden kokeminen ja ilmaiseminen    sujuu  harjoittelee   tarvitsee tukea 
1. Osallistuu laululeikkeihin ja laulaa mielellään.    __ / __ __ / __  __ / __ 
2. Tulee mukaan erilaisiin esityksiin.     __ / __ __ / __  __ / __ 
3. Piirtää, maalaa, leikkaa ja / tai muovailee mielellään.   __ / __ __ / __  __ / __ 
 
 
 



 
Liikkuminen ja tutkiminen     sujuu  harjoittelee   tarvitsee tukea 
1. Kiinnittää huomiota ympäristöönsä.     __ / __ __ / __  __ / __ 
2. Kiipeilee ja keinuu.      __ / __ __ / __  __ / __ 
3. Juoksee ja hyppää.      __ / __ __ / __  __ / __ 
4. Heittää palloa ja ottaa sen kiinni.     __ / __ __ / __  __ / __ 
5. Jaksaa kävellä pitkiäkin matkoja.     __ / __ __ / __  __ / __ 
6. Liikkuu suositusten mukaisesti (2 tuntia päivässä)   __ / __ __ / __  __ / __  
 
Kielelliset taidot ja vuorovaikutus     sujuu  harjoittelee   tarvitsee tukea 
1. Katselee kirjoja, kuuntelee satuja ja kertoo omia tarinoita.  __ / __ __ / __  __ / __ 
2. Osaa toimia ohjeiden mukaan.     __ / __  __ / __  __ / __ 
3. Kertoo mielellään päivän tapahtumista.    __ / __ __ / __  __ / __ 
4. Osaa vastata kysymyksiin.     __ / __ __ / __  __ / __ 
5. Puhuu selkeästi niin, että vieraampikin ymmärtää.   __ / __ __ / __  __ / __  
6. Sietää pettymyksiä.      __ / __ __ / __  __ / __ 
7. Katsoo TV:tä, videoita tai pelaa tietokonepelejä ____ h / päivä 

                ___ aikuisen kanssa / ___ yksin (rastita) 

 
 

Muuta, esim. lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet, miten lapsen kehitystä on tuettu kotona / varhaiskasvatuksessa, huolen aiheet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


