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Szempontok a gyermekleírás elkészítéséhez
(A gyermek fejlődésére vonatkozó kérdésekre egy összefüggő fogalmazásában kérjük a válaszaikat!)














































Milyenek voltak a várandósság körülményei? (Esetleg betegség vagy más problémák adódtak-e ez alatt
az időszak alatt?)
Milyen volt a szülés lefolyása, körülményei?
A szülés után meddig volt távol a baba az anyukájától? (kórházi kezelés, inkubátor stb.)
Hány hónapig szopott a kisgyermek?
Átaludta-e nyugodtan az éjszakát?
Mikor bújt ki az első foga?
Hány hónaposan állt fel először?
Hány hónaposan kezdett önállóan járni?
Mikor mondta ki először az első szót?
Mikor mondta ki először: „én”, „enyém”?
Mikorra lett szobatiszta?
Járt-e bölcsődébe? Mikortól?
Óvodás (vagy bölcsődés) koráig kivel volt a gyermek otthon?
Hány éves korától járt óvodába?
Szívesen járt-e óvodába?
Milyen a gyermek közösséghez való viszonya? (visszahúzódó, átlagos, vezér, stb.)
Kik az állandó játszótársai?
Mit játszik legszívesebben?
A nyugodtabb, vagy a mozgalmasabb játékokat részesíti előnyben?
Szeret-e a középpontban lenni?
Könnyen, vagy nehezen teremt-e kapcsolatot?
Szeret-e beszélni, vagy szívesebben hallgat?
Milyen játékokkal játszik szívesen? (kedves játéktárgyai)
Szereti-e az állatokat?
Mikor alszik el este?
Hogyan alszik?
Kivel alszik közös szobában?
Álmodik-e, s ha igen, elmeséli-e az álmait?
Van-e visszatérő álma, ha igen, mi az?
Mitől fél? (sötét, egyedüllét, állatok, stb.)
Kedvenc ételei? Milyen ízeket részesít előnyben? (sós, édes, savanyú, keserű)
A gyermek alaptermészete?
Hogyan viselkedik kisebb, nagyobb, felnőttekkel?
Hogyan viseli a konfliktusokat, tilalmakat?
Hogyan viseli, ha szülei hosszabb időre magára hagyják?
Nevelési tanácsadó, pszichológus vizsgálta-e már a gyermeket, s ha igen, mikor és mire irányult a
vizsgálat? (Kérjük, a vizsgálat dokumentumait legyenek szívesek mellékelni.)
Szeret-e a gyermek rajzolni, festeni? Megmutatja- e szüleinek? Elmagyarázza-e?
Milyen a mozgásigénye?
Szereti-e a meséket?
Igénylei-e esténként a meseolvasását?
Kisgyermekkori betegségek ideje és lefolyása?
Milyen a gyermek jelenlegi egészségi állapota?
Megindult-e már a fogváltás?
A jelenlegi időszakra vonatkozó kiegészítések, megjegyzések.
Miért kívánják Waldorf-iskolába íratni a gyermeküket?

