
Prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja o otroku, tako da odkljukate 

krog pred ustreznim odgovorom. 

 

Poskusite odgovoriti na VSA vprašanja. 

 

1. Vas otrok pogleda, ko ga pokličete po imenu? 

 vedno 

 pogosto  

 včasih 

 redko 

 nikoli 

 

2. Na kak način s svojim otrok vzpostavite očesni kontakt? 

 brez težav / z lahkoto 

 dokaj enostavno 

 precej težko 

 zelo težko  

 nemogoče 

 

3. Ko se vaš otrok igra sam, ali predmete razvršča v linije? 

 vedno 

 pogosto 

 včasih  

 redko 

 nikoli 

 

4. Lahko drugi ljudje brez težav razumejo govor vašega otroka? 

 vedno 

 pogosto 

 včasih  

 redko 

 nikoli 

 moj otrok še ne govori 

 

5. Ali vaš otrok kaže na stvari, ki ji želi (npr. igrača, ki je izven njegovega dosega)? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan  

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli 



6. Ali vaš otrok kaže, z namenom, da bi z vami delil interes/pozornost (npr. kaže na 

zanimive prizore/dogodke) 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan  

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli 

 

7. Kako dolgo lahko pozornost vašega otroka vzdržujejo vrteči predmeti(npr. pralni 

stroj, kolo od avtomobilčka) 

 več ur  

 pol ure 

 deset minut  

 nekaj minut 

 manj kot minuto 

 

8. Koliko besed lahko vaš otrok pove? 

 nobene – ni še začel(a) govoriti 

 manj kot 10 besed 

 10 do 50 besed 

 51 do 100 besed 

 več kot 100 besed  

 

9. Se vaš otrok igra igre pretvarjanja (npr. skrbi za punčke, se pogovarja po »telefonu«)? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden  

 nikoli 

 

10. Vam otrok sledi s pogledom (gledam tja kamor gledate vi)? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli  

 

 

 

 



11. Kako pogosto vaš otrok liže ali vonja nenavadne objekte? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden  

 nikoli 

 

12. Ali vaš otrok polaga vašo roko na objekte, ki jih sam želi uporabiti (npr. položi vašo 

roko na kljuko, ko želi, da odprete vrata, na igračo, ko želi, da jo aktivirate)? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden  

 nikoli 

 

13. Ali vaš otrok hodi po prstih? 

 vedno 

 pogosto 

 včasih  

 redko 

 nikoli 

 

14. Na kak način vaš otrok sprejme spremembo v njegovi rutini ali pa ko so stvari na 

drugih mestih, kot ponavadi? 

 brez težav / z lahkoto 

 dokaj enostavno 

 precej težko 

 zelo težko  

 nemogoče 

 

15. Ko ste vi, ali kdo drug vaši družini, vidno razburjeni, se vaš otrok odzove na način, da 

vas želi potolažiti (npr. poboža po laseh, vas objame)? 

 vedno 

 pogosto 

 včasih 

 redko  

 nikoli 

 

 

 



16. Ali vaš otrok znova in znova ponavlja stvari (npr. prižiga luči, odpira in zapira vrata)? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden  

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli 

 

17. Kako bi opisali prve besede vašega otroka: 

 zelo tipične 

 dokaj tipične 

 rahlo nenavadne  

 zelo nenavadne 

 moj otrok še ne govori 

 

18. Ali vaš otrok ponavlja stvari, ki jih sliši, ko odmev (npr. stvari, ki jih sliši, verze pesmi 

ali iz reklam)? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden  

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli 

 

19. Ali vaš otrok uporablja enostavne geste (npr. pomaha ob slovesu)? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan  

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli 

 

20. Ali vaš otrok izvaja nenavadne gibe s prsti blizu oči? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli  

 

 

 

 



21. Ali vas otrok spontano pogleda v obraz, da preveri vašo reakcijo, ko je soočen s čim 

neznanim? 

 vedno 

 pogosto 

 včasih  

 redko 

 nikoli 

 

22. Kako dolgo lahko pozornost vašega otroka vzdržuje samo en ali dva predmeta? 

 večino dneva 

 več ur 

 pol ure  

 deset minut 

 nekaj minut 

 

23. Ali vaš otrok ponavljajoče zvija in vrti predmete ( npr. del 

vrvice)? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden  

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli 

 

24. Zgleda kot da je vaš otrok preobčutljiv na določene zvoke? 

 vedno 

 pogosto 

 včasih 

 redko  

 nikoli 

 

25. Ali vaš otrok strmi v prazen nič, brez očitnega razloga ali namena? 

 večkrat na dan 

 nekajkrat na dan 

 nekajkrat na teden 

 manj kot enkrat na teden 

 nikoli 

 

 

 
 

Z dovoljenjem Autism Research Centre, prevedla Ajda Gazvoda, univ. dipl. psihologinja. 


