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Ca părinte, ştiţi destul de bine ce poate şi ce nu poate face copilul dumneavoastră. Mai jos 

se află o listă a unor activităţi. Vă rugăm să indicaţi dacă acesta poate sau nu să facă acea 

activitate. Mai precis, dacă v-aţi văzut copilul făcând acea activitate (sau ceva asemănător), 

bifaţi căsuţa de sub „DA”. Dacă ştiţi că acesta nu poate face acea activitate, bifaţi căsuţa de 

sub „NU”. Dacă nu sunteţi sigur(ă) dacă o poate face sau nu, bifaţi căsuţa de sub „NU 

ŞTIU”. Vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările. 

Vă rugăm să reţineţi că aceste întrebări sunt pentru copii cu vârsta între 18 luni şi 4 ani. Unele 

activităţi pot fi uşoare pentru copilul dumneavoastră, altele pot fi dificile. Majoritatea copiilor de vârsta 

copilului dumneavoastră nu vor putea să facă unele dintre aceste activităţi. 

    
  

NU   
DA NU ŞTIU  

    
   

1 Copilul dumneavoastră copiază lucruri pe care le faceţi 

dumneavoastră, de exemplu, alintă un ursuleţ? (Dacă nu sunteţi 

sigur(ă), alintaţi un ursuleţ şi apoi daţi-i-l copilului 

dumneavoastră. Spuneţi: „Acum tu alinţi ursuleţul”) 

   

2 Atunci când ascundeţi o jucărie sub ochii copilului dumneavoastră, 

o va cauta şi o va găsi? (Acoperiţi o jucărie micuţă cu o cârpă sau 

cu o cană şi urmăriţi dacă ea/el descoperă jucăria) 

   

3 Copilul dumneavoastră poate potrivi o piesă simplă, precum un 

pătrat sau un animal, în locul corect de pe o tablă de puzzle?    

4 Unele jucării au mai multe găuri sau orificii cu forme diferite, 

precum un cerc, un triunghi sau o stea. Copilul dumneavoastră ar 

putea potrivi piesele în orificiile corecte? 

   

5 Copilul dumneavoastră poate clădi două cuburi micuţe sau două 

jucării unul/una peste celălalt/cealaltă?    

6 Copilul dumneavoastră poate construi singur un puzzle sau un joc 

asemănător cu piese care se potrivesc unele cu altele?    

7 Copilul dumneavoastră poate construi un puzzle cu 10 sau mai 

multe piese?    

8 Copilul dumneavoastră poate face semne pe o foaie de hârtie cu 

vârful unui pastel, al unui creion sau al unei crete?    

9 Copilul dumneavoastră poate trasa o linie relativ dreaptă pe 

hârtie?    

Stilul de joacă al copilului dumneavoastră 
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NU   
DA NU ŞTIU  

    
   

10 Copilul dumneavoastră întoarce sau încearcă să întoarcă paginile 

unei cărţi una câte una?    

11 Copilul dumneavoastră pretinde vreodată că un obiect, precum un 

cub, este un alt obiect, de exemplu o maşină sau un telefon?     

12 Copilul dumneavoastră poate clădi trei cuburi sau jucării mici 

unul/una peste altul/alta de unul singur?     

13 Copilul dumneavoastră pretinde vreodată că face anumite lucruri? 

De exemplu, să călărească un cal sau să facă o cană cu ceai?     

14 Copilul dumneavoastră poate împinge o maşină pe podea, 

menţinând roţile acesteia în contact cu podeaua?     

15 Copilul dumneavoastră priveşte cu interes imaginile dintr-o carte?     
16 Copilul dumneavoastră arată cu degetul imaginile dintr-o carte?     
17 Copilul dumneavoastră încearcă să copieze lucrurile pe care le 

faceţi dumneavoastră, precum învârtitul unei linguri într-o cană?     

18 Copilul dumneavoastră poate clădi şapte cuburi sau jucării mici 

unul/una peste altul/alta de unul singur?     

19 Copilul dumneavoastră arată unde se află persoanele sau 

obiectele atunci când îl întrebaţi: „Unde este lumina?”, „Unde este 

tata?” sau „Unde este ursuleţul?”  

   

20 Copilul dumneavoastră pretinde vreodată că două păpuşi se joacă 

împreună, sau că vorbesc una cu alta, sau că una o hrăneşte pe 

cealaltă?  

   

21 Copilul dumneavoastră joacă vreodată cu un alt copil jocuri în care 

se prefac că sunt altcineva, de exemplu mama, tata, un poliţist sau 

o asistentă medicală?  

   

22 Copilul dumneavoastră joacă vreodată cu un alt copil jocuri care 

presupun alternarea rolurilor?    

23 Copilul dumneavoastră copiază vreodată o acţiune imediat (în 

câteva minute) după ce a văzut-o?    

24 Copilul dumneavoastră poate aduce ceva, de ex. o jucărie, dintr-o 

altă cameră, de unul singur, dacă îl rugaţi să facă asta?    

25 Copilul dumneavoastră ştie unde este locul unor lucruri, de ex. că 

locul jucăriilor lui/ei este într-o cutie?    
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NU   
DA NU ŞTIU  

    
   

26 Copilul dumneavoastră păstrează sau pune deoparte vreodată un 

biscuit (sau o gustare) pentru mai târziu, de unul singur?    

27 V-aţi văzut vreodată copilul adunând trei sau mai multe jucării 

înainte de a începe să se joace cu ele?    

28 V-aţi văzut vreodată copilul să sorteze lucruri (cuburi sau alte 

jucării), de unul singur, în grupuri sau grămezi care au ceva în 

comun? 

   

29 În cazul în care copilul dumneavoastră vrea ceva la care nu 

ajunge, merge să îşi caute un scaun sau o cutie pe care să se 

urce? 

   

30 Atunci când copilul dumneavoastră foloseşte sau se joacă cu un 

telefon, vorbeşte la microfon şi nu la receptor?    

31 Atunci când copilul dumneavoastră bea dintr-o cană, este atent 

când o pune jos, încercând să nu o verse?    

32 Copilul dumneavoastră încearcă să învârtă mânerul uşii, să 

răsucească un capac sau să înfileteze capace pe/de pe borcane?    

33 Copilul dumneavoastră se recunoaşte atunci când se priveşte în 

oglindă?    

34 Copilul dumneavoastră îşi foloseşte vreodată indexul (degetul 

arătător) pentru a arăta spre ceva, atunci când este interesat de 

acel lucru? 

   

 

 


