BÀI KIỂM TRA SÀNG LỌC MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN
LỨA TUỔI MẦM NON - NHÓM 4 – 5 TUỔI (TRÊN 48 THÁNG)
: …… / ……. / ………….

Họ và tên trẻ

: ………………………………………………….

Ngày sinh

: …… / ……. / …………. Tuổi thực

NGHE HIỂU VÀ
PHÁT RA ÂM THANH

VẬN ĐỘNG TINH

VẬN ĐỘNG THÔ

Ngày thực hiện

 Dễ dàng bước theo 1 đường hẹp
 Chạy nhẹ nhàng trên đầu ngón chân
 Năng động và thành thục khi leo trèo, trượt
hay xoay
 Nhảy chân sáo
 Đứng 1 chân trong 8-10 giây, cả hai chân
trái phải
 Nhảy lò cò 1 chân hơn 10 lần, cả hai chân trái
phải 
 Bắt bóng bằng tay, ném hay đá dễ dàng
 Lái xe đạp không cần bánh xe phụ
 Xỏ được 1 cây kim lớn
 Bắt chước vẽ những hình đơn giản (tam
giác, tròn hay đường thẳng)
 Bắt đầu học viết chữ cái (ví dụ: tên)
 Có thể vẽ chi tiết hơn (nhà có cửa sổ hay rèm
cửa )
 Tiến bộ trong kĩ năng cầm kéo (cắt được
những hình dạng đơn giản)
 Dùng dao và nĩa cùng lúc
 Có tay thuận rõ ràng trước khi đi học
 Có thể thực hiện cuộc đàm thoại dài và hợp
lí
 Ít mắc lỗi ngữ pháp
 Hiểu các từ trái nghĩa (ví dụ nóng lạnh, to
nhỏ, v.v)
 Thấy được sự giống nhau giữa các vật
 Hiểu các giới từ chỉ vị trí ( ví dụ: trong,
ngoài, bên cạnh) và đại từ nhân xưng (ví dụ:
tôi/con, bạn, bạn ấy v.v)

: …………………………………………….
 Dễ mất thăng bằng khi di chuyển
 Vụng về và không giữ được thăng bằng khi
chạy, thường xuyên bị vấp
 Sợ và tránh những thiết bị trong sân chơi
 Không đứng trên 1 chân quá 2-3 giây
 Không nhảy lò cò 1 chân hơn 4-5 lần (cả 2
chân) hoặc chỉ làm được với 1 chân
 Không bắt, ném hay đá bóng
 Không đạp được xe đạp 3 bánh hay xe đạp
có bánh xe phụ
 Không xỏ chỉ qua cây kim lớn được
 Không bắt chước vẽ những hình đơn giản
(tam giác, tròn hay đường thẳng)
 Không bắt chước được những chữ cái đơn
giản
 Không vẽ được những hình đơn giản
 Khó khăn khi dùng bút chì hay kéo
 Không có tay thuận (điều này có thể ảnh
hưởng đến hoạt động hàng ngày)
 Thường có vấn đề với những từ đơn
 Thường mắc lỗi ngữ pháp
 Không trả lời được những câu hỏi (ví dụ:
tại sao, cái gì)
 Không hiểu hay giải thích ý nghĩa của những
từ thông dụng
 Mắc lỗi ngữ pháp, các thì (quá khứ, hiện tại,
tương lai), đại từ nhân xưng hay giới từ
 Giáo viên lo lắng về khả năng hiểu của trẻ
 Không thể lập lại những câu dài (từ 8 từ trở
lên)

GIAO TIẾP
TRÍ TUỆ

 Biết địa chỉ nhà (số, đường)
 Dùng dao và nĩa
 Tự mặc và thay đồ trừ dây và khóa phức
tạp
 Giải quyết những vấn đề xã hội qua việc
thương lượng, chia sẻ, tránh xung đột
 Xác định tiền xu và tiền giấy
 Đếm từ 10-20 vật
 Hiểu khái niệm sáng, chiều
 Có thể so sánh các vật (nhanh hơn, chậm
hơn)

Không độc lập khi ăn hay mặc đồ
 Không thể hay không thích tham gia các
hoạt động và trò chơi nhóm
 Không có kĩ năng giải quyết vấn đề khi gặp
khó khăn hoặc xung đột
 Không có khái niệm về tiền, số hay thời
gian
 Cách chơi khác với các bạn
 Có những lo lắng về khả năng chuyển sang
học ở trường tiểu học

Đánh giá :
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Đề nghị :
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. Tháng ….. Năm 20….
Chuyên viên Tâm lý

