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    Áno    Ešte nie

M1 Dokáže samostatne chodiť a držať v oboch rukách hračku, napr. loptu. ☐ ☐
M2 Dokáže vyliezť na posteľ, na stoličku. ☐ ☐

A S1 Dokáže postaviť na seba najmenej 3 kocky (stavia komín). ☐ ☐
A S2 Pokúša sa čmárať ceruzkou, aby urobilo na papieri nejakú stopu. ☐ ☐
A S3 Snaží sa jesť lyžičkou. ☐ ☐
A S4 Dokáže piť tak, že si samo drží pohár. ☐ ☐
A S5 Túli k sebe plyšové zvieratko, bábiku (pohladká, dá pusu a pod.). ☐ ☐
A S6 Hrá sa tak, že predstiera niečo, napr. že spí. A zabáva sa na tom. ☐ ☐

K1 Ukazuje prstom na predmety, ktoré ho zaujali (napr. na vtáčika), pretože chce, 
aby sme sa tam tiež pozreli. ☐ ☐

K2 Dokáže na požiadanie ukázať na obrázku napr. „kde je havo?”. ☐ ☐
K3 Povie už prvé slová (napr. mama, hav, tato, daj, brm atď.). ☐ ☐
K4 Hovorí aspoň 10 slov (chlapci) alebo aspoň 20 slov (dievčatá), napr.  mama, hav, 

tato, daj, brm atď. ☐ ☐
K5 Keď niečo nechce, zrozumiteľne odmieta slovom „ne”, „nie” (už netočí len 

hlavou). ☐ ☐

K6
Používa spolu slovo s gestom s rovnakým významom (napr. kýva a súčasne hovorí 
„pápá”, naťahuje ruku a súčasne hovorí „daj”, prikyvuje hlavou 
a súčasne povie „áno”).

☐ ☐

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 obavy, pochybnosti o tom, 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,
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sa takto 

často
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o čas

Nie, 
nepre avu e 

sa takto v ec 
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zriedkavo

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

Z2 Nezaujíma sa o iné deti. ☐ ☐ ☐
Z3 Je často nepokojné, náladové, je ťažké upokojiť ho. ☐ ☐ ☐
Z4 Dráždia ho opakované aktivity, ako prebaľovanie, kúpanie, 

prezliekanie viac ako iné deti. ☐ ☐ ☐
Z5 Veľké ťažkosti s kŕmením. ☐ ☐ ☐
Z6

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

☐ ☐ ☐

. čas  peci ck  spr vanie

. čas  av

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:


