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 על ילד בגן -שאלון לגננת                                        
 

 .  שם הילד: ____________  תאריך לידה: _____________   ישוב: ______________1

 _ _טלפון: ____________       

 ______  מקצועו: ___________  שם האם : _______  מקצועה: _________שם האב:    

 ________: ________________ )ראשון , שני וכדו'(מס' הילדים: ____ מהם הנ"ל הוא:      

 יתר הילדים הם בני: _________________________________________________     

 ______     בתאריך : _________  ת הפסיכולוגי .  כן/לאניתנה הסכמת הורים לאבחון בשרו     

 : תארי  את הילד במצבים הבאים.  2

 מפי ההורים: ______________________________________________ – בביתא.       

           ____________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________ 

 עם ילדים אחרים: _____________________________________ במשחק חופשי .ב
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 מאורגן : __________________________________________ במשחק קבוצתי .ג
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 :  ________________________________________________ במשחק יחיד .ד
___ ________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 

 : )ריכוז( _________________________________________בפעילות במפגש .ה
___________________________________________________________ 

____________._______________________________________________ 

 קבוצתית : _____________________________________ בשיחה ו/או בעבודה .ו
____________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 

 ___________________________________________: _____ בשיחה אישית .ז
____________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 
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 : תארי את הנתונים הבאים.  3

ים יוזמה, יכולת להסתדר עם   ילד)ביטחון עצמי, תלות, עצמאות,  התפתחותו הרגשית של הילדא.      

 _____________, ____________________________________ ולהתפשר וכו'(

         _ ___________________________________________________________ 

         .___________________________________________________________ 

 יום, בניית משפט,-)אוצר מילים, מילים ומושגים , התמצאות בבעיות יום  רמה אינטלקטואלית .ב

_________________________       ________________הבעת רעיון, שימוש במספר( . 

______________________________________________________________________

________________________________________________. _ 

 

 יכולת ניהול שיחה, בהירות ושטף דיבור , הבנת שפה(:: ) רמה שפתית .ג

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 

 

  תיים ()מוטוריקה עדינה, גסה, איכות הציור, העתקת צורות , תגובות לגירויים תחוש:מוטוריתחום  .ד

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

__________________________________________________.__________ 

 

משמעתית )בבית, בגן(:   הסתגלות למסגרת .ה

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

.____________________________________________________________ 

 

)לבוש, ניקיון, אכילה, מידת העצמאות שרכש בהם(:  הרגלים אישיים .ו

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

.____________________________________________________________ 

 

:  לילד ל ההוריםתארי את גישתם החינוכית ש .ז

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________. 
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 :כתלמיד אני מעריכה אותו. סמני בקן.   4

 רוע גינוני,      :                                 טוב מאוד,      טוב,      בינוני,   מתחת לב בלימודים       

 גרוע      :                    טוב מאוד,     טוב,      בינוני,    מתחת לבינוני, בהסתגלות חברתית       

    וכו' (:)קבלת מרות, הסתגלות למשטר לימודים, ריכוז בהסתגלות        

 רוע ג     ינוני, חת לבטוב מאוד,     טוב,      בינוני,     מת                                                      

 : .  מהן הבעיות המיוחדות של המשפחה כגון: מחלות , גירושין, חוסר עבודה, מוות וכו' 5   

     ______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________. 

 

  :  .  האם הילד קבל עזרה אינדיבידואלית , או קבוצתית מיוחדת במסגרת הגן)גננת שי"ח, סייעת , אחר(  6

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________._______________________________ 

 

 _______________________________.  עמדת ההורים לגבי הישארות שנה נוספת בגן : 7

 ___________________________ביה"ס שאליו הילד שייך :   .8

 נא לצרף מספר ציורים מהתקופה האחרונה.  .9

 _____________הערות נוספות )על כל נושא שלא נכלל בשאלון וכנראה כחשוב ( _____ .10
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

.____________________________________________________________ 

 

 ________שם הגננת : _____________      גן: _____________   חתימה: ________

 ______________תאריך : __                                        _טלפון : ____________

 

 


