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 שאלון להורים של ילד בגן 
 

 הורים יקרים ,
 

, ולכן לטובת ילדכם אנא קראו את עעל מנת לטפל בבתכם / בנכם עלינו לאסוף מיד
 השאלון בעיון, וענו על השאלות בקפידה.
 מועבר לגורם חיצוני ללא הסכמת ההורים. לידיעתכם , השאלון חסוי, והמידע אינו

 
 פרטי התלמיד/ה

 שם משפחה : __________ שם  פרטי: _____________  ת.ז. : ______________ 

 תאריך לידה: __________ כתובת: _________________ טלפון: ____________ 

 בן: _____ שם הגננת: _______________ טלפון בגן: ____________

 

 פרטי המשפחה:

 שם האב: _________           עיסוק: ___________        מס שנות לימוד: ______

 : _________           עיסוק: ___________        מס שנות לימוד: ______האםשם 

 

 משפחת המקור: )אחים, אחיות, גרושים, מחלות שונות, מקרים מיוחדים(

___________________________.___________________________________ 

 מצב משפחתי כיום: )נשואים, גרושים, משפחה חד הורית ( 

 

  מקום  לימודים                   גיל                                 שם          ילדים

1 . ________________   ______ ______________________ 

2______________          .__  ______ ______________________ 

3________________         .  ______ ______________________ 

4   . ________________  ______ ______________________ 

5________________         .  ______ ______________________ 
 

 .  רקע התפתחותי 1

 הריון ולידה

 _______________________________תקין ?  ___?  מתוכנןהאם הריון היה 

._____________________________________________________________ 

 האם היו הפלות לפני ההיריון הנוכחי ? כן/לא , אם כן פרט/י ___________________

._____________________________________________________________ 
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 שבוע לידה _____________________________________________________.

 האם היו סיבוכים בלידה ? כן/לא . אם כן פרט/י ___________________________

 האם ינק ? ____________________________________________________.

 ______________.האם נגמל מצרכים בקלות ? ואם לא באיזה גיל ? ___________

 התפתחות מוטורית.

 לציין מתי והאם היו דברים מיוחדים 

 ישיבה: ______________________________________________________.

 זחילה: ______________________________________________________.

 עמידה: ______________________________________________________.

 הליכה: ______________________________________________________.

 

 .  רקע רפואי 2

 : בדיקות אותן עבר הילד 

 רפואיות: ______________________________________________________

. ____________________________________________________________ 

 __________________________________________________ .פסיכולוגיות : 

 שונות : _______________________________________________________

. ____________________________________________________________ 

 האם סבל מהתכווצויות ? כן/לא . אם כן פרט/י ___________________________

______. ______________________________________________________ 

 האם היו אשפוזים  ?  כן/לא  . אם כן פרט/י  ____________________________

.____________________________________________________________ 

 _______________________________האם היו ניתוחים ? לא/כן . אם כן פרט/י 

. ____________________________________________________________ 

 האם כיום עובר טיפול רפואי ? )פרט/י גם תרופות שהילד מקבל ( _______________

. ____________________________________________________________ 
יפולים כגון:  ריפוי בעיסוק , ריפוי בדבור, פיזיותרפיה, האם טופל במקומות אחרים ט

 פסיכולוגי , אחר : _______________________________________________.

 : האם נבדק כן/לא . אם כן ע"י מי ? _________________. שמיעה, סמן בעיגול

 תוצאות : ____________________________________________________.

 אם סבל מדלקות אזניים ? כן/לא        האם רגיש לרעשים ? כן/לא ה
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 האם נוטה לשמוע מוזיקה או טלוויזיה בעוצמה רבה : _______________________ .

 האם מדבר/ת בקול רם ומבקש שיחזרו על הדברים ? ________________________.

 ראיה, סמן בעיגול :

 האם נבדק ? כן/לא 

 __________________________________________________.על ידי מי ? 

 תוצאות: ____________________________________________________.
 

 .  תפקודו של הילד 3
 

 . א. אלו מהפעילויות הבאות הילד מעדיף ? )סמן בעיגול( :3

 משחקים שקטים ) הרכבה, ציור וכדומה. .1

 נדנדות, מגלשות, קרוסלה וכדו' (משחקים פעילים )כדור אופניים,   .2

 ( .הטלוויזי)ספור  הוצפייהקשבה   .3
 

 . ב. אלו מהפעילויות הבאות הילד נמנע ? )סמן בעיגול (3

 , בניה בלגו, ציור, הדבקה, משחקי קופסה וכדו'.םפאזלימשחקים כמו  .1

 משחקים, כמו נדנדה, מגלשה, סולמות, כדור, קרוסלה.  .2

 הקשבה וצפייה בטלוויזיה, שמיעת ספור, האזנה למוסיקה.  .3

 

 . ג. האם הילד מתמיד בפעילות מסוימת  מתחילתה ועד סופה ? 3

 טלוויזיה : _______________________________________________.         

 מחשב : _________________________________________________.         

 יור: __________________________________________________.צ         

 שונות:  _________________________________________________.         

 

 . ד.  הילד מעדיף לפעול ? סמן בעיגול :3

 לבדו . .1

 עם ההורה.  .2

 עם חבר   .3

 עם חברים בני גילו  .4

 עם חברים קטנים ממנו.  .5

 עם חברים גדולים ממנו.  .6
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 .  ה. חוגים בהם משתתף הילד. 3

1. .________________________________________________________ 

2.  ._______________________________________________________ 

3. ._______________________________________________________ 

 בעיגול:.   ו'  יחס הילד לדרישות סדר ומשמעת בבית סמן 3

 בדרך כלל מציית. .1

 לפעמים   .2

 לעיתים רחוקות  .3

 עושה דווקא  .4

 אחר: ________________________________________________ .  .5

 

 .   ז' האם ילדך אוהב ללכת למסגרת חינוכית ? סמן בעיגול  : 3

 בהחלט  .1

 לפעמים   .2

 באי רצון   .3

 . אחר _______________________________________________  .4
 

 קשיים שהועלו על ידי הגננת :

 לימודיים :  __________________________________________________ .1

       __________________________________________________________ 

       . _________________________________________________________ 

 _______________________________________________התנהגותיים :  .2

       _________________________________________________________ 

      . _________________________________________________________ 

 חברתיים  : _________________________________________________ .3

      _________________________________________________________ 

      . _________________________________________________________ 

 ריגושיים : __________________________________________________ .4

       _________________________________________________________ 
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 ושתי .  תפקוד תח4

 האם הבחנתם אצל ילדכם בתגובות מיוחדות בתחומים המפורטים ? סמן בעיגול ?  

 א.  חוש הריח  

 האם שמתם לב לרגישות מיוחדת ? כן/ לא אם כן פרט/י _____________________

 

 .  ב.   מגע 4

 האם ילדך נהנה ממגע גופני  )חיבוק, ליטוף, נשיקה ( ?  .1

 נרתע    .3.  אין תגובה .                    2.  נהנה .              1                

 

 מתנגד שנוגעים בו בפתאומיות ? כן / לא .  .2

 

 כיצד הילד מגיב לשימוש בחומרים הבאים ?   נהנה.    אין תגובה מיוחדת.  נרתע.  .3

 דבק .1

   צבעי ידיים  .2

 חול  .3

 מים   .4

 פורניים או שיער מפריעים לו ? כן/לא ילחת . גזירת צ.   האם פעילויות כמו מק4

 נהנה        רגוע        נרתע                                . √.  ג. תנועה סמן ב  4

  ___         ___        ___     מהי התגובה למשחקים סיבובים בגן השעשועים ?      

 ___        ___        ___        האם נהנה כתינוק להיזרק באוויר ?

 ___   מהי תגובתו לנסיעה במכונית או באוטובוס ?                    ___         ___     

 

 .   שפה ודיבור 5

 .  א.  דבור 5

 באיזה גיל חל למלמל  _____________________________________________ .

 ___________________________________ .באיזה גיל החל לדבר מילים בודדות 

 באיזה גיל החל לצרף מילים למשפטים ? ________________________________ .

 האם יש הפרעות בדיבור ? ) קשיי היגוי, גמגום, צרידות, קול צורמני וכו' ( _________

. _____________________________________________________________ 

 היום מדבר במשפטים פשוטים, מורכבים ? ___________________________.האם 
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 האם הילד מוצא את המילים המתאימות למה שהוא רוצה להביע ? ______________

. _____________________________________________________________ 

 _____________.האם הילד יכול לספר דבר מה בשטף ? _____________________

 האם הילד חוזר על סוף משפט או מילים שהוא שומע ? _______________________.

האם הילד מספר חוויות שקרו לו בגן או בבית ? האם הוא עושה זאת בצורה שמובנת 

למקשיב ? _______ במידה והילד מתקשה ? במה הוא מתקשה ? עובר מנושא לנושא 

 המילה שרוצה, )לדוגמה: נו, שכחתי, איך קורים לזה ? (_______ לא מצליח למצוא את 

. ___________________________________________________________ 

 

 .  ב.  אכילה.5

 האם בזמן האכילה זקוק לעזרה ?  _____________________________ . 

 ______.האם בזמן אכילה מתלכלך ? ____________________________            

 האם הוא אוכל בעזרת הידיים, כפית או מזלג ? _____________________.            

 

 יום.-.  עצמאות ביום6

 האם זקוק לעזרה בהלבשה או הנעלה ? ______________________________ . .1

 האם זקוק לעזרה בזמן הרחצה ? __________________________________.  .2

 כפי שנראית לכם ? _____________________________. מהי הבעיה העיקרית  .3

 מהם התחומים החזקים של ילדך ? ________________________________.  .4

 מה אתם מצפים מהטיפול ? _____________________________________ .  .5

 הערות נוספות : _____________________________________________  .6

       _________________________________________________________ 

       . _________________________________________________________ 

 

 תאריך מילוי השאלון : ________________

 ממלא השאלון : ____________________

 

 חתימת ההורה: _______________      

 
 


