
Válaszoljon az alábbi, gyermekével kapcsolatos kérdésekre  

(a megfelelő négyzetbe tegyen x-et) ! 

Ha tud, MINDEN kérdésre adjon választ! 

 
1. Gyermeke ránéz önre, amikor a nevén szólítja? 

 mindig 

 általában 

 néha 

 ritkán 

 soha 

 
 

2. Milyen könnyen tud ön szemkontaktust létesíteni gyermekével? 
 nagyon könnyen 

 elég könnyen 

 elég nehezen 

 nagyon nehezen 

 nem tudok, lehetetlen 

 

 

3. Amikor gyermeke egyedül játszik, sorba rendezi a játékokat, tárgyakat? 
 mindig 

 általában 

 néha 

 ritkán 

 soha 

 

 

4. Mások könnyedén megértik gyermeke beszédét? 
 mindig 

 általában 

 néha 

 ritkán 

 soha 

 gyermekem nem tud beszélni 

 

 

5. Rámutat-e gyermeke arra (pl. egy játékra), amit el akar kérni, de nem éri el? 
 naponta sokszor  

 naponta néhányszor  

 hetente néhányszor  

 ritkábban, mint hetente egyszer  

 soha 

 

 

6. Mutat-e  gyermeke egyes dolgok felé azért, hogy érdeklődését 

       megossza önnel (pl. mutat valami felé, amit érdekesnek tart)? 
 naponta sokszor  

 naponta néhányszor  

 hetente néhányszor  

 ritkábban, mint hetente egyszer  

 soha 

 

 



 

 

7. Milyen hosszan köti le egy forgó tárgy (pl. mosógép, ventillátor,  

         játékautó kereke) gyermeke figyelmét?  
 néhány órára 

 fél órára 

 tíz percre 

 néhány percre  

 kevesebb, mint egy percre  

 

8. Hány szót használ gyermeke? 
 egyet sem, még nem kezdett el beszélni 

 10 szónál kevesebbet 

 10-50 szót 

 51-100 szót 

 több, mint 100 szót 

 
9. Milyen gyakran fordul elő, hogy gyermeke úgy tesz mintha...   

      (pl. mintha játék babáról gondoskodna, játéktelefonon beszélne) ?  
 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 

 

10. Követi-e gyermeke az ön tekintetét? 
 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 

 
11. Gyermeke milyen gyakran szagolgat vagy nyal meg szokatlan tárgyakat? 

 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 

 
12. Előfordul-e, hogy gyermeke ráteszi az ön kezét egyes tárgyakra, amikor azt akarja,  

       hogy használja azokat (pl. a kilincsre, amikor azt akarja, hogy 

       nyissa ki az ajtót, vagy egy játékra, ha azt szeretné, hogy 

       kapcsolja be neki)?  
 

 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 

 

 

 

 



 
 

13. Szokott-e gyermeke lábujjhegyen járni? 
 mindig 

 általában 

 néha 

 ritkán 

 soha 

 

14. Mennyire könnyen tud gyermeke alkalmazkodni, ha a napi rutinja megváltozik,  

       vagy ha a tárgyak nem a megszokott helyükön találhatók?  
 nagyon könnyen 

 elég könnyen 

 elég nehezen 

 nagyon nehezen 

 nem tud alkalmazkodni 

 
15. Ha ön vagy egy másik családtag láthatóan zaklatott, gyermeke  

       jelzi-e valamilyen módon, hogy szeretné megnyugtatni  

       (pl. simogatja a haját vagy megöleli) ? 
 mindig 

 általában 

 néha 

 ritkán 

 soha 

 
16. Előfordul-e, hogy gyermeke újra meg újra ugyanazt a tevékenységet  

       ismételgeti (pl. megnyitja a vízcsapot, fel-le kapcsolgatja a lámpát,   

       nyitja-csukja az ajtót) ?  
 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 

 
17. Mi a véleménye gyermeke első szavairól? 

 teljesen tipikusak 

 elég tipikusak 

 kissé szokatlanok 

 nagyon szokatlanok 

 gyermekem nem tud beszélni 

 
18. Gyermeke szokta-e ismételgetni amit hall (pl. amiket ön mond, vagy  

       dalszövegeket, filmrészleteket, hangokat)? 
 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha
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19. Használ-e gyermeke egyszerű gesztusokat (pl. távozáskor integet)? 
 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 
 

 

20. Előfordul-e, hogy gyermeke szokatlan mozdulatokat tesz az ujjaival a  

       szeme előtt? 
 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 
 

21. Amikor gyermeke ismeretlen dologgal találkozik, rá szokott-e nézni az ön arcára, 

       hogy lássa, hogyan reagál?  
 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 
 

 

22. Milyen hosszan tudja mindössze egy-két tárgy fenntartani gyermeke 

       érdeklődését? 
 csaknem egész nap  

 néhány óráig 

 fél óráig 

 tíz percig 

 néhány percig 

 

23. Szokott-e gyermeke tárgyakat pödörgetni, birizgálni (pl. madzagot)?  
 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 

 

24. Gyermeke túlzottan érzékeny-e a zajokra?  
 mindig 

 általában 

 néha 

 ritkán 

 soha 

 
25. Szokott-e gyermeke csak úgy, céltalanul a semmibe bámulni? 

 naponta sokszor 

 naponta néhányszor 

 hetente néhányszor 

 ritkábban, mint hetente egyszer 

 soha 
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