
Badanie przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym – lista kontrolna dla nauczycieli 

(na podstawie metody Balzer-Martin) 

 

imię i nazwisko dziecka wiek (lata i miesiące) 

  
 

 

 

Czy dziecko w porównaniu z rówieśnikami w takim samym stopniu: 

1. jest zdolne tolerować lekki i/lub nieoczekiwany dotyk?       tak  nie 

Uwagi:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. chętnie uczestniczy w aktywnościach, podczas których może        tak  nie 

się pobrudzić (np. zabawa piaskiem, malowanie rękami itp.)? 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. potrafi siedzieć na krześle wyprostowane, bez osuwania się, opierania na ręce?    tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. potrafi cieszyć się z aktywności wymagających intensywnego ruchu, takich jak     

huśtanie się wysoko na huśtawce, energiczne podskakiwanie lub kręcenie się w kółko?    tak  nie 

Czy unika takich doświadczeń?           tak  nie 

Czy pragnie takich doświadczeń i nie ma zawrotów głowy?       tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. potrafi włożyć i zdjąć ubranie wierzchnie?         tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. potrafi poruszać ciałem w sposób płynny i skoordynowany (tj. nie porusza się 

niezdarnie lub dziwacznie)?           tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. kiedy jest to potrzebne, używa obu rąk jednocześnie (np. łapie piłkę, wybija  

rytm pałeczkami lub trzyma kubek podczas nalewania napoju)?       tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



8. wyraźnie woli używać jednej ręki do rysowania (dzieci w wieku powyżej 4 lat)?    tak  nie 

 lewa ręka  prawa ręka 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. potrafi używać pisaka, kredki, ołówka?         tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. potrafi posługiwać się nożyczkami?          tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. potrafi utrzymać uwagę wystarczająco długo, aby wykonać czynności, które lubi?    tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. potrafi zachować spokój podczas rutynowych aktywności w grupie i nie ogarnia    

go niepokój ani zniecierpliwienie?          tak  nie 

Uwagi: : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. potrafi normalnie jeść i żuć bez takich zachowań jak np. bałaganienie podczas  

jedzenia, odmowa jedzenia pokarmów o określonej konsystencji, wkładanie zbyt dużej  

ilości jedzenia do ust?            tak  nie 

Uwagi: : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy zauważa Pani u dziecka, w porównaniu z jego rówieśnikami, następujące problemy: 

14. nadmierne poruszanie częściami ciała, które nie są bezpośrednio zaangażowane  

w wykonywanie danej aktywności (np. wyciąganie języka, ruszanie szczęką,  

poruszanie ręką niedominującą, itp.)?          tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. nadwrażliwość na hałas (np. zasłanianie uszu rękoma lub narzekanie na dźwięki,  

które nie przeszkadzają innym)?          tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



16. nieadekwatna reakcja na bodźce wzrokowe (np. dziecko jest nieuważne podczas  

rysowania lub układania puzzli; nie utrzymuje dobrego, trwałego kontaktu wzrokowego;  

jest nieśmiałe; jest nadzwyczaj niezdarne)?         tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. ograniczenia percepcji mowy wynikające z niedosłyszenia (np. kiedy wykonuje  

polecenia, szuka dodatkowych wskazówek; ma trudności z wyrażeniem tego samego  

innymi słowami, gdy nie zostało zrozumiane; udziela krótkich lub ograniczonych  

odpowiedzi słownych; nie pamięta nazw przedmiotów, imion dzieci z grupy)?     tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. inne rodzaje zachowań, które Pani zdaniem odbiegają od typowych na danym  

etapie rozwoju dziecka (np. ślini się, jąka, chodzi na palcach, uderza głową, popcha  

kolegów, potyka się, przewraca się, wycofuje się z grupy, jest impulsywne, łatwo  

wpada w złość)?            tak  nie 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

podpis wychowawcy grupy: podpis dyrektora placówki: 

 

 

 

 

 

 


