
Stand: Mai 2016 

 

6 Jahre 

 

Name: ___________________________   Vorname: _______________________ 

 

Geb. Datum (TT/MM/JJJJ) I__I__I.I__I__I. 20 I__I__I  Geschlecht:  O männlich        O weiblich 

 

Întrebări referitoare la dezvoltarea copilului dumneavoastră 

Copilul meu este capabil să stea timp de 10 secunde într-un picior   da       nu 

Copilul meu este capabil să sară de 10 ori într-un picior   da       nu 

Copilul meu este capabil să prindă şi să arunce o minge (de ex. o minge de 
fotbal)  

  da       nu 

Copilul meu este capabil să deseneze clar obiecte (de ex. o casă, copac, 
omuleţi sau maşini) 

  da       nu 

şi mi le poate explica    da       nu 

Copilul meu este capabil să coloreze destul de precis cărţile de colorat   da       nu 

Copilul meu este capabil să deseneze un triunghi   da       nu 

Copilul meu este capabil să lipească şi să realizeze obiecte simple la lucru 
manual 

  da       nu 

Copilul meu este capabil să taie cu foarfeca de copii de-a lungul unei linii 
drepte 

  da       nu 

Copilul meu recunoaşte unele litere şi simboluri (de ex. semne de circulaţie)   da       nu 

Copilul meu recunoaşte culorile roşu, galben, verde, albastru, negru şi alb   da       nu 

Copilul meu cunoaşte termenii spaţiali şi temporali precum sus, jos, ieri   da       nu 

Copilul meu face diferenţa între cuvintele apropiate fonetic (de ex. masă – 
casă) 

  da       nu 

Copilul meu relatează evenimente şi poveşti într-o ordine cronologică şi 
logică corectă 

  da       nu 

În acest scop foloseşte propoziţii simple, dar corecte   da       nu 

Copilul meu pronunţă corect toate literele (vă rugăm să bifaţi  

şi în cazul în care copilul dumneavoastră are probleme numai la pronunţarea 
corectă a unei singure litere, şi anume a literei „S“ / sâsâie) 

  da       nu 



Copilul meu cunoaşte cifrele şi înţelege noţiunile de mai mare şi mai mic   da       nu 

Copilul meu ascultă atent când i se citeşte   da       nu 

Copilul meu se îmbracă singur şi ştie să umble corect cu încălţămintea   da       nu 

Copilul meu construieşte case, maşini, avioane, etc. din lego, duplo sau alte 
tipuri de piese, cu sau fără model 

  da       nu 

Copilul meu participă la jocuri pe roluri împreună cu alţi copii (de ex. hoţii şi 
vardiştii) 

  da       nu 

Copilului meu îi plac competiţiile şi cursele   da       nu 

Copilul meu se bucură de şcoală şi doreşte să înveţe   da       nu 

 

 

 

 
 

 

Folgende grau hinterlegten Felder werden vom Kinderarzt ausgefüllt 

Summe „Ja“  _____  

Grenzwert  männl. ≥ 19  

weibl.   ≥ 21  

Auffällig  ja nein  

 

Ausgefüllt am: ___.___._____        Ausgefüllt von:  ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
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