
M-CHAT
Prosíme, odpovedzte na nasledujúce otázky podľa toho, ako sa Vaše dieťa zvyčajne správa. 

Pokúste sa odpovedať na všetky otázky. Ak sa správanie objavuje zriedkavo (ak ste ho pozorovali raz,  
dvakrát), odpovedzte nie.

1. Páči sa Vášmu dieťaťu hojdanie, napr. na Vašich kolenách? áno – nie

2. Prejavuje záujem o druhé deti?  áno – nie

3. Vylieza rado po veciach, napr. po schodoch?  áno – nie

4. Hrá sa s potešením  hry typu „kuk“, „kde je mama?“, „bu-bu-bu“ a pod.?  áno – nie

5. Napodobňovalo Vás niekedy dieťa a predstieralo napr. že telefonuje,                áno – nie

     stará sa o bábiku alebo predstieralo iné veci?                       

6. Ukazuje Vaše dieťa ukazováčikom na niečo, čo chce?          áno – nie

7. Ukazuje ukazováčikom na niečo, čo ho zaujalo?  áno – nie

8. Hrá sa primerane s malými hračkami (napr.autíčka, kocky)?                    áno – nie

    Za primeranú hru sa nepovažuje len vkladanie do úst, hádzanie a búchanie.   áno – nie

9. Prináša Vám dieťa veci, aby vám ich ukázalo?   áno – nie

10. Pozerá vám dieťa do očí dlhšie ako sekundu, dve?   áno – nie

11. Je vaše dieťa precitlivelé na hluk? (napr. zapcháva si uši)   áno – nie

12. Usmieva sa vaše dieťa na vás, keď sa vy usmievate naň?                    áno – nie

13. Napodobňuje vás dieťa? (keď urobíte grimasu, spraví ju tiež?)                áno – nie

14. Reaguje vaše dieťa na oslovenie menom?   áno – nie

15. Ak ukazujete na hračku cez miestnosť, pozerá dieťa na ňu?   áno – nie

16. Chodí vaše dieťa?               áno – nie

17. Pozerá dieťa na predmety, na ktoré pozeráte vy?    áno – nie

18. Robí dieťa nezvyčajné pohyby prstami blízko svojej tváre?   áno – nie

19. Snaží sa dieťa upútať vašu pozornosť na to, čo robí?   áno – nie

20. Mali ste niekedy obavy, že vaše dieťa je nepočujúce?   áno – nie

21. Rozumie dieťa tomu, čo rozprávajú ľudia?    áno – nie

22. Pozerá niekedy vaše dieťa uprene do priestoru alebo poneviera sa bez účelu?   áno – nie

23. Pozerá dieťa do vašej tváre, aby si overilo vaše reakcie, keď sa stretne     áno – nie

      s niečím neznámym?
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