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Szülői kérdőív

A beszédelsajátítás egy hosszú folyamat, ami már az anyaméhben elkez-
dődik, a születés pillanatától pedig felkészül a gyermek a valódi „beszéd” 
elsajátítására. A szókincs gyarapodásához, a nyelvi szerkezetek/összefüg-
gések elsajátításához számos feltétel teljesülésére és hosszú időre van 
szükség. 

Ez a kérdőív 12 hó alatti gyermeket nevelő szülők számára készült, hogy 
megtudják, mennyire biztosítják gyermekük egészséges beszéd- és nyelvi 
fejlődéséhez szükséges feltételeket. A kérdések a beszéd és nyelvfejlődés 
szempontjából fontos emberi és tárgyi környezeti tényezőkre vonatkoznak. 

Kérem válassza ki és karikázza be az Önre leginkább igaz állítást! 

1. Hogyan szerzett tudomást legelőször a várandósságról? 
a. a nőgyógyász közölte
b. otthon használható teszttel
c. véletlenül derült ki
d. egyéb

2. Mit érzett vagy mire gondolt legelőször, amikor megtudta, hogy 
várandós? 
a. az életem/karrierem kettétört  
b. nagyon boldog voltam
c. megváltozik az életem
d. egyéb

3. Hogyan teltek a várandósság hónapjai? 
a. szinte végig dolgoztam, nem volt időm ezen gondolkodni
b. szívesen átélném újra
c. végig táppénzen voltam
d. soha többé terhesség!
e. egyéb
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4. Mi jut eszébe a szülésről? 
a. szívesen átélném újra
b. soha többé szülés!
c. nagy csalódás, nem erre számítottam
d. egyéb

5. Mi jut eszébe, ha a szoptatásra gondol? 
a. az eleje nehéz volt, de aztán belejöttünk
b. nagyon nehéz megfelelően szoptatni, tejem sem volt elég
c. sokkal jobb a tápszeres táplálás
d. szeretek/szerettem szoptatni, másképp nem is tudom elképzelni
e. nem szoptattam
f. egyéb

6. Mi jelentette/jelenti Önnek a legnagyobb problémát? (többet is vá-
laszthat) 
a. az éjszakázás
b. az egész napos bezártság
c. nem tehetem azt, amit szeretnék
d. az állandó „készültség”
e. megváltozott a gyermekem apjával a kapcsolatom
f. magány
g. bizonytalanság
h. ismerethiány
i. nem érzem magam elég „jó” anyának
j. nem mehetek dolgozni
k. nem foglalkozhatok eleget a külsőmmel
l. a szülői felelősség
m. egyéb

7. Mi jelentette/jelenti Önnek a legnagyobb örömöt? (többet is választhat) 
a. családom lett
b. nem hagy el a gyermekem apja 
c. fontos vagyok valakinek
d. rendeződtek a kapcsolataim (szüleimmel, párommal…stb)
e. így lettünk valódi család
f. egyéb
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8. Kinek a tanácsára vagy segítségére számíthat Ön a gyermeke nevelé-
sében? (több válasz is lehetséges) 
a. védőnő
b. gyermekorvos
c. barátnő
d. gyermekem apja
e. édesanyám
f. gyermekem apjának édesanyja
g. közösségi oldalak
h. kismama fórumok
i. gondozónő
j. online szakemberek (pl. szoptatási tanácsadó… stb.)
k. egyéb

9. Kire tudja bízni a gyermekét, ha elfoglaltsága van? 
a. barátnőmre
b. gyermekem apjára
c. édesanyámra
d. gyermekem apjának édesanyjára
e. szomszédra
f. babysitter-re
g. egyéb

10. Milyen gyakran vigyáz más a gyermekére? 
a. naponta 1-2 órát
b. hetente többször néhány órát
c. alkalomszerűen
d. soha
e. egyéb

11. Milyen gyakran használ Ön Facebook, Instagram, Twitter… egyéb 
alkalmazást, közösségi oldalt? 
a. mindennap egyszer-kétszer
b. naponta többször
c. alkalomszerűen
d. soha
e. mindig, amikor a telefonom jelez
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12. Naponta mennyi ideig van bekapcsolva a TV? 
a. naponta egyszer maximum 2 órát
b. szinte egész nap
c. naponta több, mint két órát
d. soha, amíg a gyermek/gyermekek ébren vannak
e. nincs TV-nk

13. Jellemzően mikor tudja elvégezni a házi munkát? 
a. nem én végzem
b. amikor alszik a gyermekem
c. a gyermekemmel együtt végzem
d. ha vigyáz valaki a gyermekemre
e. amikor szükséges

14. Vannak szülők, akik folyamatosan beszélnek a gyermekhez születése 
pillanatától. Ön szerint ez helyes? 
a. Igen. Ezt nagyon fontosnak tartom.
b. Nem. Semmi értelme addig, amíg nem érti, amit mondok.
c. Néha nem árt beszélni hozzá, de túlzásba nem szabad esni.
d. Csak azt kell mondani neki, ami rá tartozik.

15. Minden család élete más és más. Önöknél milyen családi hangulat 
van? 
a. Mi szeretünk csendben lenni.
b. Nálunk mindig szól valami (TV, zene…) Így nappal soha sincs 

csend.
c. Elég beszédes család vagyunk.
d. Napközben csak a háztartási zajok vannak, délutántól viszont 

nagy a hangzavar.
e. egyéb

16. Tapasztalata szerint hogyan/mivel tudja leggyorsabban megvigasz-
talni síró gyermekét? 
a. Nem lehet megvigasztalni.
b. Megszoptatom (vagy megetetem tápszerrel).
c. Elterelem a figyelmét a sírás okáról.
d. Ölbe veszem, magamhoz ölelem.
e. egyéb
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17. Mivel játszik legszívesebben a gyermeke? (max. hármat választhat)
a. kezével, lábával
b. babajátékokkal (pl. csörgő, zenélő játékok…)
c. babával
d. autóval
e. a telefonommal
f. ipad-dal, laptoppal (baba)
g. ipad-dal, laptoppal (felnőtt)
h. távirányítóval
i. egyéb

18. Kivel játszik legszívesebben a gyermeke? 
a. velem
b. az apukájával
c. testvérével
d. más, hasonló korú gyermekkel
e. egyéb

19. Melyik TV műsor gyermeke kedvence? 
a. mese 
b. reklám
c. mindegy csak nézhesse
d. egyik sem

20. Mennyire jellemző, hogy gyermeke a youtube-on néz mesét? 
a. soha nem nézett
b. időnként, de nincs kedvence
c. gyakorta, van már kedvence is

Az alábbi kérdésekre kérem igen vagy nem választ adjon!

21. Cumizik a gyermeke?     igen nem

22. Ujját szopja a gyermeke?      igen nem

23. Tud pohárból inni a gyermeke?    igen  nem

24. Volt már náthás/hurutos a gyermeke?   igen nem 

25. Részesült/részesül-e gyermeke kórházi ellátásban? igen nem
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Értékelési útmutató

Az összes kérdésre adott választ ki kell értékelni, az alábbi táblázat segít-
ségével. Azon kérdések esetében, ahol több válasz lehetséges, a legmaga-
sabb pontszámot számítsuk.

kérdés 0 pont 1 pont 2 pont

1. b a,d c

2. b, c, d a

3. b c, e a, d

4. a d b, c

5. a, d e,f b, c

6. a, m g, h, l b,c, d, e, f, i, j, k, 

7. a, c, f b, d,e, 

8. ha legalább kettőt 
megjelöl

ha legalább egyet 
megjelöl

ha nem jelöl meg 
egyet sem

9. ha legalább kettőt 
megjelöl

ha legalább egyet 
megjelöl

ha nem jelöl meg 
egyet sem

10. c a, e b, d

11. c,d a b,e

12. a, c, e b, d,

13. a, b, c, d e

14. a, c,d b

15. c,d e a, b

16. d, c,e a,b

17. a,b c, d, f, i e, g, h

18. a,b,c d, e d

19. d b a,c

20. a b c
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A 21. 22. 24. és 25. kérdésre adott igen válasz 1 pontot, a nem válasz 0 
pontot ér. A 23. kérdést 6 hó alatti gyermeknél kihagyjuk, 6 hó feletti gyer-
mekek esetében az igen 0, a nem 1 pontot ér.

Az egyes válaszok pontjait össze kell adni, az így kapott összpontszám 
mutatja meg, hogy Ön/Önök a gyermekük beszéd- és nyelvi fejlődéséhez 
mennyire biztosítanak optimális környezetet.

A 10 vagy az alatti összpontszám esetében a kérdőívet kitöltött szülő (k) 
gyermekének – a családi- környezeti tényezők szempontjából – beszéd- és 
nyelvi fejlődése optimális.

A 11-16 közötti összpontszám esetében, nincs ok az aggodalomra, de 
folyamatosan kövessék figyelemmel növekvő gyermekük igényeit, hogy 
azokra megfelelő módon reagáljanak, szükség esetén tudjanak változtatni 
szokásaikon.

A 17-24 közötti összpontszám esetében enyhén veszélyeztetett a gyermek 
beszéd-és nyelvi fejlődése, ezért érdemes átgondolni, hogy a gyermeket 
körülvevő környezeti tényezők (tárgyi és emberi tényezőket egyaránt be-
leértve) megfelelnek-e a gyermek korának, életkori sajátosságainak.

25 pont feletti összpontszám esetén a gyermek beszéd-és nyelvi fejlődé-
se veszélyeztetett, sürgős változtatásokra lenne szükség, ezért szakem-
ber (logopédus, pszichológus) felkeresése javasolt.

HIVATKOZÁS
Jelen szülői kérdőív Gleviczky Marianna mesterprogramjában elkészített 
szülői kérdőív rövidített változata.
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