№: __ __ __ __ __

Kiddy-KINDLR

Продължително заболяване/престой в болница

Здравей!
Бихме искали да знаем как се чувстваш напоследък и затова разработихме
няколко въпроса, на които бихме искали да отговориш.




Ще ти чета всеки въпрос и
бих искал(а) да помислиш какво е било положението за теб през
последната седмица, a след това
да ми кажеш кой отговор се отнася най-точно за теб.

Няма правилни или грешни отговори. Важно е какво мислиш ти.
Дата на попълване:
______________________
(ден / месец / година)
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Първо те моля да ми разкажеш нещо за себе си.
Ти момиче ли си или момче?

 момиче

 момче

На колко години си?

______ години

Колко братя и сестри имаш?

 0  1  2  3   5  >5

Ходиш ли на детска градина / предучилищна?

 детска градина
 предучилищна
 нито едното

Сега ще ти прочета един пример:
Когато чуеш изречението „През миналата седмица ми се ядеше сладолед”, можеш
ли да кажеш колко често беше това?
Има 3 възможни отговора: изобщо, понякога и много често
Можеш ли да кажеш кое се е отнасяло за теб? Би ли казал(а): през миналата
седмица ...
изобщо не ми се ядеше сладолед;
понякога ми се ядеше сладолед, или
много често ми се ядеше сладолед.
Детето отговаря! Ако изглежда, че е разбрало системата за отговаряне,
продължете с Въпрос 1. В противен случай повторете примера.
Справи се много добре. Нека сега да започнем.
През изминалата седмица...

никога

понякога

много често

1.

... страхувах се, че болестта ми може да се
влоши







2.

... бях тъжен (тъжна) заради болестта си







3.

... успявах да се справя добре с болестта си







4.

... родителите ми се държаха с мен като с
бебе заради болестта ми







5.

... не исках никой да забележи болестта ми







6.

... пропуснах нещо в детската градина /
предучилищната заради болестта си







БЛАГОДАРИМ ТИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!
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