
 

 

KÉRDŐÍV 

 

Kedves Szülők! 

Gyermekük és családjuk életében is komoly változást hozott, hogy gyermekük óvodás lett. 

Számunkra, óvónők számára fontos dolog a családokkal való együttműködés a gyermek jobb megismerése és 

nevelése érdekében, ezért kérjük most Önöket arra, hogy erre a kérdőívre válaszoljanak.  

Célunk az, hogy jobban elősegíthessük és támogathassuk a gyermekek beilleszkedését a közösségbe annak 

érdekében, hogy további fejlődésüket megalapozhassuk, személyiségüket kibontakoztathassuk. 

A kérdőív kitöltésével ehhez nyújtanak segítséget számunkra. Az itt közölt adatokat csak a gyermekeket nevelő 

pedagógusok ismerik meg és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kezelik a gyermekek és családok 

védelme érdekében. 

 

SZEMÉLYES ADATOK: 

A gyermek neve, beceneve: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési helye: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési ideje:   év   hónap   nap 

Óvodába kerülés időpontja:  év  hónap   nap 

Apa neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Iskolai végzettsége: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Foglalkozása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége (Telefon és e-mail): ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anya neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iskolai végzettsége: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Foglalkozása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége (Telefon és e-mail): ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Testvérek száma:  fő 

Testvérek neme:  fő (lány)  fő (fiú) 

Testvérek kora: 

Kik élnek együtt a családban? 

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

Nagyszülő(k) elérhetősége(i): 

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

 

EGÉSZSÉGÜGYI HÁTTÉR: 

A gyermek születésének körülményei: 

Normál                   Kora                   Császár                  Vákuum                  Egyéb 

Volt-e, van-e a terhesség/szülés körülményeiből származó betegség, fogyatékosság? Igen Nem 

Ha igen, akkor milyen jellegű? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Eddigi komolyabb betegségei (fertőző, baleset, operáció, allergia, gyógyszerérzékenység, stb.): 

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

Van-e valamilyen betegségre kifejezett hajlama? (lázgörcs, krupp, stb.) 

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

 



 

 

A GYERMEK FEJLŐDÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK: 

Mikor tanult meg járni? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mozgására jellemző: 

Bizonytalan                   Gyors                       Lassú                 Merész                  Nyugodt                  Egyéb 

Melyik kezét használja leginkább a gyermek? Jobb  Bal  Mindkettő 

Mikor kezdett el beszélni? ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jelenleg hogy beszél? (szavakban, mondatokban) 

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

Szereti-e a mesét?...................................................................................................................................................... 

Mi a kedvenc meséje?................................................................................................................................................ 

 

A GYERMEK SZOKÁSAIVAL KAPCSOLATOS ADATOK: 

Legszívesebben az alábbi ételeket fogyasztja: 

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

Az alábbi ételeket nem fogyasztja: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Önállóan eszik-e? Igen  Nem 

Milyen evőeszközt használ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Délután szokott-e pihenni? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Milyen alvási szokásai alakultak ki? 

Könnyen elalszik    Nehezen alszik el   Nyugodtan alszik 

Nyugtalanul alszik   Könnyen ébred   Nehezen ébred 

Jelenlegi alvási szokásai (cumi, simogatás, ujjszopás, alvóka, stb.): 

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

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

Szobatisztasága megbízható-e?  Igen  Nem 

Mikor lett szobatiszta? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Milyen önálló, vagy miben igényel segítséget? (öltözködés, tisztálkodás, egyéb) 

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

Mi a kedvenc otthoni tevékenysége? ………………………………………………………………………………………………………………… 

Kivel játszik? (egyedül, felnőttel, testvérrel) ………………………………………………………………………………………………………. 

Mi a kedvenc játéka? …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szívesen barátkozik-e? 

Gyerekekkel:  Igen  Nem 

Felnőttekkel:  Igen  Nem 

 

Mikor szokott a gyermek dühös lenni? Hogyan nyilvánul ez meg? Hogyan nyugtatható meg? 

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

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

Volt-e bölcsődés, vagy járt-e más közösségbe? (pl.: családi napközi) ………………………………………………………………….. 

Volt-e más valamilyen családi esemény, ami a gyermek fejlődésére kihatott? 

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

Van-e különleges, vagy bármilyen tartós szokása? 

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

Köszönjük együttműködésüket! 


