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Vážení rodičia,
prečítajte si nasledujúce položky z vývinového dotazníka. Predstavte si, ako by reagovalo v opísaných situáciách vaše 
dieťa. Je prirodzené, že nie všetky položky musí splniť, preto vás prosíme, aby ste reálne posúdili, ako sa vaše dieťa 
bežne prejavuje. Označte svoj súhlas alebo nesúhlas s každou uvedenou vetou v dotazníku tak, že zaškrtnete ☑ „Áno“ 
alebo „Ešte nie“. 

    Áno    Ešte nie

Keď leží na chrbte:

M1 - dokáže otočiť hlavičku vpravo a vľavo. ☐ ☐
M2 - dokáže voľne hýbať a naťahovať ruky aj nohy rovnako. ☐ ☐
M3 -  dokáže udržať zdvihnuté nohy  nad podložkou, bez opierania sa o päty. ☐ ☐
M4 Päste si dáva do úst a cucká ich, vie sa tak samo niekedy upokojiť. ☐ ☐
M5 Dokáže si cmúľať obe ruky, niekedy ľavú, niekedy pravú. ☐ ☐

A S1 Počas dňa sa predlžujú chvíle, keď nespí a je bdelé. ☐ ☐
A S2 Keď mu držíme hračku pred očami, dokáže sa na ňu pár sekúnd pozerať. ☐ ☐
A S3 Zaujme ho, hoci len na krátko, ľudská tvár – spozornie (pozerá a spomalí alebo 

zrýchli svoje pohyby). ☐ ☐
A S4 Na zvuky, napr. na hlasy ľudí, hrkálky, reaguje zmenou aktivity, napr. spomalí 

alebo zrýchli svoje pohyby. ☐ ☐

K1 Keď sa mu prihovárame, pozerá sa nám do tváre. ☐ ☐
K2 Keď plače, dokážeme ho väčšinou upokojiť, napr. cumlíkom, v náručí a pod. ☐ ☐
K3 Zvuky dieťaťa, ktoré vydáva, sa začínajú meniť podľa toho, čo prežíva, napr. keď 

je spokojné, vydáva iné zvuky, ako keď je mrzuté. ☐ ☐
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01 Máte nejaké obavy, napr. ako sa vaše dieťa pohybuje, ako sa zaujíma 
o svoje okolie, alebo ako reaguje na ľudí? ☐ ☐

Znepokojuje vás alebo iných blízkych:

Áno,
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a takto 
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Nie, 
nepre avu e 
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a e o en
zriedkavo

Z1 Je to až príliš pokojné dieťa. ☐ ☐ ☐
Z2 Je často nepokojné, dráždivé, je ťažké upokojiť ho. ☐ ☐ ☐
Z3 Dráždia ho najmä každodenné aktivity (prebaľovanie, 

kúpanie, prezliekanie) viac ako iné deti. ☐ ☐ ☐
Z4 Významné ťažkosti s kŕmením. ☐ ☐ ☐
Z5 Medzi pravou a ľavou stranou tela sú výrazné rozdiely 

v pohyboch – napr. kope jednou nohou výrazne slabšie... ☐ ☐ ☐

Vaše poznámky:

Meno dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa:        Narodené v gestačnom týždni:

Dátum vyplnenia dotazníka:

Vek dieťaťa:

Vyplnil (vzťah k dieťaťu: matka, otec, rodič, iná osoba...):

Podpis:
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