Karta Dziecka
Szanowni Pa ństwo!
W trosce o dobro dziecka, któremu pragniemy zapewni ć jak najlepsz ą opiek ę i
wszechstronny rozwój zgodnie z Pa ństwa oczekiwaniami, prosimy o odpowiedzi na
poni ższe pytania. Zawarte w nich informacje pomog ą nam w pracy z Pa ń
stwa
dzieckiem i wymagaj ą przemy ślanych odpowiedzi.
Informacje ogólne:
Imi ę i nazwisko dziecka
………………………………………………………………………………………………..…
Data urodzenia dziecka..................................................................................................
Informacja dotycz ące rodziny (w ła ściwe zaznacz znakiem X lub wpisz odpowied ź):
1. Sk ład rodziny:
 rodzina pełna
 rodzina niepełna
2. Kto sprawuje opiekę nad dzieckiem:
 oboje rodziców/opiekunów prawnych
 matka/opiekunka prawna
 ojciec/opiekun prawny
 inne osoby / kto
…………………………………………………………………………………………
3. Kto spędza z dzieckiem najwięcej czasu:
 oboje rodziców/opiekunów prawnych
 matka/opiekunka prawna
 ojciec/opiekun prawny
 dziadkowie
 inne osoby / kto
…………………………………………………………………………………………
4. Czy dziecko posiada rodze ństwo:
 Tak
 Nie
Je śli TAK, to prosz ę poda ć imi ę i wiek dziecka/dzieci
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne:
 nie  tak  tak, ale potrzebuje pomocy  trzeba, je pilnowa ć bo
zapomina  inne (jakie?)
6. Czy dziecko nosi pampersa?
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 nie

 całodobowo

 tak  tylko do spania

7. Czy dziecko pije mleko matki?
 ssie mleko mamy  mleko zast ępcze (jakie?)
8. Czy dziecko ma alergie na:
 brak  mleko krowie  mi ęso (jakie?)
 warzywa (jakie?)

 owoce (jakie?)

 inne(jakie?)

.....................................................................................................................
9. Dziecko spożywa posi łki:  ch ętnie

 niech ętnie  jest niejadkiem

10. Dziecko je posi łki:  samodzielnie  wymaga pomocy  trzeba je karmi ć
11. Dziecko jedząc posi łki siedzi:

na krzesełku do karmienia

siedzi

samodzielnie prze stole
12. Dziecko zasypia:  przed obiadkiem

 po obiadku  inna pora (jaka?)

 bez kłopotów  z trudno ści ą  nie śpi
dorosłej

 samo

śpi w śpiworku
po za śni ęciu

odkrywa si ę i przykrywamy go

śpi pod kołderk ą

 śpi w łó żeczku „ze szczebelkami”

 w obecno ści osoby

 śpi w „dorosłym łó żeczku”

Przyzwyczajenia Dziecka, które u łatwiaj ą za śnięcie:

Pory drzemek:
13. Rozwój i zdrowie dziecka (w ła ściwe zaznacz znakiem X lub wpisz odpowied ź):
a). Problemy zdrowotne matki w czasie ci ąży
…………………………………………………………………………………………………
b). Czy dziecko często choruje?
 Tak
 Nie
Je śli TAK, to na jakie choroby najcz ęśc iej?

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

c). Czy dziecko pobiera sta łe lekarstwa?
 Tak
 Nie
Je śli TAK, to jakie? …..................................................................................................
d). Czy dziecko chorowa ło na choroby zakaźne?
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 Tak
 Nie
Je śli TAK, to na jakie? …............................................................................................
e). Czy mia ło w przesz ło ści wypadki/ poważne urazy/utraty przytomno ści?
 Tak
 Nie
Je śli TAK, to jakie?......................................................................................................
f).Czy w rozwoju dziecka występowa ły/ występuj ą jakie ś zaburzenia lub
nieprawid łowo ści?
 Tak
 Nie
Je śli TAK, to:
*Jakie?
…………………………………………………………………………………………………
*Kiedy si ę pojawiły?
…………………………………………………………………………………………………
*W jaki sposób si ę objawiały?
…………………………………………………………………………………………………
*Kiedy i przez kogo została postawiona diagnoza? Jak brzmi?
…………………………………………………………………………………………………
g). Czy dziecko jest pod sta łą opieką specjalistyczn ą ?
 Tak
 Nie
Je śli TAK, to:
*Od kiedy?.....................................................................................................................
*Jacy specjali ści opiekuj ą si ę dzieckiem?
………………………………………………………………………………………………….
*Które z zalece ń specjalistów powinny by ć wypełniane równie ż w przedszkolu?
……………………………………………………………………………………………..……
h). Którą ręką dziecko najczęściej się pos ługuje: .....................................................
i). W jakim wieku zaczęło mówić proste s łowa? ………………..................................
j). Czy aktualnie mówi prostymi zdaniami? ..............................................................
12.Moje dziecko (w ła ściwe zaznacz znakiem X lub wpisz odpowied ź):
 lubi, gdy zwraca si ę do niego (prosz ę wpisa ć imi ę lub zdrobnienie)
…………………………………………………………………………………………
 wykazuje zdolno ści
…………………………………………………………………………………………
 interesuje si ę
…………………………………………………………………………………………
 denerwuje si ę, gdy
…………………………………………………………………………………………
 oczekuje czuło ści, gdy
…………………………………………………………………………………………
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jego ulubione opowiadania, ksi ążk i, czasopisma
……………………………………………………...............................................….



obchodzony dzie ń urodzin/imienin (prosz ę poda ć jedn ą dat ę) ….......................



do tej pory przebywało najcz ęśc iej pod opiek ą...................................................

14. Zachowanie dziecka (w ła ściwe zaznacz znakiem X lub wpisz odpowied ź):
 ma trudno ści z rozstawaniem si ę z rodzicami/opiekunami prawnymi, bliskimi
osobami
 lubi bawi ć si ę samo (rodzaj zabawy)
…………………………………………………………………....................…………
 lubi bawi ć si ę z innymi dzie ćmi (rodzaj zabawy)
………………………………………………………….............................................
 przeszkadza innym w zabawie
 ma dobry kontakt z innymi dzie ćmi
 lubi słucha ć, gdy mu si ę czyta lub opowiada
 płaczem lub zło ści ą wymusza zachowania innych
 jest samotnikiem
 lubi by ć w centrum wydarze ń
15.Emocje dziecka (w ła ściwe zaznacz znakiem X):





jest nie śmiałe
jest płaczliwe
jest l ękliwe
jest uparte







jest nadmiernie ruchliwe
jest radosne
jest spokojne
jest energiczne
jest apatyczne

16.Inne ważne informacje, o których nauczyciel powinien wiedzie ć, aby
w ła ściwie wspomagać rozwój dziecka
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
17. Oczekiwania rodziców wobec żłobka
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy!

Tychy,…………………………

…....…….........………………………………………………
matka/opiekunka prawna
ojciec/opiekun prawny
czytelny podpis
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