SIRA NO: __ __ __ __ __

Kiddy-KINDLR

Merhaba!
Senden geçen hafta boyunca neler hissettiğini öğrenmek istiyoruz ve bu amaçla
yanıtlamanı istediğimiz bir kaç soru hazırladık.
 Şimdi sana soruları okuyacağım.
 Geçen hafta boyunca seninle ilgili neler olduğunu düşünmeni istiyorum. Daha
sonra da,
 sana en uygun gelen yanıtı bana söylemeni istiyorum.
Doğru veya yanlış yanıt yoktur. Sadece senin ne düşündüğün önemli.

Doldurma tarihi:
______________________
(Gün / Ay / Yıl)
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Lütfen bana biraz kendinden söz et?
Sen bir kız mısın yoksa oğlan mı?  kız
Kaç yaşındasın ?

 oğlan

______ yaşındayım

Kaç kardeşin (erkek, kız kardeşin veya ablan, abin) var?
0

1

2

3

4

 5  5 den fazla

Bir ana okuluna veya kreşe gidiyor musun?
 Ana okulu  Kreş  İkisine de gitmiyorum
Şimdi sana bir örnek okuyacağım:

Şu cümleyi duyduğunda : “Geçen hafta canım dondurma yemek istedi” , bana bunun ne kadar
sıklıkta olduğunu söyleyebilir misin ?
Bu sorunun üç tane cevabı olabilir: Hiçbir zaman, bazen ve çok sık
Bu durumda senin cevabın hangisi olurdu? Şunlardan hangisini söylerdin...
Geçen hafta boyunca canım hiçbir zaman dondurma yemek istemedi
Geçen hafta boyunca canım bazen dondurma yemek istedi veya
Geçen hafta boyunca canım çok sık dondurma yemek istedi

Çocuğun cevabı! Eğer çocuk cevap verme şeklini anlamış görünüyorsa birinci soru ile devam
edin. Aksi halde örneği tekrarlayın.
Çok iyiydin. Hadi şimdi başlayalım.

1. Öncelikle bedensel sağlığınla ilgili birşeyler öğrenmek istiyoruz...
Geçen hafta boyunca...

hiçbir zaman

bazen

çok sık

1.

... Kendimi hasta hissettim







2.

... Baş ağrım veya karın ağrım oldu







2. ... ve genel olarak neler hissettiğin hakkında bir kaç şey...
Geçen hafta boyunca...

hiçbir zaman

bazen

çok sık

1.

... Eğlendim ve çok güldüm







2.

... Canım sıkıldı







hiçbir zaman

bazen

çok sık

3. ...ve kendin hakkındaki duyguların...
Geçen hafta boyunca...
1.

... Kendimle gurur duydum







2.

... Kendimden hoşlandım
(kendimden memnun oldum)
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4. Aşağıdaki sorular ailen ile ilgilidir ...
Geçen hafta boyunca...

hiçbir zaman

bazen

çok sık

1.

... Annem babamla aram iyiydi







2.

... Evde kendimi iyi hissettim







5. ... ve arkadaşların hakkında.
Geçen hafta boyunca...

hiçbir zaman

bazen

çok sık

1.

... Arkadaşlarımla oynadım







2.

... Arkadaşlarımla iyi geçiniyordum







6. Şimdi, ana okulu/kreş hakkında bazı şeyler öğrenmek istiyorum.

1.
2.

Ana okulu/kreşte olduğum geçtiğimiz
hiçbir zaman
hafta...
...Ana okulu/kreşte verilen ödevleri –

görevleri yapabiliyordum
....Ana okulundan / kreşten hoşlandım



bazen

çok sık









7. Şu anda hastanede mi kalıyorsun veya uzun süreli bir hastalığın var mı?

 Evet ise

 Hayır ise

Lütfen aşağıdaki 6 soruyu
yanıtla
Geçen hafta boyunca....

anket bitmiştir
hiçbir zaman

bazen

çok sık

1.

... Hastalığımın kötüleşmesinden korktum







2.

... Hastalığım nedeniyle üzüldüm







3.

... Hastalığımla çok iyi başa çıkabildim







4.

... Annem babam bana hastalığım
nedeniyle bir bebek gibi baktılar
... Diğer insanların hastalığımı
farketmelerinden çekindim
... Hastalığım nedeniyle ana okulunda
veya kreşte bazı şeyleri kaçırdım



















5.
6.

Bize yardım ettiğin için teşekkür ederiz !
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