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    Áno    Ešte nie

M1 Chodí okolo nábytku bočnými krokmi. ☐ ☐
M2 Keď ho držíme za jednu ruku, robí kroky. ☐ ☐
M3 Dokáže sám prejsť najmenej 5 krokov bez držania. ☐ ☐
M4 Postaví sa aj v strede miestnosti a chvíľu stojí. ☐ ☐

A S1 Snaží sa jesť lyžičkou. ☐ ☐
A S2 Vie, na čo slúžia bežné predmety (napr. hrebeň si prikladá k hlave, pohár 

k ústam, topánku k nohe, telefón k uchu). ☐ ☐

A S3 Rado vkladá kocky do kýblika, nakladá do auta, dáva kolieska na paličku 
a pod. ☐ ☐

A S4 Rozumie spoločnej hre, napr. ak si s ním kotúľame loptu „raz ja, raz ty“, teší sa z toho. ☐ ☐
A S5 Túli k sebe plyšové zvieratko, bábiku (pohladká, dá pusu a pod.). ☐ ☐

K1 Pozná detské hry a vie, čo má ukázať, ak sa ho spýtame, napr.: „Aký budeš 
veľký?”, „Kde máš očko?” a pod. Má z toho potešenie. ☐ ☐

K2 Dokáže na požiadanie ukázať na obrázku napr. „kde je havo?”. ☐ ☐
K3 Povie už prvé slová (napr. mama, hav, tato, daj, brm atď.). ☐ ☐
K4 Keď niečo nechce, zrozumiteľne odmieta slovom „ne”, „nie” (už netočí len 

hlavou). ☐ ☐

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“. 

I.	 časť:	Vývinová	funkčnosť
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Áno,	mám
obavy

	Nie,	nemám	
obavy

01
Máte nejaké obavy, pochybnosti, ako sa Vaše dieťa pohybuje, 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:

Áno,
prejavuje
sa	takto	
často

Áno,
prejavuje
sa	takto	
občas

Nie, 
neprejavuje	
sa	takto	vôbec	

alebo	len
zriedkavo

Z1 Je to až príliš samostatné dieťa, hrá sa samo, nežiada 
o spoločnosť iných ľudí. ☐ ☐ ☐

Z2 Je často nepokojné, náladové, je ťažké upokojiť ho. ☐ ☐ ☐
Z3 Dráždia ho opakované aktivity ako prebaľovanie, kúpanie, 

prezliekanie viac ako iné deti. ☐ ☐ ☐
Z4 Veľké ťažkosti s kŕmením. ☐ ☐ ☐

Z5
Medzi pravou a ľavou stranou tela sú výrazné rozdiely pri po-
hybe – napr. načahuje sa za hračkou stále len jednou rukou, 
pri štvornožkovaní sa zapiera len o jedno koleno...

☐ ☐ ☐

II.	 časť:	Špecifické	správanie

III.	 časť:	Obavy

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:


