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    Áno    Ešte nie

M1 Keď leží na chrbte, dokáže udržať zdvihnuté nohy nad podložkou, 
bez opierania sa o päty. ☐ ☐

M2 Keď leží na brušku, dokáže zdvihnúť hlavu a udržať ju desať sekúnd zdvihnutú. ☐ ☐

A S1 Pri pití pohybuje najmä perami, brada sa už pohybuje menej. ☐ ☐
A S2 Päste si dáva do úst a cucká ich, vie sa tak samo niekedy upokojiť. ☐ ☐
A S3 Dokáže si cmúľať obe ruky, niekedy ľavú niekedy pravú. ☐ ☐
A S4 Dokáže sledovať hračku, ktorou pomaly pohybujeme pred jeho očami. ☐ ☐
A S5 Teší ho prítomnosť ľudí, pozerá sa na nich so záujmom. ☐ ☐

K1 Páči sa mu, ak sa pozeráme dieťaťu do očí a opakujeme po ňom jeho zvuky 
a grimasy. ☐ ☐

K2 Keď sa mu prihovárame, začína  „odpovedať“ svojimi zvukmi. ☐ ☐
Keď je dobre naladené,  začína si „rozprávať”, vydáva zvuky:

K3 - ktoré sa podobajú „e“, „u“, „ha“, „aha“ a pod. ☐ ☐
K4 - hrdelné „ch“, „r“ a pod. – pričom tieto zvuky vydáva opakovane niekoľko

  sekúnd. ☐ ☐
K5 Zvuky dieťaťa sa začínajú meniť podľa toho, čo prežíva, napr. keď je spokojné 

vydáva iné zvuky, ako keď je mrzuté. ☐ ☐

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“.
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Máte nejaké iné obavy, pochybnosti o tom, ako sa vaše dieťa pohybu-
je, ako sa správa, ako sa zaujíma o svoje okolie, o predmety, čo s nimi 
robí, ako sa hrá, alebo ako reaguje na ľudí?

☐ ☐

Znepokojuje vás alebo iných blízkych:
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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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