
Kwestionariusz do orientacyjnego badania rozwoju motorycznego i psychospołecznego pod kątem 
gotowości szkolnej dziecka 5- i 6- letniego (na podstawie wywiadu i obserwacji).

Czy dziecko:
 
często się potyka lub przewraca?    TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
porusza się niezdarnie i jest niezręczne?    TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
ma trudności z utrzymaniem równowagi?    TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
zwykle rozlewa płyn podczas nalewania lub przelewania (np. z kubka, dzbanka itp.)? 

   TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 

ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami?                 TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
chwyta niezgrabnie ołówek lub kredki podczas rysowania?    TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
ma trudności z zapinaniem zamków błyskawicznych i guzików? 

    TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 

ma trudności z dopasowaniem kształtu do formy (np. klocków)?    
      TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 

ma trudności z odróżnieniem „większego” od „mniejszego”?   TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
ma trudności z odwzorowaniem prostej figury lub litery?         TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 

często prosi o powtarzanie słów?                  TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
ma trudności ze zrozumieniem tego, co do niego powiedziano?

      TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
ma trudności w wykonywaniu poleceń?       TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
Ma trudności z odpowiedzeniem na pytania dotyczące opowiedzianych mu historyjek?

      TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
czy mowa dziecka jest często trudna do zrozumienia?               TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
Używa jedynie kilku (2-3), zwykle tych samych słów do określania swych uczuć i chęci?

       TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 

często ma kłopoty z odnalezieniem właściwego pomieszczenia (sali, ubikacji, szatni), rzeczy w 
przedszkolu lub na placu zabaw (ubrania,zabawki)?        TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 

ma trudności z zapamiętywaniem słów piosenek i rymowanek? TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
ma słabą orientację w czasie np. mylą mu się takie pojęcia jak wczoraj, jutro, za godzinę, za 
tydzień?        TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
ma trudności z zapamiętywaniem, co gdzie leży lub stoi?          TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 

jest bardzo ruchliwe?        TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
ma rozproszoną uwagę na kilka rzeczy naraz?        TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
jest często w złym humorze, „nie wie czego chce”?        TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
zwykle gwałtownie reaguje na nowe sytuacje, gdy coś mu się nie udaje?

        TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 



jest zwykle ciche, smutne, długo oswaja się z nowymi zabawkami i osobami?
     TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 

łatwo się czymś martwi?      TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE 
zwykle jest niepewne siebie?
jest nielubiane lub odrzucane przez rówieśników?      TAK/NIE/czasem TAK, czasem NIE
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