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SZEMPONTOK A PEDAGÓGIAI VÉLEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ 

 

Mi az összbenyomás a gyerekről? Mit tart legfontosabbnak vele kapcsolatban? 

Társas viselkedés, irányíthatóság: 

Mióta jár a gyermek a csoportba? Hogyan, mennyi idő alatt fogadta el a csoport szokásait, szabályait – 

csoporttársaihoz viszonyítva? Elfogadták-e őt csoporttársai? Milyen társaival, pedagógusaival, idegenekkel való 

kapcsolata?  

Van-e barátja? Gyakran kerül-e konfliktusba társaival? Elfogadja-e a csoport szabályait? Részt vesz-e közös 

tevékenységben? Képes-e kivárni, amíg rákerül a sor? Vannak-e problémák, furcsaságok a magatartásában? 

Értelmi képességek, figyelem: 

Érdeklik-e a foglalkozások? Van-e olyan téma, ami fokozottan érdekli? Gyakrabban követ-e el 

figyelmetlenségekből adódó hibákat, mint a társai? Képes-e elmélyülten tevékenykedni? A külső ingerek 

megzavarják-e a munkáját? 

Összességében milyennek értékeli a gyermek értelmi képességeit? 

Beszéd: 

Van-e olyan tapasztalata, hogy a gyermek nem figyel, ha szólnak hozzá, vagy nem érti jól a beszédet? Társaival 

hogyan kommunikál? Milyen a beszédtempója, hangereje, mennyisége? Beszédben előfordul-e halandzsa, 

ismételgetés, névmás-, ragcsere, ragozási hibák, gyenge artikuláció, vagy egyéb furcsaság? 

Játék:  

Mit játszik szívesen? Egy-egy tevékenység mennyi ideig köti le a figyelmét? Van-e olyan játék, amivel 

elmélyülten tud játszani? Inkább egyedül, vagy csoportosan játszik? Betartja-e a játékszabályokat? Milyen 

területen, formában jellemző leginkább önálló játéktevékenység? 

Érzelmi reakciók: 

Milyen az alaphangulata? Gyakran vannak-e indokolatlan kitörései? Mi okoz számára örömet, bánatot? 

Vannak-e indokolatlannak tűnő érzelmi megnyilvánulásai, megalapozatlan félelmei? Hogyan lehet 

megnyugtatni? Hogyan fogadja a változásokat (személyek, tárgyak, napirend, stb.)? 
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Mozgás:  

Milyen a gyermek mozgásigénye? Gyakoriak-e a balesetek? Van-e koordinációs vagy egyensúlyzavara? Milyen 

a kézügyessége? Vannak-e furcsaságok a mozgásban? 

Önkiszolgálás: 

Étkezésben, öltözködésben, fürdőszoba használatban mennyire önálló? Gyakran adódnak-e figyelmetlenségből 

származó „balesetek”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


