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ASQ-3 ქართული პილოტური ვერსია 3.0 

 ასაკებისა და ეტაპების კითხვარი® 

 

 

 

  
 

12 თვის კითხვარი 
11 თვე და 0 დღიდან,  12 თვე და 30 დღის ჩათვლით 

ქართული პილოტური ვერსია 3.0 

 
 

 

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: 

___________________________________________________________________________________________  

: __________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________________________________ 
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ASQ-3 ქართული პილოტური ვერსია 3.0 

1. ამბობს თქვენი ბავშვი 2 ერთნაირ მარცვალს თანმიმდევრობით? 

მგ: ”და-და’’, ”ბა-ბა’’, ’’გა-გა’’,თუნდაც ისინი არაფერს აღნიშნავდეს?  

○       ○       ○ 
 

___ 

   

                                                         

12 თვე: 11.0 - 12.30 
       
 

  
  

  

  

 :………………………………………………  

2. თქვენს თხოვნაზე საპასუხოდ , მინიშნებისა და მაგალითის 

ჩვენების გარეშე წამოიწყებს/განახორციელებს რომელიმე თამაშს/

ქმედებას? (მაგ.: ”ნახვამდის”, ”ტაში-ტაში”, ”ჭიტა-ჭიტა”). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. ჟესტებით მინიშნების გარეშე შეასრულებს მარტივ მითითებას? 

(მაგ.: ”მოდი  აქ”, ”მომეცი”, ”არ შეიძლება”, და ა.შ.). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. ამბობს თქვენი ბავშვი 3 სხვადასხვა სიტყვას, მაგ: ”დედა” და 

”მამა”-ს და კიდევ ერთ სიტყვას მაინც? (ანუ გამოთქვამს ბგერების 

ერთიანობას რომელიც რაიმეს ნიშნავს, მაგ.: ”ბაბა”- ბოთლი). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. თუ საგანი ბავშვის მხედველობის არეშია, შეკითხვისას,  სად 

არის მაგ.: ბურთი, თოჯინა, ან დათუნია, შეხედავს ბავშვი 

დასახელებულ საგანს? (აღნიშნეთ ”დიახ” თუ ერთ საგანს მაინც 

შეხედავს, ცნობს).  

○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა კომუნიკაცია 

                            ქულა სულ          ___ 

6. როდესაც უნდა რაიმეზე მიგანიშნოთ, მიგითითებთ საგანზე 

(თითით, ხელით, ჟესტით)? 

○       ○       ○ 
 

___ 
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2. დაიხრება, ჩაცუცქდება დაცემის გარეშე, თუ ამ დროს 

ეყრდნობა ავეჯს? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

მსხვილი მოტორიკა 

3. დადის ავეჯის გასწვრივ, თუ მხოლოდ ერთი ხელით 

ეყრდნობა მას? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. ადგება დაუხმარებლად ოთახის ცენტრში და გადადგამს 

წინ რამდენიმე ნაბიჯს? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

1. საყრდენის არსებობის შემთხვევაში (მაგ: 

ავეჯზე ხელის მოკიდებისას) დაიხრება, 

აიღებს ძირს დაგდებულ სათამაშოს და 

კვლავ გასწორდება? 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. როდესაც ბალანსისთვის ორივე ხელით 

გეყრდნობათ, გადადგამს ნაბიჯებს 

წაბორძიკების ან დაცემის გარეშე ?(თუ უკვე 

თავისით დადის, აღნიშნეთ ”დიახ”). 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. როდესაც ბალანსისთვის მისი ცალი ხელი 

გიჭირავთ, გადადგამს წინ რამდენიმე 

ნაბიჯს? (თუ ბავშვი უკვე დამოუკიდებლად 

დადის, მონიშნეთ ”დიახ”) 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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ნატიფი მოტორიკა 

6. გეხმარებათ/მონაწილეობს წიგნის აწეული ფურცლების 

გადაშლაში? (თქვენ შეგიძლიათ სანახევროდ აუწიოთ 

ფურცელი, მან კი გადაშალოს ბოლომდე). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. დადებს პატარა სათამაშოს და შემდეგ გაუშვებს ხელს,  

სათამაშოს ხელიდან გავარდნის გარეშე? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

1. ერთი - ორი მცდელობის შემდეგ იღებს 

ბავშვი თოკს, ან ზონარს საჩვენებელი და 

ცერა თითის გამოყენებით? (თოკი, 

შეიძლება, მიბმული იყოს სათამაშოზე). 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. იღებს მაგიდიდან პურის ნამცეცებს ცერა 

და საჩვენებელი თითის ბალიშებით? ამ 

დროს , შესაძლოა, მაგიდას იდაყვით ან 

ხელით ეყრდნობოდეს. თუ მცირე საგნებს 

უკვე დაყრდნობის გარეშეც იღებს, აღნიშნეთ 

”დიახ”. 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. იღებს მაგიდიდან პურის ნამცეცებს აღება 

ცერა და საჩვენებელი თითის ბალიშებით, ისე 

რომ ამ დროს არ ეყრდნობა მაგიდას ხელით ან 

იდაყვით? 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. მოიქნევს ხელს და ისვრის ბურთს წინ? თუ 

ბურთს უბრალოდ აგდებს ძირს, აღნიშნეთ 

პასუხი ”ჯერ არა”. 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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პრობლემის გადაჭრა 

1. როდესაც ორივე ხელში უჭირავს თითო პატარა სათამაშო, 

თამაშის მიზნით დაარტყამს ამ სათამაშოებს ერთმანეთს? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. ცდილობს პატარა საგნების გამჭვირვალე ბოთლიდან 

გადმოგდებას? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. მას შემდეგ, რაც მის თვალწინ, ნაჭრის ქვეშ, დამალავთ 

რაიმე საგანს (ისე, რომ ბავშვი ხედავდეს დამალვის პროცესს) 

მოძებნის და იპოვის ბავშვი მას? დარწმუნდით, რომ საგანი 

კარგადაა დამალული (არ ჩანს). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. თუ თქვენ ჩადებთ ყუთში ან ჯამში პატარა სათამაშოს, 

მოგბაძავთ ბავშვი და გააკეთებს იგივეს? ანუ თვითონაც 

ჩადებს სათამაშოს ჯამში, თუმცა შეიძლება ხელი არ გაუშვას 

ბოლომდე. (თუ ბავშვი უკვე აგდებს სათამაშოს ყუთში, ისე 

რომ ხელიც გაუშვას, აღნიშნეთ ”დიახ”) 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. თუ თქვენ ქაღალდზე ფანქრით დაჯღაბნით, ბავშვიც 

მოგბაძავთ და იგივეს გაიმეორებს? (თუ უკვე 

დამოუკიდებლადაც ჯღაბნის, აღნიშნეთ პასუხი ”დიახ”). 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. ჩადებს ბავშვი 2 პატარა სათამაშოს 

ჯამში/ყუთში ერთიმეორის მიყოლებით? 

(შეგიძლიათ აჩვენოთ ეს  როგორ უნდა 

გააკეთოს). 

 ○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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პიროვნულ - სოციალური  

1. როდესაც ხელს გაუწვდით და სათამაშოს სთხოვთ, 

მოგაწვდით ბავშვი მას? თუმცა, სათამაშოს შეიძლება  ხელი 

არ გაუშვას. (თუ სათამაშოს  უკვე გაძლევთ ისე, რომ ხელსაც 

უშვებს მას,  აღნიშნეთ პასუხი ”დიახ”) 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

2. ჩაცმისას, როდესაც ხელზე სახელოს წამოაცმევთ, მასში 

ხელს ბოლომდე გაუყრის? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

3. როდესაც ხელს გაუწვდით და სათამაშოს სთხოვთ, 

მოგცემთ ბავშვი მას ისე, რომ ჩაგიდებთ ხელში და გაუშვებს 

ხელს? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

4. როდესაც აცმევთ, ასწევს ფეხს შარვლის, წინდის ან 

ფეხსაცმლის ჩასაცმელად? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

6. იხუტებს თამაშის დროს თოჯინას, ან სხვა სათამაშოს? ○       ○       ○ 
 

___ 

   

5. ბურთით თამაშისას გესვრით ან გამოაგორებს ბურთს  

თქვენი მიმართულებით, რათა თქვენ დაიჭიროთ და უკან 

დაუბრუნოთ მას? 

○       ○       ○ 
 

___ 

   

დიახ       ზოგჯერ     ჯერ არა      ქულა 

                            ქულა სულ          ___ 
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1. ორივე ხელს და ფეხს ერთნაირად კარგად ხმარობს?  

თუ ”არა”,  განმარტეთ:  
□ □ 

   

 
 
 
 
 
 

2. თამაშის დროს გამოსცემს ცალკეულ ბგერებს, თითქოს ’’ლაპარაკობს’’? 

თუ ”არა”,  განმარტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 
 

  

3. როდესაც გიჭირავთ ბავშვი ფეხზე დამდგარი, ორივე ტერფით 

სრულად ეყრდნობა ზედაპირს? თუ ”არა”,  განმარტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 
 

  

4. ხომ არ ფიქრობთ რომ თქვენი ბავშვი ზედმეტად ჩუმია და არ 

გამოსცემს ხმებს სხვა ბავშვებივით?  თუ ”დიახ”, განმარტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 
 

  

 

ზოგადი კითხვები 

                                                                                                                                      დიახ             არა     
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5. რომელიმე მშობლის ოჯახში ხომ არ ყოფილა ბავშვობის ასაკიდან 

სიყრუის ან სმენის პრობლემის შემთხვევა? თუ ”დიახ”, დააზუსტეთ:  

□ □ 

   

 
 
 
 
 

6. ხომ არ გეეჭვებათ რომ კარგად ვერ ხედავს? 

თუ ”დიახ”, დააზუსტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 
 

  

7. ბავშვს უკანასკნელი რამოდენიმე თვის განმავლობაში, რაიმე 

სამედიცინო პრობლემა ხომ არ ჰქონია?     თუ ”დიახ”, დააზუსტეთ: 

□ □ 

   

 
 
 

 

 

8. გაქვთ რაიმე ეჭვი ბავშვის ქცევასთან (ძილი, ჭამა) დაკავშირებით? 

თუ ”დიახ”, განმარტეთ:  

□ □ 

   

 

 

 

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

თუ ”დიახ”, დააკონკრეტეთ: 

□ □ 

   

 

 

ზოგადი კითხვები 
                                                                                                                                      დიახ             არა     


