VPRAŠALNIK O NOVINCU
Spoštovani!
Pred vami je VPRAŠALNIK O NOVINCU za šolsko leto 2013/14. Izpolnite ga tako, da
kar zraven vprašanja vpišete odgovor. V kolikor na katero vprašanje ne želite (ali še
ne morete, ker otrok še ni dovolj star) odgovoriti, pustite prostor prazen.
Odgovarjanje vam bo vzelo verjetno kar nekaj časa, vendar boste na koncu
zadovoljni, saj boste tudi sami z osvežitvijo starih podatkov otroka videli v novi luči.
Vprašalnik je namreč sestavljen tako, da iz odgovorov in kasneje še z osebnim
razgovorom vzgojitelj dobi celostno sliko o otroku in o okolju v katerem biva. Tako se
lahko bolje vživi vanj, kar je izrednega pomena za razumevanje otroka in njegovega
vedenja ter upoštevanja njegove individualnosti.
Datum izpolnjevanja vprašalnika:
1. OSNOVNI PODATKI
- ime in priimek otroka:
- datum in kraj rojstva:
- EMŠO:
- stalno prebivališče:
- začasno prebivališče:
- opišite družino (koliko članov ima, sorojenci (koliko so stari), kdo še živi z
vami):
- rojstni datum in poklic staršev ali zakonitih zastopnikov:
- ali je otrok kdaj daljši čas bival pri drugih osebah (npr. reja, starost otroka) in
kako je to vplivalo nanj:
- ste se selili (od kod in kdaj) in kako je to doživel otrok:
2. RAZVOJ OTROKA
- opišite potek in trajanje nosečnosti (je bila načrtovana):
- potek poroda:
- otrokovo stanje po rojstvu (posebnosti):
- opišite otrokov zgodnji razvoj (kdaj vas je fiksiral s pogledom - vas je »videl«,
se začel obračati, usedel, plazil, dvignil ob opori, kobacal-po štirih, shodil):
- ali ste uporabljali stajico, hojico, ga držali za roke, da je hodil še preden je to
sam zmogel:
- kdaj je bil otrok suh in na kakšen način (urin in blato):
- ali pri spanju še potrebuje plenico:
- ali moči posteljo:
- se mogoče spomnite, kdaj je samemu sebi prvič rekel JAZ (je bila v tem
obdobju trma izrazitejša):
- kako je spal kot dojenček (kdaj je prespal noč, se je ponoči zbujal, so ga
mučile kolike):
- kakšen ima spalni ritem sedaj (kdaj ga daste zvečer spat, kdo ga da spat,
kako ga uspavate – potrebuje pripomočke za spanje, kako dolgo spi):
- potrebuje še popoldanski počitek (ob kolkih, kako dolgo):
- kdaj je začel otrok govoriti (artikulirati, zlogi, besede, stavki in povedi):
3. SOCIALIZACIJA
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je otrok že prespal kje drugje (pri prijateljih, sorodnikih) in kako je reagiral:
ali je sramežljiv, si upa k drugim:
kako reagira s tujimi odraslimi:
kako reagira s novimi otroki:
kako reagira v novem okolju:
kako reagira v konfliktnih situacijah (z odraslimi in z otroki):
dosedanje varstvo (kdo in koliko časa):

4. PREHRANJEVANJE
- je bil otrok dojen in kako dolgo:
- steklenička – duda:
- kdaj je dobil prvi zob (posebnosti pri izraščanju):
- posebnosti pri prehranjevanju (alergije, bolezni):
- navade (ura, način):
- kaj rad je in česar ne mara:
- uporablja pribor (kaj):
- ali otrok rad preizkuša nove jedi:
- ali vztrajate, da hrano poskusi:
- koliko in kako se prilagajate otrokovim željam:
5. ZDRAVJE
- cepljen proti (podčrtajte): davica, gnojni meningitis, mumps, oslovski kašelj,
ošpice, otroška paraliza, rdečke, tetanus, vodene koze, rotavirus, klopni
meningoencefalitis, drugo:
- katere otroške bolezni je prebolel:
- opišite zdravstveno stanje otroka (se mu kaj ponavlja, alergije, ima kakšno
bolezen prirojeno, druge težave) in kako ga ponavadi zdravite:
- je bil otrok že hospitaliziran (kdaj, zakaj, posledice):
- je otrok nagnjen k nezgodam in k poškodbam (zlomi):
- ima otrok posebne motnje in težave (izrazita trma, neubogljivost, pretirana
plašnost, strahovi, sesanje prsta, grizenje nohtov, tiki, motnje govora), kdaj so
se pojavili (mogoče veste zakaj):
6. VZGOJA
- kdo se največ ukvarja z vzgojo otroka:
- ali ste pri vzgoji enotni:
- v primeru eno starševske družine, kakšni so odnosi z bivšim partnerjem
(kontakti, obiski):
- kdo še ima vpliv na otroka in kakšen (sorodniki, sosedje):
- opišite vaš vsakodnevni ritem:
7. IGRA
- kako se je razvijala otrokova igra (se je že kot dojenček zamotil sam, je
potreboval vedno nove izzive, kako dolgo vztraja pri neki stvari):
- s kakšnimi igračami se rad igra in kako:
- kako se vi igrate z njim:
- igra na prostem:
- njegova najljubša igrača in igra:
- igra z vrstniki (koliko ima stikov, se igra ob ali z njimi, kakšna je njegova vloga,
način igre):
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ima rad vodo (bazen, morje):
katero sodobno tehnologijo (dvd, tv, računalnik, cd, telefon, play station) otrok
uporablja in koliko:

8. WALDORFSKI VRTEC
- kako bi vi opisali svojega otroka:
- kaj vas je pripeljalo do odločitve, da otroka vpišete v Waldorfski vrtec/jasli:
- kakšna so vaša pričakovanja do: vrtca/jasli, vzgoje v našem vrtcu, vzgojiteljev,
programa, metod dela:
- pričakujete pri prehodu v vrtec težave in na katerem področju:
- ali bi želeli aktivno sodelovati v življenju vrtca (predavanja, delavnice, pomoč
pri delu) in na kakšen način:
Zahvaljujemo se vam za vaš trud in vas lepo pozdravljamo. V kratkem vam bomo
poslali termin skupnega srečanja, kjer se bomo tudi osebno spoznali.
Za razgovor si pripravite vprašanja, saj vam bomo na srečanju nanje z veseljem
odgovorili.
vzgojitelji
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