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 שאלון להערכת ילד בגן הילדים 

 תאריך מילוי השאלון:______________ 

 ה,/ת יקר/גננ

 ___ הופנה לאבחון/טיפול במרכז  מ.ט.ר.ה___________________ הילד/ה ____________ 

לנשים   יועד)הדוח מ הבאותעל מנת לקבל התרשמות מלאה על הילד/ה ולשם קביעת מטרות הטיפול ,נודה על התייחסותך לשאלות 

   (. וגברים כאחד

 :______________________________ מספר טלפון )למקרה הצורך(הגננת ו שם  _____________:_________ה/שם הילד 

 : _____________________________  ה/משך ההכרות עם הילד

 אחר__________________________ חינוך מיוחד/חובה /טרום חובה /גן חובה /גן רב גילי /חטיבה צעירה /  מעון /טרום טרום 

 שם הגן:________________________  

 ______________ ______________________ כן/לא פרט   גננת מעגן וכד(? סייעת, האם מקבל סיוע במסגרת הגן )גננת שיח,

 ________ _________________________________ __האם מבקר באופן סדיר בגן? כן/לא 

 סיבת ההפניה : _______________________________________________________ 

פעילויות  קבלת והבנת חוקי הגן,  תגובה למצבי תסכול,  ישיבה במפגש, ,וקשיים לחוזקות )התייחס:ה/י בקצרה את הילד/.תאר1

 שב וכד'(:שמעדיף /נמנע ,יכולות ק

_______________________________________ _____________________________ _____________________

_________________________________________________________________________________________ 

 במקום המתאר את הילד בצורה הטובה ביותר: נא לסמן  

 הערות ודוגמאות  אף פעם  לעיתים  רחוקות  לעיתים  קרובות  תמיד  הערכה כללית 

      רגוע ונינוח 

      סקרן, מגלה התעניינות 

      משתף פעולה ונענה לבקשת מבוגר 
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 הערות ודוגמאות  אף פעם  לעיתים  רחוקות  לעיתים  קרובות  תמיד  המשך -הערכה כללית

      מקבל גבולות 

      מתמודד עם קשיים )פרידה, כישלון (

      יכולת עבודה עצמאית והתמדה במשימות  

      מבטא רגשותיו היטב 

טיול,  האם מסתגל לשינויים בסדר היום )

 ( ...מסיבה

     

      נוטה לאימפולסיביות/ פעלתנות יתר 

      תנודות קיצוניות במצבי רוח / התפרצויות 

 .הבנה וחשיבה: 2

ידע במושגי יסוד המצופים לגילו   סקרנות, זקוק להמחשות מרובות, זקוק לתיווך, י את יכולות הלמידה )לומד באופן עצמאי,/תאר

_____________ וכד'(_________________________________________________________________________

____________________ _____________________________________________________________________  

 ודוגמאות הערות  אף פעם  לעיתים  רחוקות  לעיתים  קרובות  תמיד  הבנה וחשיבה 

      לומד באמצעות חיקוי 

      משחק במגוון משחקים 

      יכולת פתרון בעיות בחיי היום יום 

      בקיא בחומר הנלמד בגן 

 

 הערות ודוגמאות  אף פעם  לעיתים  רחוקות  לעיתים  קרובות  תמיד  .מיומנויות חברתיות  ותקשורתיות: 3

      יוצר/ת תקשורת מילולית 

      יוצר/ת תקשורת לא מילולית 

      נוטה להתעלם 

      יוזם אינטראקציות חברתיות 

      האם מרבה במשחק עם חברים בני גילו 
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 הערות ודוגמאות  אף פעם  רחוקות  לעיתים  קרובות  לעיתים  תמיד  שפה ודיבור .4

      מתבטא מילולית בהתאם לגיל 

       אילו(האם קיימים שיבושי היגוי ) אם כן 

      האם מספר חוויות אישיות במסגרת הגן 

      מבטא את רצונותיו 

      מתבטא במשפטים מלאים ומורכבים 

      מבין שאלות והוראות פשוטות 

      מבין הוראות מורכבות 

      אוצר מילים 

 

 הערות ודוגמאות  אף פעם  לעיתים  רחוקות  לעיתים  קרובות  תמיד  . עצמאות5

      אכילה(  עצמאי בפעילות יומיומית )לבוש,

      פונה לעזרה 

      עצמאי בשמירה על היגיינה 

 

 הערות ודוגמאות  אף פעם  לעיתים  רחוקות  לעיתים  קרובות  תמיד  ועדינה מוטוריקה גסה .6

      השתתפות בחוג ספורט בגן 

      חצר, קפיצה ,טיפוס, ריצה פעיל במתקני 

      נוטה להתעייף מפעילות גופנית 

      חושש להתנתק מהקרקע 

      שולט במיומנויות שווי משקל 

      נהנה מפעילות מוטורית 

      האם מרבה ליפול 

      שולט בצביעה וגזירה 

      נרתע/נמנע ממטלות ציור 

      יכולת כתיבת שם 
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 הערות ודוגמאות  אף פעם  לעיתים  רחוקות  לעיתים  קרובות  תמיד  ועדינה מוטוריקה גסה .6

      שימוש ביד דומיננטית 

 

 תחושה: .7

 _______ ___________ _______________________  מים חימר, חול, דבק, האם נהנה או נמנע ממגע עם חומרים שונים כגון:

 ___ _______________ ___________________________________________________  האם מרבה לגעת בכל דבר?

 _____ ______________ממנו? ______________________________ האם אוהב מגע עם ילדים /מבוגרים אחרים או נמנע 

?   לילד לדעתך המסגרת הנוכחית מתאימה  האם 

 ____________________________________________________________________ 

 מודים לך על שיתוף הפעולה            

 צוות מרכז מ.ט.ר.ה


