
                    

  שאלון להורים                                

  אישייםם     פרטים

_____________ _.ז. ____________.לידה______________ הילד _____________      שם משפחה שם

                                                                 __________________ _ייד ______________________  _לפו  כ_וב_

__________________מיילל

                                                                                                                                                                                                   המפ_ה הגורם

                                                                                                                                                                                                   ההפ_יה סיב_

                   

משפחהם

                                                        לידה _____________ ארץ _____ עיסו _מ צוע ___________ גיל האם שם

                                                                        מועדפ_ ___________________ יד משפח_י ______ מצב עליה ש__

                                                         לידה _____________   ארץ ______ עיסו _מ צוע _________ גיל האב שם

                                                                        מועדפ_ ___________________ יד משפח_י ______ מצב עליה ש__

  המופ_הנ_     הילד     (כולל     במשפחה     ילדים
( רפואיו רגשיואחר  ובהווה בעבר טיפוליםלימודית מסגרתת.לידהמיןהילד שם

                                                                     וכוכנ ע_יי ו כוחו_ו חולשו_ במשפחהו _חומי (ה__הגו_ו _כו_ו_ו יחסים הילד מאפיי_י

                                                                                                                                                                                                        



רקע התפתחותי  

                                                                                                                                                                            ההריו  ומשך ההריו  מהלך

                                                                                                    ציי נ  הלידה אחרי או בזמ   שיים היו (אם הלידה אופ 

                                                                                                                                                                           בי_ ו_ ושי_ה אכילה הרגלי
                                                     )?  ( זחילהו ישיבהו הליכהו _יפוסו ריצה שלו  המו_ורי_ הה_פ_חו_ היי_ה כיצד

התפתחות שפה ושמיעה וראייה
                                                                                                                                                                ראשו_ו_ מילים לדבר החל מ_י

                                                                                                                                                       משפ_ים להרכיב החל מ_י

                                                                                                                                                                             שפה  שיי  יימים האם

                                                                                                                                        חוזרו_ אוז_יים מדל ו_ סבל האם

                                                                                                          ממצאיה לאחרו_הו מהם שמיעה בדי _ _ערכה מ_י

                                                                                                         ממצאיה הם לאחרו_הר מה ראיה בדי _ _ערכה מ_י

                                                                              בח_ו_נ  (לדוגמא ראיה גרויי של מבחר בפ_י עומד כאשר מוסח האם

                                                                                                     ו איזהר  _ לא ר כ   בוע באופ  _רופו_ _ו_ל ילדך האם

                                                                                                                             ?  _ בי"ס _ ג  למעו  במעבר הש_לב כיצד

                                                                                                                                                                                                      

                                    

                                                                                                                         ברצו ר  הולך _ בי"סר האם בג  מרגיש כיצד

                                                                                                            _ימצאר  בה במערכ_ והלימודי החבר_י מצבו מהו

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                    עצמאי  מידה באיזו

דירהו (כמו_ מחלו_ואשפוזיםו   מעבר  הילד על להשפיע לדע_ך שיכלו אירועים  הילד בסביב_ או במשפחה היו האם

                                                                                                                                                                ועודנ ר  גרושיםו מוו_

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                     ):  בשאלו  בי_וי לידי בא ולא חשוב לך ש_יראה דבר (כל הערו_

                                                                                                                                                                                                                        

לילדך_  בה_ייחס המ_אים  ב_ורX חושי_נ_  סמ  לגרייה הילד ( _גוב_ חושי ויסו_

פעם אףרחו ו_ לעי_יםלפעמיםכלל בדרך_מידה_פ_חו_י_ ה_ייחסו_
ממגע _מ_ע ילדך האם
או_ו_מ פיצים כשמ_יפים _מ_ע_מפחד ילדך האם
וחיבו ים מ_שי ו_ _מ_ע ילדך האם
פ_ים ורחיצ_ ממ לחו__חפיפה _מ_ע ילדך האם
 גופ_י___ד_דו__סולמו_ מפעילו_ _מ_ע ילדך האם
 שו_ים בגדים או בדים מסוגי _מ_ע ילדך האם
לילדך מפריעה הבגד _ווי_ האם
 בעו_ו_ ביגוד לחילופי לה_רגל מ_ שה האם
שו_ים חומרים עם ממגע _מ_ע האם
לאור רגיש האם
אב נ (בל_דרו שואב חז ים מרעשים _בהל האם
לה_לכלך אוהב האם

       ושרירים     __ועה



ילדך_ האם

____________________________________________ באוויר מורם מלהיו_ _ _מ_ע מעדיף

(_יפוסו _ד_ודו סיבוביםנ ________________ משח ים במגרש במ_ _ים משימוש _ _מ_ע מעדיף

_____________________________________________________________________

_________________________________ ב_סיעה ראש בחילו_ו ה או_ו כאבי מופיעו_ האם

_______________________________________________ בחופשיו_ במדרגו_ יורד האם

_______________________________ בפ_ים ליפולו להיחבל בחפציםו _ו_ה רבו_ _י_ ל האם

______________________________________________________ ב לו_ מ_עייף האם

חפציםנ _________________________ להפיל (מרבה  _ רפה חז ה בצורה חפצים מחזי  האם

_____________________________________________________________________

_________________________________________  __ים חפצים עם ב לו_ מ_עס  האם

עצמאות וחברה
                        (ידייםו שי_ייםו שירו_יםנ  אישי_ _____________  היגיי_ה ברחצה עצמאי  ילדך האם

                 

                      ומזלגנ  בסכי  שימוש (כולל באכילה  עצמאי                             לגילונ  (בה_אם בלבוש עצמאי

                     

                                                                                             והסביבהנ  עצמו א_ (מלכלך מגושמ_ בצורה אוכל 

                

                                                            אחר_ גיל שכב_ עם או לבדו לשח  מעדיף גילוו או ב_י חברים עם לשח  _ה_ה

                                                                                                                                      חופשי במשח  עצמו מעסי 

                 

                                                                                                                                  עליו המועדפו_ הפעילויו_ מה 

                                                                                                                                                                                           

                                  

                                                                                                                     ילדךר  של החז ים ה_חומים הם מה

                                                                                                                                                                                           

                                  

                                                            הילד בחיי משמעו_י לך ו_ראה בשאלו  בי_וי לידי בא שלא מיידע כל

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

                                                   

____________________ השאלו  ממלא שם

הפעולה שיתוף על תודה
גאלופה חוות צוות


	רקע התפתחותי :
	התפתחות שפה ושמיעה וראייה
	עצמאות וחברה



