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WYWIAD ŻYWIENIOWY DZIECKA 

DANE PERSONALNE 

Imię i nazwisko rodzica: ……………………………………………………………… 

Adres e-mail:   ……………………………………………………………… 

Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………… 

Płeć dziecka:   dziewczynka   chłopiec 

POMIARY CIAŁA DZIECKA 

Aktualna masa ciała [kg]: 

…………………………………………………………………………….. 

Aktualny wzrost [cm]:  

…………………………………………………………………………….. 

Urodzeniowa masa ciała [g]: 

…………………………………………………………………………….. 

Urodzeniowa długość ciała [cm]: 

…………………………………………………………………………….. 

STAN ZDROWIA DZIECKA 

 

Jak ocenia Pani / Pan ogólny stan zdrowia swojego dziecka? Proszę wybrać jedną odpowiedź. 

 moje dziecko prawie w ogóle nie choruje 

 moje dziecko rzadko choruje 

 moje dziecko bardzo często choruje na …………………………………………………………….. 

 inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………. 

 

Moje dziecko miewa następujące problemy trawienne (jak często w Pani odczuciu): 

Biegunki    często  rzadko  wcale 

Zaparcia    często  rzadko  wcale 

Ulewania / wymioty   często  rzadko  wcale 

Wzdęcia    często  rzadko  wcale 
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Jak ocenia Pani poziom aktywności ruchowej swojego dziecka? Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 porównywalny z rówieśnikami 

 mniej aktywny w porównaniu z rówieśnikami 

 bardziej aktywny niż rówieśnicy 

 inny (jaki?) ………………………………………………………………………………………… 

 

Występujące alergie/nietolerancje pokarmowe 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jeśli dziecka ma jakieś zalecenia lekarskie to wypisz jakie: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe uwagi na temat stanu zdrowia: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jeśli podajesz dziecku jakieś leki lub suplementy diety, to napisz ich nazwy oraz częstotliwość 

stosowania: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

OCZEKIWANE REZULTATY 

Jakie są Twoje oczekiwania względem naszej konsultacji dietetycznej? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy dziecko uczęszcza do żłobka/przedszkola? 

tak nie 
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Jeśli NIE, to kto sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciągu dnia? Proszę zaznaczyć wszystkie 

właściwe odpowiedzi. 

 matka 

 ojciec 

 babcia 

 opiekunka 

 inne osoby, kto? ……………………………………………………………………. 

SPOSÓB ŻYWIENIA 

Czy dziecko jest aktualnie karmione piersią? 

 TAK, wyłącznie, bez podawania dodatkowych płynów (w tym wody), innych pokarmów 

 TAK, dziecko jest karmione piersią i dopajane wodą 

 TAK, ale dokarmiane jest mlekiem modyfikowanym, bez podawania innych pokarmów 

 TAK, ale wprowadzona została żywność uzupełniająca 

 TAK, ale dokarmiane jest mlekiem modyfikowanym i wprowadzono żywność uzupełniającą 

 NIE 

Jeśli TAK, to proszę podać, ile razy w ciągu doby dziecko jest przystawiane do piersi, ……………. w tym 

ile razy w nocy ………………………………… Ile przeciętnie trwa pojedyncze karmienie ( w minutach)? 

…………………………… 

Jeśli NIE, to proszę podać, jak długo dziecko było karmione piersią (w miesiącach) ……………….. 

Jak długo dziecko było karmione wyłącznie piersią (w miesiącach)? ………………… 

 

Jeśli dziecko otrzymuje posiłek/picie w nocy przynajmniej 1 raz w tygodniu, to jest to najczęściej 

(proszę wskazać jedną odpowiedź): 

 mleko 

 woda 

 sok 

 herbata / herbatka 

 inne, jakie? ..............………………………………………… 

 

Czy dziecko je przekąski miedzy posiłkami? 

 TAK  NIE 
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Jeśli TAK, to co otrzymuje pomiędzy posiłkami: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Co dziecko otrzymuje najczęściej do picia między posiłkami? Proszę zaznaczyć nie więcej niż 

dwie odpowiedzi. 

 woda mineralna/źródlana (niesmakowa) 

 przegotowana woda z sokiem/syropem 

 sok 

 herbata / herbatka 

 inne, jakie?................................... 

 

Proszę określić, jak obecnie przygotowywane są posiłki dla dziecka. 

 Gotuję osobno dla dziecka 

 Korzystam z gotowych produktów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci 

 Dziecko korzysta z posiłków przygotowywanych dla całej rodziny 

 Kupuję gotowe potrawy poza domem dla całej rodziny (np. pierożki, krokiety, naleśniki, kebab, pizza 

itp.) i dziecko również z nich korzysta 

 inne, jakie? ..............………………………………………… 

 

Czy soli Pani / Pan potrawy dla dziecka? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 nie używam soli do potraw dla dziecka 

 dodaję sól do wszystkich potraw dla dziecka 

 dodaję sól tylko do potraw przygotowywanych sposobem domowym 

 dodaję sól do gotowych produktów dla dzieci 

 

Czy Pani / Pana dziecko spożywa żywność typu „fast food” (np. hamburgery, nuggetsy, frytki, 

kebab, pizza) w restauracjach / barach szybkiej obsługi? 

 TAK  NIE 
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Jeśli TAK, to jak często? 

 1-2 razy w tygodniu 

 1-2 razy w miesiącu 

 raz na 3 miesiące 

 raz na pół roku 

 inaczej, jak? ………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę wskazać, jak najczęściej karmione jest Pani / Pana dziecko. Proszę zaznaczyć jedną 

odpowiedź. 

 spożywa przynajmniej jeden posiłek dziennie przy wspólnym stole z rodziną 

 karmione jest osobno, w innych porach dnia niż rodzina 

 inaczej/żadne z powyższych ……………………………………………………………………………… 

 

Czy dziecko spożywa posiłki o stałych porach dnia? 

 Tak, wszystkie 

 Tak, ale tylko niektóre 

 Nie 

 

Jak najczęściej zachowuje się Pani / Pan, gdy dziecko nie chce jeść nowej potrawy? Proszę 

wybrać jedną odpowiedź. 

 zdecydowanie karmię, nalegam, aby zjadło 

 karmię zabawiając i odwracając uwagę od jedzenia 

 podaję na początek w małych ilościach / mieszam z produktami, które już zna 

 wprowadzam potrawę ponownie po jakimś czasie 

 nie wprowadzam tej potrawy do jadłospisu 

 inne – jakie? ………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy dziecko jest na specjalnej diecie (np. eliminacyjnej, nietypowej)? Jeśli tak, to na jakiej? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


