Dotazník pro rodiče nově příchozích dětí
Jméno dítěte: …………………………………………………………….
Věk: ………………………………………………….
Vážení rodiče,
už se to blíží – Vaše děti se chystají poprvé vstoupit do Mateřské školy .. Čeká je spousta změn.
Potkají nové kamarády, objeví nové hračky, naučí se spoustu písniček, básniček, her.. Vyrobí množství
nádherných výrobků, na které Vám doma nebude stačit místo na zdech . Někdo do školky vběhne
s úsměvem hned od prvního dne a s úsměvem chodí po zbytek roku, u někoho jsou ze začátku slzičky,
ale po čase se úsměv taky objeví, u někoho je střídavě slunečno a zataženo, prostě jak se zrovna vyspí
. A proto, abychom Vašim dětem ten nástup a následný pobyt v naší školce co nejvíce usnadnily a
zpříjemnily, máme pro Vás připraveno „pár“ otázek. Jejich pravdivým vyplněním nám pomůžete
poznat Vaše děti a společně jim tak vytvoříme lepší podmínky pro adaptaci.
Za Váš čas děkuje kolektiv zaměstnanců MŠ Vroutek

1. Jak Vaše dítě oslovujete? Má nějakou přezdívku? Které oslovení má rádo?
2. Je zvyklé na vrstevníky?
3. Bývá někdy v jiném prostředí? Je zvyklé přespávat u babičky a dědečka i bez Vás?
4. Jak je na tom se samoobsluhou? (oblékání)
Umí se samo najíst?
Jí doma příborem?
Chcete, abychom dítě do jídla nutili, nebo může sníst jen, co chce?
Co má rádo k jídlu?

Co nemá rádo k jídlu?

Je velký jedlík, nebo je spíše zvyklé na malé porce?
5. Jak si hraje? S čím? Jaká je jeho nejoblíbenější hračka?

6. Jaké má Vaše dítě rádo pohádky?

7. Na co má nadání, co ho baví, na co je šikovné? (kreslení, zpěv, pohyb …)

8. Co ho naopak nebaví? Je na něco nešikovné?
9. Usíná Vaše dítě po obědě? Jaké máte před spaním rituály?
10. Při hře s dětmi se spíše podřídí, nebo se prosazuje, velí, je agresivní, umí se podělit o hračky?
11. Čeho se bojí?

12. Jaké používáte odměny? Jak Vaše dítě trestáte?

13. Je Vaše dítě mazlivé, nebo nemá rádo tělesný kontakt?
14. Jakou má Vaše dítě povahu?

15. Jaké má zlozvyky?

16. Je něco, co Vám dělá ohledně Vašeho dítěte starost?

17. Znáte naši školku? Co od ní a od paní učitelek pro své dítě očekáváte?

18. Můžete naší školce přispět spoluprací navíc? Jak? (např. nápady na různé školní výlety,
zajištění dopravy, sponzorské dary v podobě různých drobností, zajištění besed pro děti atd.)

Poznámky :

