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Adatlap a fejlődési szint megítéléséhezaz iskolai felkészítéselősegítésére
Adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek házi-(gyermek) orvosa a teriileti védőnő által
szolgáltatott információk felhasználásával.
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Nyirokcsomók

Orr, garat

Fogazat

Csontrendszer/
koponyaforma

Testtartás

Izomtónus

Szív

Keringés

Vémyomás

Ttidő

Has

Máj

Lép
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Hallás
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A teriileti védőnő által vezetett dokumentáció alapján töltendő ki

EItérés
van / nincs

JtalÍa-e kezelésre/ TÖrtént_e kezelés/

balkezes

kétkezes

kevesebb, mint
l éve

nem Jar

fejlesaésre

fejlesztés

Nagymotoros fejlettség
Javasolt próbák: ügyesen mászik (mászókára, fára); féllábon, rÖvid
ideig egyensúlyoz; féllábon ugrál; hintát hajt
Finom mozgrísok
Javaso|t próbák: gombot begombol; rajza felismerhetó, emberrajzrfur a
fejen kívül 5 testrész van

Ertelmi fejlettség
Javasolt próbák: 5 kockát megsziirnol; alapszineket megnevez; saját
nevét, nemét, életkorát tudja; konstrukciós és szerepjátékokat játszik;
képes l 5-20 percig egy játékkal játszani
Beszédfejlettség
Javasolt próbá'k: beszéde jól érthető; Összetett mondatokban beszél,
rÓvid tÖrténetet elmesél, ritkán megnevezett testrészeit (váll, ktinyÖk,
térd) megmutatja; lent, fent fogalmat helyesen használja

Szocíális fejlenség
Javasolt próbák: több gyermekkel egytitt játszik; szabályokat elfogad,
a kapott feladatot megérti, elfogadja, tel_jesíti
Önel|átris

Javasolt próbák: kevés segitséggel Önállóan oltcizik; onállóan étkezik,
szobatisztasága kialakult
Kezesség (akihúzni)

jobbkezes

ovodábajár
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