A gyermek személyi adatai
-

A gyermek neve, születési helye és ideje (év, hónap, nap), lakhelye
Szüleinek neve, születési ideje
Testvéreinek neve, születési éve
Milyen a gyermek családjának állapota (apa-anya együtt neveli, egyik szülő egyedül
neveli, nagyszülőkkel együtt élnek, stb.)

ÉLETÚT
-

A gyermek fogantatás tervezett vagy váratlan volt?
Hogyan fogadta családja a gyermek érkezésének hírét (férj, nagyszülők, testvérek)?
Hány hónapig hordta őt Édesanyja?
Milyen volt az áldott állapot, voltak-e rendellenességek?
Milyenek voltak a születés körülményei (otthoni vagy hagyományos kórházi szülés
volt-e)?
Voltak-e rendellenességek születésének folyamatában? Spontán vagy indított szülés
volt-e? Elhúzódó szülés, fogó, vákuum, császármetszés, koraszülés, más események
voltak-e?
Édesanyjával maradt-e vagy újszülött osztályra került?
Meddig táplálta Édesanyja anyatejjel, kapott-e tápszert; mikor tértek át a szokásos
étkezésre?
Hogyan telt első időszaka (sírós vagy nyugodt stb. volt-e a baba; átaludta-e nyugodtan
az éjszakát)?
Használtak-e pólyát?
Milyen volt a járást megelőző mozgás időszaka, és mikor vált biztonságossá a járása?
Fejlődésének melyek voltak a főbb szakaszai (mikor bújt ki az első foga; hány
hónaposan állt fel először; mikor mondta ki az első szót)?
Első 12 hónapjára visszagondolva milyen kép jut róla eszükbe szüleinek?
Használtak-e bébikompot?
Kivel töltötte a gyermek első 3 évét és miért (édesanyja, nagyszülő, nem családtag)?
Mikor lett szobatiszta, hogyan zajlott le az átszoktatás?
Éjszakai szobatisztasága teljes biztonságúnak mondható?
Milyen kisgyermekkori betegségeken esett át (azok ideje, lefolyása)?
Milyen jelenlegi egészségi állapota?
Szokott-e lázas lenni?
Járt-e bölcsödébe? Ha igen, miért, hány éves kortól, milyen volt a beszoktatás, hogy
érezte magát?
Mikor és hogyan kezdett el beszélni?
Mikor mondta ki az „én” illetve az „enyém” szót?
Szívesen kapcsolódik-e gyermekek csoportjába?
Járt-e már korábban óvodába? Ha igen, hány éves kortól, milyen volt a beszoktatás,
hogy érezte magát?
Vannak-e állandó játszótársai? Ha igen, milyen velük a viszonya?
Mit játszik legszívesebben, mivel szeret otthon játszani (építőkocka, baba, autó;
rajzolni, festeni, stb. szeret)?

-

Van-e olyan tárgy, amihez különlegesen kötődik?
Mik az alapvető jellemvonásai? Szeret-e középpontban lenni? Könnyen vagy nehezen
teremt-e kapcsolatot? Szeret-e beszélni vagy szívesebben hallgat?
Milyenek az alvási szokásai? Alszik-e délután? Mikor alszik el este? Milyen álma
van? Kivel alszik közös szobában?
Van-e, és ha van, milyen kialakult szokás szerint történik a gyermek esti lefektetése?
Milyen munka jellegű tevékenységekbe kapcsolódik be a szüleihez?
Néz-e TV-t? Ha igen, szereti-e? Mik a kedvenc műsorai? Mennyi időt tölt a TV/videó
előtt?
Vannak-e számítógépes játékai? Ha igen, mennyit játszik velük?
Járt-e már, vagy jelenleg milyen különórára jár a gyermek?
Tervezi-e az óvodás évek alatt különórára járatni a gyermekét, és ha igen, mire?
Mik a kedvenc ételei? Milyen ízeket részesít előnyben?
Milyen jellegű meséket szoktak neki mesélni?
Hogyan jellemezhető családja (otthonülős, kirándulós, nagy baráti társasággal
rendelkező, programokra nyitott, sportos, stb.)?
Vannak-e olyan kialakult szabályok a családban, amelyek betartásában következetesek
a felnőttek? Hogyan reagál a gyermek a határok megadására?
Milyen testalkatú (vékony, gömbölyded, átlagos felépítésű; alacsony, közepes vagy
nyúlánk; meglepően könnyű vagy nehéz; stb.)?
Szemüveges?
Van-e valamilyen allergiája (táplálék, pollen, stb.)?
Miért szeretné a család, hogy ide járjon a gyermek?
Mit szeretnének még a gyermekükről elmondani; milyen, - a jelenlegi időszakra
vonatkozó – megjegyzéseket, kiegészítéseket, tájékoztatást kívánnak hozzáfűzni?

Dátum, szülők aláírása

Kérünk a gyermekről vagy a családról készült fényképet!

