
Lomakkeessa kysytään lapsen motorisista taidoista. Lapsen motoriset taidot tulevat sujuvimmiksi joka vuosi hänen 
kasvaessaan. Vastaamista helpottaa, kun vertaat lapsen liikkumisen sujuvuutta muihin samanikäisiin lapsiin. Valitse 
vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa lapsen toimintaa.

Little DCDQ-FI -lomake

Lapsi osaa heittää ison pallon (halkaisija noin 25 cm) 
toiselle lapselle tai aikuiselle. 

a)

Lapsi osaa ottaa kahdella kädellä kiinni ison pallon, 
joka heitetään hänen keskivartaloaan kohti noin 1,5 
metrin (alle 4 v) tai noin 2 metrin (4–5 v) etäisyydeltä.

b)

Lapsi osaa potkaista häntä kohti vieritettyä palloa 
samalla tavalla kuin muut samanikäiset. 

c)

Lapsi osaa juosta nopeasti ja samalla tavalla kuin 
muut samanikäiset ja samaa sukupuolta olevat 
lapset.

d)

Lapsi osaa liikkua paikasta toiseen ja vaihtaa asentoa 
kuin muut samanikäiset lapset (esim. kävellä portaita 
ylös ja alas, kiivetä sänkyyn ja pois sängystä, leikkiä 
tuolileikkiä).

e)

Lapsi osaa juoda mukista läikyttämättä ja samalla 
tavalla kuin muut samanikäiset lapset.

f)

Lapsi osaa käyttää ruokailuvälineitä 
(lusikka, haarukka, teelusikka) syödessään ja käyttää 
niitä kuten muut samanikäiset lapset (osaa tuoda 
ruuan kohti suutaan).

g)

Lapsi osaa pitää kynää kädessään kuten muut 
samanikäiset lapset ja onnistuu piirtämään vapaasti 
(alle 4 v) tai kopioimaan sillä yksinkertaisia viivoja ja 
muotoja (4–5 v).

h)

Lapsi osaa pujottaa isoja helmiä (alle 4 v) tai pieniä 
helmiä (4–5 v) esimerkiksi lankaan tai rautalankaan.

i)

Lapsi osaa irrottaa tarroja tarra-arkista ja liimata niitä 
tiettyyn kohtaan paperilla.

j)

Lapsi suoriutuu rakenteluleikeistä kuten muut 
samanikäiset (esim. palapelit, legot, palikkatornin 
kokoaminen, palikkarakennelmien tekeminen mallin 
mukaan).

k)

Lapsi osaa liikuntaleikeissä matkia toisen henkilön 
asentoja (esim. Kapteeni käskee, Seuraa johtajaa).

l)

Lapsi osaa käyttää leikkipuiston välineitä kuten muut 
samanikäiset lapset (esim. kiipeää tikkaita, laskee 
liukumäkeä).

m)

Lapsen liikkuminen näyttää sujuvalta. Hän ei kaatuile tai 
törmäile usein.

n)

Kun lapsi joutuu istumaan jonkin aikaa, hän istuu 
suorassa (ei väsy helposti tai näytä valuvan ikään kuin 
putoaisi tuolilta).

o)

Kuvaa lasta... ei 
lainkaan

vain 
vähän

jonkin 
verran

hyvin erittäin 
hyvin
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