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ASQ-3 ქართული პილოტური ვერსია 3.0 

 ასაკებისა და ეტაპების კითხვარი® 

 

 

 

  
 

14 თვის კითხვარი 
13 თვე და 0 დღიდან,  14 თვე და 30 დღის ჩათვლით 

ქართული პილოტური ვერსია 3.0 

 
 

 

შევსების თარიღი:    _______________________________________________________ 

 

ბავშვის შესახებ ინფორმაცია 

:___________________________ :____________________________ :____________________________ 

: ______________________________________________თუ ბავშვი დაბადებულია დღენაკლული, დღენაკლულობა კვირეებში: ______ 

: ______________________________________________    ბავშვის სქესი:      ვაჟი    ქალი 

 

ვინ ავსებს კითხვარს: 
:___________________________ :___________________________ :____________________________ 

: დამოკიდებულება ბავშვთან: 

  მშობელი                   ძიძა                     პედაგოგი                             ბავშვზე ზრუნვის პროვაიდერი  

  ბებია/ბაბუა/სხვა (ნათესავი)                    მიმღები მშობელი                  სხვა 

: __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

: ___________________________________ : _____________________________________________________ 

(ელ.ფოსტა): ________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 

 
 

ინფორმაცია პროგრამის შესახებ: 

___________________________________________________________________________________________  

: __________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 
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ASQ-3 ქართული პილოტური ვერსია 3.0 

1. ამბობს თქვენი ბავშვი 3 სხვადასხვა სიტყვას, მაგ: ”დედა” 

და ”მამა”-ს და კიდევ ერთ სიტყვას მაინც? (ანუ გამოთქვამს 

ბგერების ერთიანობას რომელიც რაიმეს ნიშნავს, მაგ.: ”ბაბა”- 

ბოთლი). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

                                                         

14 თვე: 13.0 - 14.30 

       

 

  
  

  

  

 :………………………………………………  

2. როდესაც უნდა რაიმეზე მიგანიშნოთ, მიგითითებთ 

საგანზე (თითით, ხელით, ჟესტით)? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. თავის მოძრაობით განიშნებთ „კი“ ან „არას“? ○       ○       ○ 
 

___ 

   

კომუნიკაცია 

4. ბავშვი ეფერება, გიჩვენებთ ან ხელით ეხება წიგნში 

დახატულ სურათებს? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. ამბობს თუ არა ”დედა”-ს და ”მამა”-ს გარდა კიდევ ოთხ ან 

მეტ სიტყვას? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. როდესაც სთხოვთ, წავა და მოგიტანთ სხვა ოთახიდან 

მისთვის ნაცნობ საგანს?  (მაგ.: ”მომიტანე შენი ბოთლი” ან 

”სად არის შენი ბურთი?” და ა.შ. 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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1. როდესაც ბალანსისთვის ორივე ხელით გეყრდნობათ, 

გადადგამს ნაბიჯებს წაბორძიკების ან დაცემის გარეშე? 

(თუ უკვე თავისით დადის, აღნიშნეთ ”დიახ”). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. როდესაც ბალანსისთვის მისი ცალი ხელი გიჭირავთ, 

გადადგამს წინ რამდენიმე ნაბიჯს? (თუ ბავშვი უკვე 

დამოუკიდებლად დადის, მონიშნეთ ”დიახ”) 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

მსხვილი მოტორიკა 

3. ადგება დაუხმარებლად ოთახის ცენტრში და გადადგამს 

წინ რამდენიმე ნაბიჯს?  

○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. აცოცდება ავეჯზე, ან დიდ კუბებზე, საფეხურებზე?  ○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. დაიხრება ძირს დაგდებული საგნის ასაღებად და შემდეგ 

კვლავ გასწორდება რაიმეზე დაყრდნობის გარეშე? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. გადაადგილდება სიარულით და არა მუხლებსა და 

ხელებზე ხოხვით? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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ნატიფი მოტორიკა 

3. გეხმარებათ/მონაწილეობს წიგნის აწეული ფურცლების 

გადაშლაში? (თქვენ შეგიძლიათ სანახევროდ აუწიოთ 

ფურცელი, მან კი გადაშალოს ბოლომდე). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. მოიქნევს ხელს და ისვრის ბურთს წინ? 

თუ ბურთს უბრალოდ აგდებს ძირს, 

აღნიშნეთ პასუხი ”ჯერ არა”. 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. დააწყობს პატარა სათამაშოებს ან კუბიკებს ერთმანეთზე? 

(ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ კოჭის ძაფები, პატარა 

ყუთები და ა.შ.) 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. დახაზვის მიზნით, დასვამს 

ქაღალდზე ფანქრის წვერით რაიმე 

ნიშანს? 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. დააწყობს სამ სათამაშოს ან კუბიკს ერთმანეთზე 

დამოუკიდებლად (დახმარების გარეშე)? (ამისთვის 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ კოჭის ძაფები, პატარა ყუთები და 

2,5 სმ ზომის სხვა საგნები) 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

1. იღებს მაგიდიდან პურის ნამცეცებს აღება 

ცერა და საჩვენებელი თითის ბალიშებით, 

ისე რომ ამ დროს არ ეყრდნობა მაგიდას 

ხელით ან იდაყვით? 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 



 14 თვე  

5  
Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ-3™), Squires & Bricker. © 2009 

and Georgian translation © 2013 Brookes Publishing Co. Translated by permission.  ASQ-3 ქართული პილოტური ვერსია 3.0 

პრობლემის გადაჭრა 

3. თუ თქვენ ქაღალდზე ფანქრით დაჯღაბნით, ბავშვიც 

მოგბაძავთ და იგივეს გაიმეორებს? (თუ უკვე 

დამოუკიდებლადაც ჯღაბნის, აღნიშნეთ პასუხი ”დიახ”). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. ახერხებს გამჭვირვალე (მაგ: მინერალური წლის) ბოთლში 

ღილის, ან პატარა საგნის ჩაგდებას? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5.  ჩააწყობს ყუთში ან ჯამში რამდენიმე  პატარა სათამაშოს 

ერთმანეთის მიყოლებით? (შეგიძლიათ მაგალითი უჩვენოთ) 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

1. თუ თქვენ ჩადებთ ყუთში ან ჯამში პატარა სათამაშოს, 

მოგბაძავთ ბავშვი და გააკეთებს იგივეს? ანუ თვითონაც 

ჩადებს სათამაშოს ჯამში, თუმცა შეიძლება ხელი არ გაუშვას 

ბოლომდე. (თუ ბავშვი უკვე აგდებს სათამაშოს ყუთში, ისე 

რომ ხელიც გაუშვას, აღნიშნეთ ”დიახ”) 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. ჩადებს ბავშვი 2 პატარა სათამაშოს 

ჯამში/ყუთში ერთიმეორის მიყოლებით? 

(შეგიძლიათ აჩვენოთ ეს  როგორ უნდა 

გააკეთოს). 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

    

6. მაგალითის ჩვენების შემდეგ, შეეცდება 

მიწვდეს სასურველ სათამაშოს კოვზის, 

ჯოხის ან  სხვა მსგავსი იარაღის 

დახმარებით? 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 



 14 თვე  

6  
Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ-3™), Squires & Bricker. © 2009 

and Georgian translation © 2013 Brookes Publishing Co. Translated by permission.  ASQ-3 ქართული პილოტური ვერსია 3.0 

პიროვნულ - სოციალური 

1. როდესაც აცმევთ, ასწევს ფეხს შარვლის, წინდის ან 

ფეხსაცმლის ჩასაცმელად? 
○       ○       ○ 

 

___ 

   

2. ბურთით თამაშისას გესვრით ან გამოაგორებს ბურთს  

თქვენი მიმართულებით, რათა თქვენ დაიჭიროთ და უკან 

დაუბრუნოთ მას? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. იხუტებს თამაშის დროს თოჯინას, ან სხვა სათამაშოს? ○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. ჭამს საკვებს კოვზით დახმარების გარეშე? (ცოტა საჭმელი 

შეიძლება დაეღვაროს ხოლმე) 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. ცდილობს თქვენი ყურადღების მიქცევას ტანსაცმლის ან 

ხელზე ჩამოქაჩვით, ან რაიმე საგნის ჩვენებით? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. გეხმარებათ როდესაც ტანსაცმელს უცვლით? მაგ.: 

წინდების, ქუდის, ფეხსაცმელების ან ხელთათმანების 

გახდაში? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 



 14 თვე  
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ზოგადი კითხვები                                                                                                                                       დიახ             არა     

1. ორივე ხელს და ფეხს ერთნაირად კარგად ხმარობს?  

თუ ”არა”,  განმარტეთ:  
□ □ 

   

 
 
 
 
 
 

2. თამაშის დროს გამოსცემს ცალკეულ ბგერებს, თითქოს ’’ლაპარაკობს’’? 

თუ ”არა”,  განმარტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 
 

  

3. როდესაც გიჭირავთ ბავშვი ფეხზე დამდგარი, ორივე ტერფით 

სრულად ეყრდნობა ზედაპირს? თუ ”არა”,  განმარტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 
 

  

4. ხომ არ ფიქრობთ რომ თქვენი ბავშვი ზედმეტად ჩუმია და არ 

გამოსცემს ხმებს სხვა ბავშვებივით?  თუ ”დიახ”, განმარტეთ:  

□ □ 
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                                                                                                                                      დიახ             არა     

 

ზოგადი კითხვები 

5. რომელიმე მშობლის ოჯახში ხომ არ ყოფილა ბავშვობის ასაკიდან 

სიყრუის ან სმენის პრობლემის შემთხვევა? თუ ”დიახ”, დააზუსტეთ:  

□ □ 

   

 
 
 
 
 

6. ხომ არ გეეჭვებათ რომ კარგად ვერ ხედავს? 

თუ ”დიახ”, დააზუსტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 

  

7. ბავშვს უკანასკნელი რამოდენიმე თვის განმავლობაში, რაიმე 

სამედიცინო პრობლემა ხომ არ ჰქონია?     თუ ”დიახ”, დააზუსტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 

 

 

8. გაქვთ რაიმე ეჭვი ბავშვის ქცევასთან (ძილი, ჭამა) დაკავშირებით? 

თუ ”დიახ”, განმარტეთ:  

□ □ 

   

 

 

 

9. არის კიდევ რაიმე, რაც გაშფოთებთ თქვენს ბავშვთან დაკავშირებით? 

თუ ”დიახ”, დააკონკრეტეთ: 

□ □ 
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14  თვის ASQ-3 შემაჯამებელი ფურცელი 

 

 

 

 

სახელი, გვარი:__________________________________________ 

პირადი ნომერი:_________________________________________ 

პროგრამის პროვაიდერი: ________________________________       

 

 

გამოკვლევის თარიღი: ______________________________ 

დაბადების თარიღი:____________________________________ 

მოხდა თუ არა ასაკის შესწორება  

ასაკობრივი ინტერვალის შერჩევის დროს?  

1.  შეაჯამეთ ქულები და გადაიტანეთ მონაცემები ქვემოთ მოტანილ ცხრილში: იხ. მომხმარებლის სახელმძღვანელო დამატებითი 

ინფორმაციისათვის. (ყველა პასუხი „დიახ“ = 10ქულა; „ზოგჯერ“ = 5ქულა; „ჯერ არა“ = 0ქულა.) გამოტოვებული პასუხების შემთხვევაში მოახდინეთ 

საერთო ქულის ადაპტირება. თითოეული სფეროსათვის საერთო ქულის მაჩვენებელი შეიტანეთ შესაბამის გრაფაში. ასევე მონიშნეთ/გააფერადეთ 

შესაბამისი რგოლი ცხრილის მარჯვენა ნაწილში. 

        

2. პასუხები ზოგად კითხვებზე: (გამუქებულ პასუხებზე საჭიროა დამატებითი რეაგირება)  

1. ერთნაირად ამოძრავებს ოთხივე კიდურს? დიახ აარრაა  6. ეჭვი მხედველობასთან დაკავშირებით? დდიიაახხ  არა 

 კომენტარი:    კომენტარი:   

2. გამოსცემს ხმებს/ბგერებს, თითქოს „საუბრობს“? დიახ აარრაა  7. ჯანმრთელობის რაიმე პრობლემა? დდიიაახხ  არა 

 კომენტარი: 
  

 კომენტარი:   

3. სრულად ეყრდნობა ორივე ტერფით? დიახ აარრაა  8. ეჭვი ქცევასთან დაკავშირებით? დდიიაახხ  არა 

 კომენტარი:    კომენტარი:   

4. მეტისმეტად ჩუმია და/ან არ გამოსცემს ხმებს? დდიიაახხ  არა 9. სხვა პრობლემა? დდიიაახხ  არა 

 კომენტარი:     კომენტარი:   

5. სმენის დაქვეითების ოჯახური ანამნეზი? დდიიაახხ  არა     

 კომენტარი:        
 

3.  *შედეგების ინტერპრეტაცია და შემდგომი რეკომენდაციები: გადაწყვეტილების მიღებამდე გააანალიზეთ სრული ინფორმაცია: 

საერთო ქულის მაჩვენებელი, პასუხები ზოგად კითხვებზე და დამატებითი ინფორმაცია.  
 

თუ საერთო ქულის მაჩვენებელი  ზონაშია, ბავშვის განვითარებაში დარღვევა ნაკლებ სავარაუდოა.   

ზონაშია, საჭიროა განვითარების მჭიდრო მონიტორინგი და სასწავლო რეკომენდაციები. თუ საერთო ქულის მაჩვენებელი   

თუ საერთო ქულის მაჩვენებელი  ზონაშია, საჭიროა განვითარების გაღრმავებული შეფასება შესაბამისი სპეციალისტების მიერ.  
 

4. შემდგომი ქმედება: (მონიშნეთ ყველა საჭირო პასუხი)                  5. სურვილისამებრ:  მონიშნეთ თითოეული კითხვის პასუხი                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   (Y = დიახ, S = ზოგჯერ, N = ჯერ არა, X = გამოტოვებულია).                                                                                                                                                                                                        

_____ განმავითარებელი რეკომენდაციები და ხელახალი შეფასება ___ თვეში.     

_____ ინფორმაციის მიწოდება პირველადი ჯანდაცვის რგოლისათვის. 

_____ რეფერალი სმენის, მხედველობის და/ან ქცევითი დარღვევების  

           სკრინინგისათვის (მონიშნეთ ყველა საჭირო ქმედება). 

_____ რეფერალი პირველად ჯანდაცვის რგოლში ან სხვა სააგენტოში  

           (დააკონკრეტეთ მიზანი)  ____________________________________ 

_____ რეფერალი ადრეული ინტერვენციის პროგრამაში. 

_____ არ საჭიროებს დამატებით ჩარევას ამ ეტაპზე.  

_____ სხვა (დააკონკრეტეთ: ________________________________________. 

სფერო ზღვარი 
საერთო 

ქულა 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

კომუნიკაცია 32.47               

მსხვილი 

მოტორიკა 
28.31  

            
 

ნატიფი 

მოტორიკა 
20  

             

პრობლემის 

გადაჭრა 
22.49  

             

პიროვნულ-

სოციალური 
25.55  

             

დიახ             არა 

13 თვე 0 დღიდან  

14 თვე 30 დღის ჩათვლით 

 1 2 3 4 5 6 

კომუნიკაცია       

მსხვილი მოტორიკა       

ნატიფი მოტორიკა       

პრობლემის გადაჭრა       

პიროვნულ-სოციალური       

 *ზღვრული ქულები მითითებულია ინგლისურენოვანი ვერსიის შესაბამისად და შეიძლება 

მოითხოვდეს კორეგირებას ეთნიკური და კულტურული კუთვნილების მიხედვით.  
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