
ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU  

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………….………………………….………………………….……… 

2. Czy dziecko uczęszczało do innego przedszkola lub żłobka …….………………………….………….……… 

3. Rodzeństwo (wiek, płeć) …….………………………….………….………………………….………….……. 

4. Czy dziecko jest chore przewlekle (jeśli tak, to na jaką chorobę) ………………………….…….……………. 

5. Dziecko jest uczulone na (nie je) …….………………………….………….………………………….………. 

6. Czy dziecko na ogół jada (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

a. Często – mniejsze ilości pożywienia 

b. Rzadziej, ale za to obficie 

c. Różnie, zależnie od apetytu 

7. Nielubiane potrawy …….………………………….………….………………………….………….…………. 

8. Sprawność motoryczna (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

a. Dobra    

b. Przeciętna    

c. Słaba 

9. Ustalone zasady postępowania z dzieckiem …….………………………….………….………………………. 

10. Czy dziecko chętnie wykonuje polecenia dorosłych (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

            a. Tak    

          b. Nie    

           c. Niekiedy 

11. W jaki sposób dziecko jest nagradzane (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

a. Pochwała słowna 

b. Pochwala bezsłowna (uśmiech, przytulenie, gest) 

c. Nagroda rzeczowa (zabawka, słodycze, książeczka) 

d. Inne (jakie?) …….………………………….………….………………………….………….………………. 

12. Jakie kary są stosowane w odniesieniu do dziecka (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

      a. Cielesne   

   b. Pozbawienie przyjemności    

   c. nagana  

    d. Inne …….………………………….………….………………………….………….……………………….. 
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13. Komunikowanie się dziecka (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

      a. Posługuje się mową komunikatywną w kontaktach z rodzicami, z innymi dorosłymi, z rówieśnikami 

      b. Ograniczony kontakt słowny poprzez …….………………………….………….…………………………… 

      c. Brak kontaktu słownego 

14. Ile czasu dziecko spędza na zabawie …….………………………….………….………………………….…… 

15. W co i z kim dziecko bawi się najchętniej …….………………………….………….………………………… 

16. Czy po zabawie dziecko sprząta zabawki …….………………………….………….…………………………. 

17. Ile czasu dziecko spędza przed telewizorem …….………………………….………….………………………. 

18. Jak jest nazywane pieszczotliwie …….………………………….………….……………………………….…. 

19. Ulubiony film, bohater, bajka …….………………………….………….……………………………………… 

20. Ulubiona książka, zabawka, przedmiot …….………………………….………….……………………………. 

21. Ulubiony kolega …….………………………….………….…………………………………………………… 

22. Dziecko jest (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

a. Wdrażane do samodzielności 

b. Wyręczane przez rodziców 

c. Samodzielnie wykonuje czynności (wymienić jakie) …….………………………….………….…………… 

23. *Dziecko jest szczęśliwe, kiedy …….………………………….………….…………………………………… 
(Proszę napisać, w jaki sposób się to objawia) 

24. *Dziecko oczekuje czułości, kiedy? Jakiej? ……………….………….……………………………………….. 

25. *Dziecko denerwuje się, gdy ……………….………….……………………………………………….……… 

26. *Dziecko cieszy się, gdy ……………….………….…………………………………………………………… 

27. *Dziecko nie lubi, gdy ……………….………….……………………………………………………………… 

28. *Gdy dziecko płacze, najlepiej uspokaja go ……………………………………………. 

29. Warto wiedzieć o moim dziecku (proszę zapisać uwagi istotne do pracy z dzieckiem) 

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

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

30. Inne sugestie i oczekiwania rodziców do pobytu dziecka w przedszkolu 

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

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

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY


