
                                              



 Ankieta informacyjna o dziecku  - "Moje dziecko"

Aby rozpoczęcie edukacji przedszkolnej było dla dziecka radosne i bezstresowe, 
chcemy poznać  upodobania i potrzeby dzieci. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Imię i nazwisko dziecka ................................................
Data i miejsce urodzenia……………………………………….
Rodzeństwo (imię, wiek,) ..…………………………………………………………………………
Jakie zdrobnienia imienia dziecka używane są w domu …………………………...…
Czy dziecko uczęszczało do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego? …………..………………..

 
Proszę  uważnie  przeczytać  poniższą  tabelę  i  uzupełnić  ją,  zaznaczając  cechy
Państwa Dziecka:

tak nie krótki opis
EMOCJE
nieśmiałe
lękliwe
płaczliwe
radosne
apatyczne
nadmiernie ruchliwe
uparte
gdy się złości: płacze
                        krzyczy
                        kopie, gryzie, bije, szczypie 
ZACHOWANIE
czy ma trudności w rozstawaniu się z rodzicami
czy bawi się samo
czy ma kontakt z innymi dziećmi? Jak często?
czy lubi się bawić z innymi dziećmi
czy współpracuje z innymi dziećmi
czy przeszkadza innym dzieciom
czy jest: aktywne, zainteresowane
               bierne
              nadruchliwe, niespokojne, ciągle się kręci
              posłuszne 
czy wymusza płaczem, złością
czy lubi gdy mu się czyta

SAMODZIELNOŚĆ
jedzenie: samodzielne
               wymaga pomocy
               wymaga namawiania
ubieranie: samodzielne
                 wymaga niewielkiej pomocy
                 nie potrafi się ubrać samo



toaleta: w pełni samodzielne
             zgłasza potrzebę, wymaga pomocy
             zdarza mu się zsiusiać
             wymaga pieluchy

Jedzenie c.d.
Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które charakteryzują dziecko

 je wszystko
 czego dziecko jeść nie chce lub nie może ...................................
 jest uczulone na ........................................................................
 inne uwagi ............................................................................

Wychowanie,  zachowanie, zabawa:
Z kim dziecko spędza najwięcej czasu?

 mama 
 tata 
 dziadkowie
 opiekunka
 inne………………………………………………………………..

W jaki sposób dziecko jest nagradzane?
 pochwała słowna
 pochwała pozawerbalna (przytulenie, uśmiech, gest)
 nagroda rzeczowa (zabawka ,słodycze, książeczka…)
 inne 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Jakie kary są stosowane?
 nagana słowna
 pozbawienie przyjemności
 odizolowanie (wyjście do swojego pokoju, „stanie w kącie”……)
 inne………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Czy dziecko wykonuje polecania dorosłych? 

 przeważnie tak
 niekiedy 
 często nie chce wykonywać poleceń
 jest „uparciuszkiem”
 inne 

………………………………………………………………………………………………
Samodzielność, dziecko jest:

 przyzwyczajane do samodzielności 
 wyręczane przez rodziców

Ile czasu poświęcają Państwo na wspólna zabawę z dzieckiem? ........
W co i z kim dziecko bawi się najchętniej? …...
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………........................................
Ile czasu spędza   oglądając bajki  (telewizja, tablet, itp.)?
……………………………………………………..........………………………………………….
Czy po zabawie sprząta zabawki?



 samodzielnie
 z pomocą dorosłego
 nie chce porządkować 
 inne ……………………………………………………………..................................

 Ulubione zabawki mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................

 Moje dziecko lubi bawić się w:
................................................................................................................................................................
..........................................................................................

 Ulubiony rodzaj książek mojego dziecka 
to: ...........................................................................................................................................................
........................................................................................
Moje dziecko ma szczególne zaciekawienia, zainteresowania, są nimi:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................

STAN ZDROWIA

 Czy dziecko jest uczulone? 

 Jeśli tak to na co?.....................................................................................

 Jakie są objawy uczulenia?........................................................................

Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną ?  TAK/ NIE

 Od kiedy? ………………………………………………………………………….

 Jacy specjaliści opiekują się dzieckiem? 

………………………………………….................................................

 Które z zaleceń specjalistów powinny być wypełniane również w przedszkolu? 

…………………………………………………………………………………….

Czy dziecko stale pobiera lekarstwa? ……………………………………………………..

 Jeśli tak to jakie? ………………………………………………………………….

TRADYCJE 
Każde dziecko w naszym przedszkoluu obchodzi swój dzień (imieniny lub urodziny). Proszę podać 
datę (jedną) święta dziecka
 ....................................................................................................................................................

4. Inne informacje o dziecku.
Proszę o przekazanie tych informacji o dziecku i sytuacji rodzinnej, które uznacie Państwo za 
ważne:
................................................................................................................................................................



................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Zgadzam się na zbieranie wymienionych danych na użytek przedszkola.

  

                                                                               …………………………………………

 Data i czytelny podpis rodziców
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