
KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z RODZICAMI. 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza, odpowiedzi Państwa pomogą w adaptacji 

dzieci w przedszkolu nr 244  oraz dalszej pracy z dzieckiem. 

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………. 

INFORMACJE O DZIECKU: 

1. Samodzielność: 

Prosimy zaznaczyć charakterystyczne dla Państwa dziecka odpowiedzi: 

o potrafi samo się ubierać 

o ubiera się z niewielką pomocą dorosłych 

o wymaga pomocy przy ubieraniu 

o samo radzi sobie z jedzeniem 

o przy jedzeniu wymaga niewielkiej pomocy dorosłych 

o pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo 

o zgłasza swoje potrzeby ale wymaga pomocy w toalecie 

o trzeba je pilnować , bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych 

o inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka: 

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

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

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

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

2. Jedzenie: 

Prosimy zaznaczyć charakterystyczne dla Państwa dziecka odpowiedzi: 

o praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań 

o jest wiele potraw , których dziecko nie lubi i nie chce jeść, wśród nich: 

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

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

o jest niejadkiem 

o dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem Jakie? 

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

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

3. Zachowanie dziecka. 

      Prosimy zaznaczyć charakterystyczne dla Państwa dziecka odpowiedzi: 

o ma trudności w rozstawaniu się z rodzicami , np.: płacze 

o chętnie zostaje pod opieką innych osób niż rodzice 

o lubi bawić się z innymi dziećmi 

o wymusza płaczem, złością spełnianie życzeń 

o  lubi gdy mu się czyta 

4. Emocje dziecka: 

Prosimy zaznaczyć charakterystyczne dla Państwa dziecka odpowiedzi: 

                    Czy jest: 

              - płaczliwe 

              -radosne 

              -lękliwe 



 -uparte 

-nieśmiałe 

-pewne siebie 

5. Rozwój mowy. 

    Prosimy zaznaczyć charakterystyczne dla Państwa dziecka odpowiedzi: 

o mówi dużo i chętnie, 

o opowiada 

o  mowa jest wyraźna i zrozumiała dla otoczenia 

o mówi niechętnie  lub wcale 

o czasem się zacina, jąka lub powtarza słowa (zwłaszcza w sytuacjach wzbudzających 

silne emocje) 

o zadaje dużo pytań 

o wymienia czynności i przedmioty na obrazku 

o rozumie coś się do niego mówi, jeżeli jest to związane z czymś, czego wcześniej 

doświadczyło 

5. Inne, ważne informacje o dziecku, które chcielibyście Państwo 

przekazać:……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……….. 

 

 

 

 


