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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: 

___________________________________________________________________________________________  

: __________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 

 ასაკებისა და ეტაპების კითხვარი® 

 

 

 

  
 

2 თვის კითხვარი 
1 თვე და 0 დღიდან ,2 თვე და 30 დღის ჩათვლით 

ქართული პილოტური ვერსია 3.0 
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1.ღუღუნებს თქვენი ბავშვი? ○       ○       ○ 
 

___ 

   

                                                         

2 თვე: 1.0  -  2.30 
       
 

  
  

  

  

 :………………………………………………  

 

2. გამოსცემს თქვენი ბავშვი ცალკეულ ბგერებს, მაგ: "ოოო", 

"ააა", "ბაა" და ა.შ. ? 

○       ○       ○ 
 

___ 

    

3.  როდესაც ბავშვს ესაუბრებით, გამოსცემს საპასუხოდ 

ცალკეულ ბგერებს? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

კომუნიკაცია 

4.  იღიმის თქვენი ბავშვი, როდესაც მას ესაუბრებით? 
 ○       ○       ○ 

 

___ 

   

5.  ხითხითებს თქვენი ბავშვი? 
  

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. განშორების შემდეგ თქვენი ხელახლა დანახვისას იღიმება 

და გამოხატავს სიხარულს? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

                            ქულა სულ          ___ 

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 
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1. ზურგზე წოლისას ამოძრავებს ის თავის ხელებს და ფეხებს 

თავისუფლად და სრული სიფართით, შეზღუდვის გარეშე? 

იქნევს კიდურებს, ფართხალებს, თითქოს გიწვევთ 

სათამაშოდ? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. მუცელზე წოლისას აბრუნებს თავს გვერდით, მარჯვნივ ან 

მარცხნივ? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

მსხვილი მოტორიკა 

3. მუცელზე წოლის დროს აწევს თავს ზემოთ და გააჩერებს 

ასე რამდენიმე წამი? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. ზურგზე წოლის დროს ამოძრავებს ფეხებს აქტიურად, 

თითქოს წიხლებს ისვრის? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. ზურგზე წოლის დროს ამოძრავებს თავს აქეთ-იქეთ, 

როგორც მარჯვნივ, ისე მარცხნივ, თავისუფლად? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. მუცელზე წოლის დროს მაღლა აწეულ თავს თვითონვე 

დადებს (არ ჩამოუვარდება) დაბლა საფენზე? თუ ბავშვი 

ცდილობს დადებას, მაგრამ ხანდახან მაინც უვარდება თავი, 

მონიშნეთ "ზოგჯერ". 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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ნატიფი მოტორიკა 

1. ღვიძილის დროს ხელები ჩვეულებრივ დამუშტული აქვს? 

(მონიშნეთ დიახ, თუ ასე იყო, მაგრამ ახლა აღარ აღენიშნება) 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. ჩვეულებრივ, თუ ბავშვს ხელისგულზე 

თითს შეახებთ, მოეჭიდება ბავშვი მას 

თითებით? 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. თუ ბავშვს ხელში სათამაშოს ჩაუდებთ, 

მოეჭიდება მას  ბავშვი რამდენიმე წამით 

მაინც? 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. ეხება ბავშვი საკუთარ სახეს თავისი თითებით? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. ღვიძილის დროს, მტევნები ჩვეულებრივ 

გაშლილი, ან ნახევრად გაშლილი აქვს? (აღარ 

არის ისეთი დამუშტული, როგორც 

ახალშობილობისას ქონდა?) 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. თითებით წიწკნის ან ფხაჭნის ტანსაცმელს, საბანს? ○       ○       ○ 
 

___ 

   

 ქულა სულ        ___ 

თუ პუნქტი 5-ის პასუხია “დიახ”, მონიშნეთ “დიახ” პუნქტ 1-შიც.  

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 
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პრობლემის გადაჭრა  

1. აკვირდება ბავშვი მისგან 20-25 სმ-ით დაშორებულ 

საგნებს? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. გაყოლებთ თვალს, როდესაც მის წინ  მოძრაობთ? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. თუ თქვენ, ბავშვიდან 20-25 სმ დაშორებით ნელა 

აამოძრავებთ სათამაშოს აქეთ-იქეთ, გააყოლებს მას ბავშვი 

მზერას, ისე რომ ხანდახან თავიც მიაყოლოს ამ მოძრაობას? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. თუ ბავშვის წინ, დაახლოებით 25სმ დისტანციაზე, ზემოთ-

ქვემოთ აამოძრავებთ რაიმე სათამაშოს, გააყოლებს მას 

ბავშვი მზერას? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. თუ წამომჯდარი ბავშვის წინ მოათავსებთ (ფინჯნის 

ზომის) სათამაშოს, შეამჩნევს და შეხედავს მას ბავშვი? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. თუ ზურგზე მწოლარე ბავშვის თავს 

ზემოთ დაკიდებთ რაიმეს სათამაშოს, 

აამოძრავებს ბავშვი ხელებს ისე, თითქოს 

ცდილობს მიწვდეს მას? 
 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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პიროვნულ - სოციალური 

1. ცდილობს წოვას, იმ შემთხვევაშიც, როდესაც არ აჭმევენ 

(პირში არ უდევს ძუძუ, ან საკვებიანი ბოთლი)? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. ტირის როდესაც მშიერია, ჩაისველა, დაღლილია, ან ხელში 

უნდა აყვანა? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. გიღიმით? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. როდესაც თქვენ გაუღიმებთ, ისიც გიღიმით საპასუხოდ? 
 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. უყურებს, აკვირდება 

საკუთარ ხელებს? 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. თუ დაინახა დედის ძუძუ, ან რძიანი ბოთლი, რაიმე 

ფორმით ამჟღავნებს, რომ მიხვდა, რომ ახლა ჭამის დროა და 

უნდა აჭამონ? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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1. გაიარა თქვენმა ბავშვმა სმენის სკრინინგი?  

თუ არა, დააზუსტეთ რატომ: 
□ □ 

   

 
 
 
 
 
 

2. ერთნაირად კარგად ამოძრავებს ბავშვი ოთხივე კიდურს?  

თუ არა, დააკონკრეტეთ: 
□ □ 

   

 
 
 
 
 

  

 

ზოგადი კითხვები 

3. რომელიმე მშობლის ოჯახში ხომ არ ყოფილა ბავშვობის ასაკიდან 

სმენის ან მხედველობის დაქვეითების შემთხვევა?  

თუ დიახ, დააკონკრეტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 
 

  

4. აქვს თქვენს ბავშვს ჯანმრთელობის რაიმე პრობლემა? 

თუ დიახ, დააკონკრეტეთ: 
 

□ □ 

   

 
 
 

  

                                                                                                                                     დიახ             არა     
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5. გაქვთ რაიმე ეჭვი ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებით? მაგ: ჭამა, ძილი 

და ა.შ. თუ ”დიახ”, დააკონკრეტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 
 
 

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

თუ ”დიახ”, დააკონკრეტეთ: 
□ □ 

   

 
 
 
 
 

  

 

ზოგადი კითხვები 

                                                                                                                                     დიახ             არა     
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2  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. გაიარა ბავშვმა სმენის სკრინინგი? დიახ აარრაა  6. სხვა პრობლემა? დდიიაახხ  არა 

 კომენტარი:    კომენტარი:   

2. ერთნაირად ამოძრავებს ოთხივე კიდურს? დიახ აარრაა       

 კომენტარი:       

3. სმენის დაქვეითების ოჯახური ანამნეზი? დდიიაახხ  არა      

 კომენტარი:       

4. ჯანმრთელობის რაიმე პრობლემა? დდიიაახხ  არა      

 კომენტარი:        

5. ეჭვი ქცევასთან დაკავშირებით? 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 21.62               

მსხვილი 

მოტორიკა 
39.3  

            
 

ნატიფი 

მოტორიკა 
30.2  

             

პრობლემის 

გადაჭრა 
27.37  

             

პიროვნულ-

სოციალური 
30.24  

             

დიახ             არა 

1 თვე 0 დღიდან  

2 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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