
AUTIZEM  

Pyetjet për prindër. 

 

1. A mundë të vreni kurë fëmija juaj është i lumtur ose i hidhëruar? 
2.  Kur fëmija juaj luan me lodra, a ju përciell juve me shikim se edhe ju po përcillni ate se cfare 
eshte duke bere? 
3. A kesh apo buzeqesh, kur ju shikon juve ? 
4. Kur eshte duke shikuar lodrat ne nje pjese te dhomes dhe eshte duke treguar me gisht, a 
eshte edhe duke shikuar londren ne te cilen shikon dhe tregon me gisht?  
5. Kur fëmija juaj nuk mund të arrijë diqka a e kërkon ndihmën tuaj? 
6. Kur ju nuk jepni vëmendje ndaj fëmijës tuaj a mundohet ai të tërhek vëmendjen  tuaj ? 
7. Fëmija juaj a bën ndonjë sjellje që e din që ju bën juve të qeshë ? 
8. A mundohet femija te terhjek vemenddjen tuaj ne ndonje gje interesante qe edhe ju te 
tregoni interesim, duke mos pritur qe do beni ndonjegje nga gjesendi qe duket interesant. 
9. Kur bleni lodra me fëmiun e juaj a i jep juve që tja ruani ate? 
10. A ju tregon fëmija juaj objektet që e mban në dorë,  pa pasur dëshirë që të jep juve në 
dorë?  
11. A përshëndet me dorë të tjerët? 
12. A tregon me gisht drejtë objektit të caktuar që ndodhet në afërsin e tij? 
13. A lëvizë kokën për të pohuar përgjigjen, duke kuptuar shprehjen “PO” ose “JO” ? 
14. A përdor zërat apo fjalët për të tërhjekë vëmendjen tuaj? 
15. A është në gjendje të artikulon fjalin me rrokje psh. Ma-ma , ga-ga, a-gu, a-bu, pa-pa , ba-
ba? 
16. Cilët nga bashkëtingëlloret i përdor fëmija juaj;  ma, na, ba, da ga,va, la,ja, sa,sha? 
17. Sa fjalë të ndryshme me kuptim i përdorë fëmija, të cilat ju i kuptoni dhe e njihni(pshb. Ham 
ham- për të ngrën; gjyqi – gjyshi; ato ato – po dua ato; ën ën – për autimjetin; et.)? 
18. A është në gjendje të lidhë dy fjalë(pshb, në këtë mënyrë;  po du ham ham = dua ende 
ushqim, to, to – po dua ato, ën, ën, pa, pa= ejani te shetisim me makinë , nana ktu = nënë eja 
këtu)? 
19. Kur fëmijën e thërrisni me emër a kthen kokën duke e shikuar nga ju ? 
20. Sa fjali apo fraza të ndryshme kupton, edhe pa gjeste apo shpjegime jo verbale? 
21. A tregon interesim për lojrat duke përdorur lodrat të shumta? 
22. Sa nga këto gjësende fëmija e juaj përdor me shkathtësi: gotën, shishen,lugën,pirunin, 
kranin,brushën e dhëmbëve, shpuzën për larje, topin, kovën, telefonin, makinën lodër,etj.   
23. Sa kuba në lartësi mund ti palojë fëmija juaj? 
24. A luan ndonjë rol fëmija juaj me lodra (psh i ushqen bebën, vendos lodën në gjum, vendos 
kafshët në rimorkion e kamionit etj). 


