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ANAMNÉZIS 
 

Óvoda neve: Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda 

OM azonosító: 201693 

A GYERMEK SZEMÉLYI ADATAI 
 

A gyermek neve:………………………………………………………………….. 

Gyermek oktatási azonosító száma:  

Születési helye, ideje:…………………………………………………………….. 

Apja neve: ………………………………………………………………………... 

Anyja neve………………………………………………………………………... 

Lakcím:…………………………………………………………………………… 

Telefonszám, elérhetőség:………………………………………………………... 

Az intézmény, ahová a gyermek járt:……………………………………………. 

A CSALÁDRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK: 
 

Fordult-e már elő a családban?(húzza alá, amelyik igen) 

Megkésett beszédfejlődés –más beszéd probléma:………………- valamilyen 

fejlődési rendellenesség – értelmi fogyatékosság- asztma – allergia – bal 

kezesség – tanulási probléma- diszlexia- más lényeges betegség 

……………………………………………………………………………………. 

TERHESSÉGGEL, SZÜLÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 
 

A gyermek: - tervezett / nem tervezett terhességből született. 

A /az……………………(hányadik?) terhességből, a/az ……………(hányadik?) 

gyermek. 

A terhesség alatt volt-e valamilyen probléma?(pl. gyógyszerszedés, kórházi 

kezelés) 
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................................................................................................................................. 

A szülés mikor indult meg?:…………………héten 

Spontán indult, vagy indított szülés volt?  

Került-e sor beavatkozásra a szülés közben? Ha igen, milyen? (pl. 

császármetszés) 

................................................................................................................................. 

Mennyi ideig tartott a szülés?.................................................................................. 

A gyermekkel történt-e valamilyen beavatkozás a szülés után (pl. oxigént kapott, 

újraélesztették)?....................................................................................................... 

Milyen súllyal született?......................Testhossza születéskor:…………cm 

Besárgult-e?: igen / nem .  

Kapott-e a kórházban valamilyen kezelést?: igen / nem ………………………… 

Hányadik napon mehettek haza a kórházból? …………………………………. 

CSECSEMŐKORI FEJLŐDÉS 
 

Hogyan táplálták csecsemőként? ………………………………………………. 

Meddig szopott?......................................... Hogyan?.............................................. 

Voltak – e / vannak-e nyelési problémái? ……………………………………… 

Mikor kezdett darabos ételt fogyasztani?................................................................ 

Mikor jöttek az első fogai?......................................................................................  

Szeretett-e / szeret-e rágni?..................................................................................... 

Testsúlyának gyarapodása: – egyenletes – túl lassú – túl gyors volt 

MOZGÁSFEJLŐDÉS: 
 

Mozgásfejlődése: egyenletes volt – hosszabb ideig stagnált – visszaesések 

voltak 

Mikor fordult meg?.................................................................................................. 

Mikor kúszott?......................................................................................................... 

Mikor mászott?.........................................  
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Mikor ült fel?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………………………………… 

Mikor állt fel?.......................................................................................................... 

Mikor kezdett kapaszkodás nélkül járni?................................................................ 

Tapasztaltak-e nála egyensúly zavarokat?............................................................... 

Szeret-e hintázni – csúszdázni – forogni - mászókázni ? 

Tud-e motorozni?………………….……………………………………………... 

Biciklizni? ............................................................................................................... 

Hogyan?.................................................Mióta?...................................................... 

Lépcsőn hogy jár?  váltott lábbal – mellélépve – kapaszkodva – kapaszkodás 

nélkül……………………………………………………………………………... 

Milyen kezesnek gondolják?  jobb  / bal 

Voltak-e valamilyen mozgásvizsgálaton / neurológiai vizsgálaton? Ha igen, hol? 

Mi volt az eredménye? 

……………………………………………………………………………………. 

Voltak-e  már hallásvizsgálaton? …………………Hol? ………………………... 

Ennek eredménye:……………………………………………………................... 

Voltak-e fülgyulladásai?........................... Mikor?.................................................. 

Hogyan kezelték? Hogyan rendeződött?................................................................. 

Mandulái megvannak-e?......................................................................................... 

Fül-orr-gégész vizsgálta-e?..................................................................................... 

Volt-e a látásával probléma?................................................................................... 

Szemészeti vizsgálaton voltak-e?............................................................................ 

Milyen betegségei voltak a gyermeknek?............................................................... 

................................................................................................................................. 

Szobatisztasága mikor alakult ki? 

Nappalra:...............................................éjszakára................................................... 

Mikor került közösségbe?........................................................................................ 

Hogyan illeszkedett be?........................................................................................... 

Mit szeret játszani? Mit szokott játszani? 
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………………………………................................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Egyéb fontos dolog, amit gyermekéről szeretni elmondani: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Az anamnézisben szereplő adatokat bizalmasan kezeljük. 

 

Dátum: 

Szigetszentmiklós, 2019. május 

 

 

 

 

Szülő, gondviselő     óvodavezető/óvodapedagógus 


