
TERVEISET KOULULLE              KEVÄT______________ 
 
Nimi:  _______________________________________________Uskonto:___________________________ 

 
Esiopettajat: _________________________________________Tuleva koulu:____________________________ 
Lapsen vahvuuksia: ______________________________________________________________________ 

 
Tarvitsee 

harjoitusta 
Taito kehit- 

tymässä 
Osaa 

TUNNEILMAISU JA SOSIAALISET TAIDOT 
  

 

Vuorovaikutus aikuisten kanssa    

Leikki ja vuorovaikutus lasten kanssa    

Tunnistaa, nimeää ja ilmaisee tunteitaan    

Ratkaisee pulmallisia tilanteita myönteisin keinoin    

Käsittelee pettymyksiä vahingoittamatta toisia tai ympäristöä    

TYÖSKENTELYTAIDOT 
   

Toimii annettujen ohjeiden mukaan 
   

Keskittyy tehtäviin 
   

Pystyy itsenäiseen työskentelyyn 
   

Jaksaa suorittaa tehtävät loppuun 
   

Huolehtii tavaroistaan 
   

Noudattaa yhteisiä sopimuksia ja ohjeita 
   

MOTORIIKKA JA HAHMOTUS 
  

 

Hahmottaa kehonsa (tunnistaa ja nimeää kehonsa osat, puolet,  
suunnat ja hallitsee keskiviivan ylityksen) 

  
 

Perusliikuntataidot (kävely, juoksu, tasapaino, pallon käsittely jne.)                                   

hiihto  luistelu  pyöräily  uinti     

Hienomotoriikka:   oikea kynäote     

                                mallista jäljentäminen    

                                oikea saksiote    

                                leikkaaminen viivaa pitkin    

                                rakentelu    

KIELELLISET VALMIUDET JA AJATTELUTAIDOT    

Kertoo ja kuvailee asioita/tapahtumia loogisesti    

Sanavarasto ikätasoista    

On kiinnostunut lukemisesta/kirjoittamisesta    

Kuulee ja tunnistaa sanojen alkuäänteen    

Ymmärtää kirjain-äänne -vastaavuuden    

Kirjoittaa nimensä ja nimeää sen kirjaimet    

Lukee sanoja 
   

Kirjoittaa etunimensä ja nimeää sen kirjaimet 
   

MATEMAATTISET VALMIUDET JA  AJATTELUTAIDOT 
   

Ymmärtää numero-määrä -vastaavuuden lukualueella 1-5    

Lukujonotaidot    

Ymmärtää matemaattisia käsitteitä    

Luokittelee,vertailee ja järjestää värin, koon ja lukumäärän mukaan    

Ymmärtää yhteen- ja vähennyslaskun periaatteet    



 
esim. kätisyys ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Tutkimukset ennen kouluun tuloa: ___________________________________________________________ 
Tukitoimet ennen kouluun tuloa: ____________________________________________________________ 
Kanssani on keskusteltu lapseni asioista ja annan luvan lomakkeen siirtämiseen vastaanottavalle koululle:  
  
Pvm _____________              Huoltajan allekirjoitus _____ 
 
________________________________________ 
Terveiset koululle -lomake täytetään, käydään läpi huoltajien kanssa ja allekirjoitetaan __________________mennessä. 
 
Lomakkeen täyttää esiopettaja /-opettajat. Tarkoituksena on pohtia lapsen taitoja ja toimimista esiopetustilanteessa. Huoltajien näkemykset voivat 
poiketa (=lapsen taidot voivat näyttää erilaiselta yksilötilanteessa), ja sen voi kirjata lomakkeen toiselle puolelle, kuten tarvittaessa myös muut 
tarkentavat lisätiedot. 
 
Havainnointiin perustuvaa arviointilomaketta voidaan käyttää tarkemman arvioinnin ja Terveiset koululle –lomakkeen täyttämisen tukena. 
 
Terveiset koululle –lomaketta ei ole välttämätöntä käyttää, mikäli esiopetus toteutetaan koulun yhteydessä ja lapsi siirtyy kyseiseen kouluun 
perusopetuksen 1. vuosiluokalle. 
 
 
Lapselle on esiopetuksessa laadittu:  
 
_____ yleisen tuen oppimissuunnitelma _____ pedagoginen arvio _____tehostetun tuen oppimissuunnitelma  
 
_____ pedagoginen selvitys _____ HOJKS  
 
 
 
Esiopettajan huomioita: 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
                                         
                                                  
Huoltajan huomioita: 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 


