
Meno dieťaťa:        Pohlavie:  dievča  chlapec 

Dátum narodenia:  Dátum vypísania dotazníka: 

 

Test komunikačného správania: Slová a vety 
skrátená verzia 

pre deti vo veku 17 – 36 mesiacov

I. ČASŤ: SLOVÁ
V nasledujúcej časti je zoznam typických slov malých detí. Slová, ktorým dieťa nerozumie, označte v treťom stĺpci (nerozumie). Slová, 
ktorým dieťa rozumie, ale ich nehovorí, označte v druhom stĺpci (rozumie). Slová, ktorým vaše dieťa rozumie a zároveň ich hovorí, 
označte v prvom stĺpci (rozumie a hovorí). 
Slovo označte aj vtedy, ak ho vaše dieťa vyslovuje inak ako dospelá osoba (napr. použije slovo čimy na pomenovanie čižmy alebo 
koka na označenie čokolády). 
Toto je zoznam slov, ktoré používajú rôzne deti v rôznom veku. Netrápte sa, ak vaše dieťa nehovorí všetky slová. Zvážte výrazy, ktoré 
sa používajú vo vašej rodine. Aj keď sa napríklad na označenie sedačky u vás používa slovo gauč, vyznačíte slovo sedačka.

Zvuky zvierat a okolia 
rozumie a 

hovorí 
  rozumie   nerozumie rozumie a 

hovorí 
  rozumie  nerozumie rozumie a 

hovorí 
  rozumie   nerozumie 

ach chacha/hihi šiši/ššš (vlak) 
bim-bam kač tik-tak 

Predmety, zvieratá, časti tela, jedlá a nápoje 
rozumie a 

hovorí   rozumie   nerozumie rozumie a 
hovorí   rozumie nerozumie rozumie a 

hovorí   rozumie nerozumie 

ananás lepidlo rukavice 
 auto lyžička sanitka 

bunda mačka sedačka 

čelo mašľa/gumička sneh 

čižmy mäso svetlo 

čokoláda medveď svetrík/pulóver 

džem/lekvár mesiac šálka/pohár 

hrach miešačka tuleň 

chvost nočník udica 

jama/diera nos váha 

jašterica papier váza 

ježko papučky vedierko/kýblik 

kamión pena veverička 

klobása  pivo ZOO 

kosť pomaranč zubná pasta 

krupica pršiplášť zvonček 

Činnosti a stavy 
rozumie a 

hovorí   rozumie   nerozumie 
rozumie a 

hovorí   rozumie   nerozumie 
rozumie a 

hovorí   rozumie   nerozumie 

báť sa môcť plakať 

cúvať opraviť umývať (sa) 

čakať ostať/zostať vedieť 

kúpiť pamätať voňať 

mať piť zívať 

Svetlana Kapalková, Ivana Kaletová, Daniela Slančová, Iveta Bónová, Jana Kesselová, Marína Mikulajová 



Vlastnosti a príslovky 
 rozumie a 

hovorí      rozumie    nerozumie  rozumie a 
hovorí      rozumie    nerozumie  rozumie a 

hovorí      rozumie    nerozumie 

detský    iný/druhý 
 

   spolu 
 

   
dole/dolu    názvy farieb (žltý...) 

 
   veľmi 

 
   

doma    okolo 
 
 

 
 

   zlý 
 

   

 

Otázky 
 rozumie a 

hovorí      rozumie    nerozumie  rozumie a 
hovorí      rozumie    nerozumie  rozumie a 

hovorí      rozumie    nerozumie 

Čo je to?    Kto to je? 
 

   ktorý/-á/-é? 
 

   
 

 

 

 

II. ČASŤ: GRAMATIKA A VETY 

Teraz nás zaujíma, či vaše dieťa používa slová v rôznych tvaroch, napr. mama, mamy, mame, mamou… 
Venujte prosím pozornosť zvýrazneným častiam slov. 

 

 áno nie 

Ak sa spýtate dieťaťa  

Kam dáme hračku?, odpovie napríklad na vaňu, na stôl, na stoličku, na zem, na policu…    
O čom sme čítali?, odpovie napríklad o žabke, o mackovi, o stromčeku, o lastovičke…    
S kým/s čím sa dieťa hralo?, odpovie napríklad s tatom, s mamou, s vedierkom, s lopatkou…    
Kam ideme?, odpovie dieťa napríklad k babke, k tatovi, k mame, ku macíkovi…    

Ak vaše dieťa chce pomenovať viaceré predmety, povie napríklad balóniky, autá, knižky…   
Keď hovorí vaše dieťa o tom, 

čo práve robíte vy, používa tvary slov ako napríklad ideš, fúkaš, spievaš, kreslíš, piješ…   
čo práve robia iní, používa tvary slov ako napríklad stoja, bežia, vezú, stavajú, plačú, letia…    
čo sa udeje v budúcnosti, používa tvary slov ako napríklad urobí, nakreslí, zacúva, poukladá, umyje…     
čo sa dialo v minulosti, používa tvary slov ako napríklad napísal, postavil, spadol, hrali sme sa, čítali sme 
 
 
 
 

  

  
Keď vaše dieťa 

o niečo žiada, používa tvary slov ako napríklad poď, ukáž, prestaň, daj, pozri...   
chce povedať, že niečo niekomu patrí, používa slová ako napríklad tatove, mackove, mamine, žabkine, dedove, koníkov…    

Používa vaše dieťa tvary slov ako napríklad: 

ja by som zobrala /ja by som zobral   
nie sú, nie je, nie som, neni, som, je, sú    

 

 

NAPÍŠTE TRI NAJDLHŠIE VETY, KTORÉ POVEDALO VAŠE DIEŤA 

1.   

2.   

3.   
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