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    Áno    Ešte nie

M1 Keď leží na chrbte, dokáže udržať nohy nad podložkou v pravom uhle. ☐ ☐
M2 Keď leží na brušku, vystiera ruky, nohy – robí „lietadielko”. ☐ ☐
M3 Keď mu podávame hračku zboku, sprava alebo zľava, otočí hlavičku a snaží sa ju 

uchopiť. ☐ ☐
M4 Pri kŕmení dáva obe ruky na fľašu, prípadne na prsník. ☐ ☐
M5 Špúli pery, robí bublinky zo slín. ☐ ☐
M6 Zdvíha si ruky, spája ich dokopy, prezerá si ich pred očami. ☐ ☐
M7 Keď drží predmet, máva a búcha ním. ☐ ☐

A S1 Keď sa nakláňajú dvaja ľudia nad dieťaťom, dokáže sa striedavo pozerať raz na 
jedného, raz na druhého. ☐ ☐

A S2 Keď mu ukážeme novú hračku, reaguje na ňu inak, ako na známe hračky (pozerá 
na ňu dlhšie, viac sa jej dotýka a pod.). ☐ ☐

A S3 Všíma si reakcie ľudí a primerane reaguje na výrazy tváre ako zamračenie, strach, 
úsmev. ☐ ☐

K1 Pri „rozprávaní“ dieťa začína prejavovať potešenie z vlastných zvukov – hrá sa 
tak, že vydáva zvuky. ☐ ☐

K2 Keď je dobre naladené, výska. ☐ ☐
K3 Prejavuje potešenie, ak opakujeme po ňom jeho hlasové prejavy. ☐ ☐

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, 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,
pre avu e
sa takto 

často
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o čas

Nie, 
nepre avu e 

sa takto v ec 
a e o en
zriedkavo

Z1 Je to až príliš pokojné dieťa, veľa spí, nevyžaduje spoločnosť 
iných ľudí. ☐ ☐ ☐

Z2 Je často nepokojné, dráždivé, je ťažké upokojiť ho. ☐ ☐ ☐
Z3 Dráždia ho najmä každodenné aktivity (napr. prebaľovanie, 

kúpanie, prezliekanie) viac ako iné deti. ☐ ☐ ☐
Z4 Významné ťažkosti s kŕmením. ☐ ☐ ☐

Z5

Medzi pravou a ľavou stranou tela sú výrazné rozdiely v pohy-
be (napr. pretáča sa na bruško len na jednu stranu, načahuje 
sa a uchopuje hračky len jednou rukou, kopká 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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