
 
 

Köszönjük, hogy az anamnézis lap kitöltésével segíti munkánkat! Az adatokat bizalmasan kezeljük. 

AQUA KIDS 

Anamnézis lap 

                                                                  Jelentkezés ideje: 

Gyermek neve:…………………………………………………….                        

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

Édesanya neve:……………………………………………………………. 

Édesapa neve:……………………………………………………………...             

Szülők telefonszámai: anya: ………………………………...apa:…………………………..  

Szülők e-mail címei: anya: …………………………………..apa:…………………………...      

 

Miben tudunk segíteni?............................................................................................................   

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

Járt-e a gyermek bölcsődébe/óvodába? Hány éves korától? Milyen volt a beszoktatása?  

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

Részesült-e eddig bármilyen fejlesztésben, terápiában? Mikortól? Hány órában?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

I. Várandósság körülményei:  

• hányadik várandósságból született?...................                  problémás/problémamentes 

• mi volt a probléma? magas vérnyomás/vizesedés/diabétesz/vérzés/görcs/anyai alapbetegség/  

egyéb:………………………………………………………………………………………… 

anya gyógyszert szedett-e?    igen/nem     

•  tervezett baba volt-e?           igen/nem        

•  volt –e korábban vetélés?    igen/nem 

•  anya pszichés állapota a terhesség alatt /kiegyensúlyozott/ szorongó/ pszichésen megterhelő  

élethelyzet, egyéb:……………………………………………………………………………  

 

II.    Szülés körülményei: 



 
 

• hányadik hétre született a gyermek?............................ 

• szülés módja: természetes/önmagától megindult, vagy indították/, császármetszés 

ha igen, akkor miért?...................................................................................... 

• elment –e a magzatvíz, vagy burkot repesztettek?   nem/igen 

• a szülés nehéz / elhúzódó/ könnyű/ gyors lefolyású/ rohamos volt  

• volt - e komplikáció? /oxitocin/vákuum, fogó/ a szülés alatt?  nem/igen:……………… 

• elment-e a gyermek szívhangja a születés alatt?  nem/igen 

• a gyermek születési súlya/hossza: …………………………. 

• gyermek Apgar értéke: ……………. 

• felsírt-e azonnal?   igen/nem 

• kellett-e éleszteni?  nem/igen 

• légzéstámogatásra volt-e szükség?      nem/igen: ………..napig 

• volt-e inkubátorban?       nem/igen………..napig 

• gyógyszeres kezelést kapott-e a gyermek?        nem/igen: ………………………… 

• besárgult-e a gyermek? nem/igen        spontán rendeződött/kékfény kezelést igényelt …napig 

III. Korai fejlődés és viselkedés: 

• szopizott-e a baba?   nem/igen:… hónapig      ügyesen /szopási, nyelési nehézségek 

adódtak 

• testsúlygyarapodása megfelelő volt-e?  igen/nem 

• milyen csecsemő volt?   nyugodt/jól alvó/nyűgös/zaklatott/hasfájós/sírós/  

……………………………………………………………………………………….. 

IV. Gyermek mozgásfejlődése: 

• inkább hason, vagy háton szeretett lenni? 

• hány hónaposan kezdődtek az alábbi mozgásformák? 

❖ átfordulás hasról hátra: …………… 

❖ hátról hasra:………………………… 

❖ kúszás:…………………………….. 

❖ mászás:…………………………… 

❖ felállás:………………….. 



 
 

❖ önálló járás:……………… 

• volt-e olyan testhelyzet, amit kifejezetten hárított, ill. elutasított?   nem/igen: ………….. 

• mekkora a mozgásigénye?           nagy/normál/kevésbé mozgékony        

• milyen a gyermek mozgása?  ügyes/gyors/koordinált/bátor/bizonytalan/darabos/  

          összerendezetlen/vakmerő …………………………. 

• gyakran megsérül, könnyen éri baleset  igen/nem 

• tud –e önállóan lépcsőn járni?  igen/nem 

• szeret –e hintázni?  igen/nem    mikor tanulta meg önállóan hajtani magát?........... 

• szeret –e pörögni, forogni?  igen/nem 

• mikor tanult meg kismotorozni, futóbiciklizni és két keréken biciklizni?  

• szeret –e labdázni?   igen/nem       labdát rúg/elkap/dob/pattint 

• mikor kezdett rajzolni?.................... 

V. Beszédfejlődés: 

• babaként figyelt-e a hozzá beszélőre?   igen/nem 

• mikor kezdett gagyogni? …….             sokat/keveset gagyogott 

• első szavak megjelenésének ideje: ……   

• első szavai szokványosak voltak-e?   igen/nem 

• mik voltak azok? …………………………………................. 

• kétszavas mondatok megjelenésének ideje:……. 

• összefüggő beszéd kezdete: …………. 

• beszédfejlődése, szókincsfejlődése normál ütemű volt?     igen/nem 

•  jelenleg van –e artikulációs, ill. bármilyen beszédproblémája? nincs/van ………… 

• Mi ez?, Miért?-korszak volt-e?  igen/nem 

• szívesen hallgat-e mondókákat, meséket? leköti-e?   igen/nem   

• énekeket, dalokat könnyen meg tud tanulni?   igen/nem 

• előfordul-e, hogy többször meg kell ismételni kéréseket, utasításokat, hogy    

          végrehajtsa?  igen/nem 

• hosszabb, bonyolultabb mondatokat nehezen értelmez-e?   igen/nem 



 
 

• gyakran visszakérdez-e?   igen/nem 

• előfordul-e, hogy élesebb hangokra összerezzen, befogja a fülét?   igen/nem 

VI. Szobatisztaság: 

• jelenleg szobatiszta –e gyermeke?   igen/nem 

• ha igen, mikor alakult ki?  nappalra: …………  éjszakára: ………………..         

• könnyű volt megtanítani?   igen/nem 

• van –e jelenleg bármi probléma, furcsa szokás ezzel kapcsolatban?  nincs/van:        

           ………………………………………………………………………………….. 

VII. Szociábilitás 

• evési szokások /evőeszközhasználat,étvágy, ../: ……………………………….  

..……….……………….…………………………………………………………. 

• alvási szokásai: …………………………………………………………………. 

• öltözés/vetkőzés/önellátás……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

• van –e gond vele a bölcsődében/óvodában?       nem/igen: ……………………… 

• vannak –e barátai?        igen/nem barátkozós 

• milyen a kapcsolata a gyerekekkel és a felnőttekkel?   jó/nehezen kapcsolódik 

• fél-e valamitől?  nem/igen: ………………………………………….. 

VIII. Családdal kapcsolatos kérdések: 

• család összetétele: teljes család/anya egyedül neveli/apa egyedül neveli/nevelőszülővel 

nevelkedik 

• családban előfordult –e a felsoroltak közül valamelyik? Ha igen, kinél? 

(öröklődő betegségek, hiperaktivitás, figyelemzavar, epilepszia, pszichés 

betegség, autizmus, tanulási problémák, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, 

mozgászavar, beszédzavar, értelmi fogyatékosság, megkésett beszédfejlődés, 

egyéb) 

• testvérek száma? …….  milyen a gyermek kapcsolata testvér(ei)vel? ………….. 

……………………………………………………………………………………… 

• van-e a gyermeknek bármilyen egészségügyi problémája? segédeszközt használ-e? 

nem/igen:…………………………………………………………………………. 

• hogyan jellemezné gyermekét néhány szóval? …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Köszönjük az együttműködését. ☺ 


