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Tisztelt Szülők! 

Fontos fordulóponthoz érkezett gyermekük fejlődése, hiszen óvodás lett! A beilleszkedés megkönnyítése 

érdekében szeretnénk gyermekeiket mihamarabb megismerni, ezért kérjük, hogy az alábbi kérdőív 

kitöltésével segítsék ezt!  

A *-gal jelölt kérdéseknél a megfelelő rész aláhúzásával jelezzék véleményüket. 

 

1. A gyermek és a család adatai 

A gyermek neve: 

Beceneve: 

Születési dátuma: 

Szülők életkora:  Anya:     Apa: 

Testvérek neve, életkora:  

 

Ki neveli a gyermeket, kivel él együtt? 

 

Van-e a gyermeknek önálló helye, szobája, ahol tevékenykedhet? 

 

Nagyszülőkkel való kapcsolat: 

 

 

2. A gyermek korai fejlődése 

A terhességet nehezítő, zavaró életkörülmény: 

A terhesség alatt megállapított betegség, gyógyszer: 

A terhesség lefolyása (normál, veszélyeztetett stb.): 

A születés körülményei: 

 időre – korábban – később:  
 sima – könnyű – nehéz – fogós: 
 természetes - császár   

Azonnal felsírt-e? 

Sárgaság volt-e? 

Születési súly:      Születési hossz: Apgar érték: 

Az újszülöttnél megállapított rendellenesség: 

Mennyi idő után hagyhatták el a kórházat? 

 

3. Csecsemőkor (0-1 év) 
Anyamelles táplálás (meddig): 
Kiegészítő táplálás (mikortól): 
Súlya megfelelően gyarapodott-e? 
Sírós csecsemő volt-e? 
Hogyan lehetett megnyugtatni? 
Betegség az első életév folyamán: 
Szeparáció betegség vagy más miatt: 
Baleset, sérülés az első életév alatt: 
 

4. A gyermek mozgásfejlődése 
Jeleztek-e nála izomtónus rendellenességet? 
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Szükséges volt-e valamilyen megsegítés (pl. Dévény masszázs, torna), ha igen, mikor, mennyi ideig? 
Hasra fordulás ideje:    Szeretett-e hason feküdni? 
Kúszott-e? Mikor? Meddig?      
Mászott-e? Mikor? Meddig? 

Mikor állt fel stabilan? 

Mikor kezdett önállóan járni? 

Lépcsőn biztonsággal közlekedik-e, segítséget igényel? 

*Mozgása Ön szerint:  

 lassú – átlagos tempójú – gyors – túl mozgékony 
 határozott – félénk – bizonytalan  

 

5. A gyermek beszédfejlődése 

Mikor kezdett beszélni? (első szavak) 

Mikor kezdett mondatokban beszélni? 

Mindenki értette-e a beszédét? 

Vannak-e hang- vagy szótorzításai? 

Jelenleg hogyan beszél? 

*Kérdez-e? 

 gyakran – ritkán – nem kérdez  

 

6. Alvási szokások 

Alvása mennyire volt nyugodt csecsemőkorában? 

 

Korához képest eleget aludt-e? 

Hogyan altatták?  

 

 

Jelenlegi alvási szokásai (cumi, simogatás, alvó állatka, alvós rongy stb.) 

 

Jelenleg hogyan alszik? (nyugodtan – nyugtalanul, könnyen alszik el – nehezen alszik el, alvás közben 
felriad, nehezen ébred stb.) 

 

 

Otthon hol alszik? (saját ágyában, külön szobában, szülőkkel együtt) 

 

Délután szokott-e aludni? Mennyit? 

 

7. Szobatisztaság 

A szobatisztaság mikor alakult ki? Nappali:  Éjszakai: 

Szobatisztasága megbízható-e? (teljesen, alváskor még bepisil, csak éjszaka pisil be, 

pelenkázzák-e?) 

Amennyiben már szobatiszta, történt-e visszaesés? Ha igen, mikor? Ismerik-e az okát?  

 

8. Evési szokások 
Milyen az étvágya? 
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Válogatós-e? 
 

9. Betegségek 

Van-e állandó betegsége? 

Betegségre hajlamos-e? 

Fáradékony-e? 

Allergiája van-e? 

Van-e érzékszervi, mozgásszervi sérülése? 

Érte-e valamilyen baleset, sérülés? 

Hajlamos-e lázgörcsre? 

Állt-e kórházi kezelés alatt? Ha igen, hogyan élte meg? 

 

 

10. Játék, mese 

Szereti-e a mesehallgatást? 

Ki, mikor szokott neki mesélni?  

 Van-e kedvenc meséje? Mi az?  

 Szokott-e TV-t, DVD-t, mesefilmet nézni?      

Ha igen, mennyit? 

 És kivel? 

 Mi a kedvenc játéka? 

 Egyedül játszik szívesen, vagy inkább társaságban? 

 

11. Szocializáció 
Az intézményes nevelés megkezdése előtt mennyi ideig volt otthon? Kivel? 

Volt-e bölcsődés? 

Milyen a gyermek közösséghez való viszonya? 

Milyen a gyermek kortársakhoz való viszonya? 

Milyen a gyermek felnőttekhez való viszonya? 

 

12. Kezesség 
Jobb vagy bal kezes? 
Történt-e „átállítási” kísérlet? 
 

13. A gyermek temperamentuma, személyisége* 
 nyugodt – nyugtalan 
 élénk – visszahúzódó 
 zárkózott – nyitott  
 lassú – gyors  
 könnyen irányítható – nehezen irányítható 
 szabálykövető – kevésbé szabálykövető 
 alapos – felületes 
 érzékeny – kevésbé érzékeny 

 
14. Nevelési jellemzők, családi szokások 

Hogyan és miért jutalmazzák, dicsérik a gyereket? 



4 
 

 

Hogyan és miért kap büntetést? 

 

Leginkább mivel lehet rá hatni? 

 

Van idejük beszélgetni a gyermekükkel? 

 Szabadidőt hogyan töltik a családban? 

 

Milyen fontosabb változások történtek a családban a gyermek születése óta? (válás, haláleset, 
költözés stb.) 

 

Van-e valamilyen nevelési kérdésük, problémájuk? 

 

 

15. Családban előforduló megbetegedések 
 
Előfordult-e a családban krónikus organikus megbetegedés? 
 
Előfordult-e a családban valamilyen mentális betegség (hangulatzavar, aktivitás és figyelem zavar, 
pervazív fejlődési zavar, szorongásos zavar, stb.)? 
 
Előfordult-e a családban valamilyen jelentősebb tanulási probléma, nehézség? 

 

 

  


