
 

 

Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány 

Zölderdő Óvoda 

Intenzív logopédiai csoportok 

1125 Budapest Szilágyi E. fasor 26. 
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ANAMNÉZIS 

 

A szülő panasza: 

Milyen kéréssel fordul intézményünk felé? 

 

Adatok: 

A gyermek neve: 

Születési helye, ideje: 

Lakcíme: 

Jelenlegi bölcsőde/óvoda neve: 

 

Anya leánykori neve: 

Születési ideje: 

Foglalkozása: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

 

Apa neve: 

Születési ideje: 

Foglalkozása: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

 

Terhesség: 

Megelőző terhességek (beleértve a kihordott, művi és spontán abortuszt is) sorrendben, testvérek 

születési ideje: 

Milyen volt a terhesség (problémamentes vagy előfordult betegség/ gyógykezelés/ gyógyszer/ Rh 

inkomp./ toxikózis/ görcs/ stb.)? 

Volt-e terhességet zavaró körülmény (családot érintő súlyos válság, betegség, stb.)? 

 

Szülés, születés: 

Hányadik hétre született? 

A születés lefolyása (normál/ programozott vagy sürgősségi császármetszés/ vákuum/ elhúzódó vagy 

rohamos szülés, stb.): 

Az újszülött születési súlya, hossza, Apgar értéke: 

Születéskor adódott-e komplikáció (nem sírt fel/ köldökzsinór/ újraélesztés/ sárgaság/ inkubátor/ 

kékfény kezelés/ gyógyszer/ vércsere/ stb.): 

Hány nap után hagyták el a kórházat? 

A kórházban diagnosztizáltak-e rendellenességet az újszülöttnél? 

 

Csecsemőkor/ kisdedkor: 

Szopott-e? Meddig? Hogyan? Felmerült-e valamilyen probléma? 

Mikor bújtak ki az első fogai? Hogyan fogadta a darabos ételeket? Volt-e probléma a darabos ételek 

elfogadásával, rágásával? 



Milyen volt a csecsemőkori viselkedése (nyugodt/ sírós/ folyton éber/ aluszékony/ normál)? Hogyan 

tudták megnyugtatni? 

Mióta alussza át az éjszakát? Milyen alvó? Horkol-e? 

Mikorra lett szobatiszta és ágytiszta? Volt-e ebben visszaesés? 

 

Észleltek-e izomtónus rendellenességet? Igényelt-e valamilyen beavatkozást (orvos, gyógytornász, 

stb.)? Hol és meddig? 

Mikor fordult meg? 

Mikor kúszott? 

Mikor mászott? 

Volt-e a kúszás-mászás kivitelezésében eltérés? 

Mikor ült? 

Mikor állt fel? 

Mikor indult el önállóan? 

 

Szopta-e az ujját, cumizott?  

Mikor kezdett gagyogni? 

Mikor mondta az első szavakat? Mik voltak ezek? Mindenki értette ezeket? 

Mikor kapcsolta össze a szavakat? 

Figyelt-e a beszédre? Figyelt-e a nevére? 

Értette-e a beszédet? 

Zavarták-e az erősebb hangok? 

Mikor kezdett mondatokban beszélni? 

Voltak-e szótorzításai, saját szavai? 

 

Betegségei (allergia/ asztma/ felső és alsó légúti, fertőző betegségek/ szövődmények/ műtétek/ 

eszméletvesztés/ epilepszia/ lázgörcs/ egyéb kórházi kezelés): 

 

Mikor került közösségbe (bölcsőde, óvoda)? Hogyan történt a beilleszkedése?  

 

Jelenlegi állapot: 
Milyen a jelenlegi mozgása (ügyes/ügyetlen, sokat esik, bátortalan, vakmerő)? 

Milyen mozgásformákat kedvel (szeret-e hintázni, mászókázni, labdázni, biciklizni)? 

Melyik kezét használja inkább? 

Szeret-e rajzolni? 

 

Milyen a szókincse, kommunikációja (pár szóból áll/ magaalkotta szavakat használ/ szegényes/ 

gazdag/ nehezen fejezi ki magát/ mutogat)? 

Érthető-e a beszéde? 

Hogyan hallgatja a mesét (szívesen/ türelmesen/ nem vagy rövid időre köti le a figyelmét)? Érti-e 

annak tartalmát? 

Hogyan tanul verset, mondókát (nehezen/ könnyedén/ szívesen)? 

Előfordulnak-e megakadások a beszédében? Mikor? 

Szeret-e a társaival játszani vagy szívesebben játszik egyedül? Mi a kedvenc játéka, időtöltése? 

 

Családi háttér: 

Előfordult-e a családban balkezesség/ beszédhiba/ diszlexia/ dadogás, hadarás/ megkésett 

beszédfejlődés/ hallás-látásprobléma/ epilepszia/ pszichiátriai betegség/ értelmi fogyatékosság/ 

autizmus/ stb.? 

 

Megelőző vizsgálatok: 

Vizsgálták-e a mozgását? Hol és mikor? 

Jár-e mozgásterápiára? Mióta, heti hány alkalommal, hova? 

 

Vizsgálták-e a beszédét? Hol és mikor? 



Jár-e logopédiai terápiára? Mióta, heti hány alkalommal, hova? 

 

Vizsgálták-e a hallását, látását? Hol és mikor? Ennek eredménye: 

 

Egyéb vizsgálatok és eredmények: 
Korai Fejlesztő Központ/ Szakértői Bizottság/ Beszédjavító Intézet/ Vadaskert Alapítvány/ Autizmus 

Alapítvány/ stb.: 

Neurológiai/ ortopédiai/ gégészeti/ pszichológiai /stb.: 

 

Együttműködését köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


