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Wywiad wstępny dla rodziców biorących udział w konsultacjach i diagnozach 

 w Poradni Rodzinnej przy Stowarzyszeniu „Karuzela”. 

 
Imię i nazwisko dziecka 

 

Mail rodziców 

 

Telefon rodziców 

 

 

Imię i nazwisko mamy/rok 

urodzenia/wykształcenie: 

 

Imię i nazwisko taty/rok 

urodzenia/wykształcenie: 

 

 

Sytuacja materialna rodziny 

oceniana jest jako (dobra lub 

rodzina korzysta z pomocy 

ośrodka pomocy społecznej) 

 

 

Data urodzenia dziecka: 

 

 

Czy dziecko ma orzeczenie o 

niepełnosprawności/ czego 

dotyczy orzeczenie? 

 

 

 

Do jakiej placówki obecnie 

uczęszcza dziecko? 

 

 

 

 

Czy dziecko uczęszcza na 

dodatkowe terapie? Jakie? 

 

 

 

 

Czy dziecko na coś choruje 

przewlekle/ na co? 
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Czy dziecko ma rodzeństwo/ w 

jakim wieku/ czy występują u 

rodzeństwa choroby przewlekłe 

lub zaburzenia? 

 

 

Czy dziecko ma którykolwiek z 

tych problemów: zaburzenia 

pracy układu pokarmowego, 

trawiennego, zaparcia, biegunki, 

zaburzenia odżywiania, alergie, 

wahania nastrojów, powtarzalne, 

kompulsywne zachowania, 

halucynacje, nadaktywność. 

 

 

Czy dziecko przyjmuje leki na 

stałe? Jakie? 

 

 

 

 

 

 

Czy dziecko przyjmowało 

antybiotyki/jakie/na jaką 

chorobę? 

 

 

 

 

 

 

Czy dziecko śpi z otwartą, czy z 

zamkniętą buzią? 

 

 

Czy dziecko często ma infekcje 

górnych dróg 

oddechowych/zapalenia 

ucha/angina/ częsty katar? 

 

 

Czy dziecko było 

hospitalizowane/kiedy/z jakiego 

powodu/jak długo? 
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Czy wystąpił u dziecka poważny 

uraz/upadek (kiedy w jakich 

okolicznościach)? 

 

Czy dziecko było 

rehabilitowane/z jakiego 

powodu/jak długo? 

 

 

 

Czy w rodzinie występowały 

choroby 

przewlekłe/autyzm/schizofrenia? 

 

 

 

Czy mama dziecka przed ciążą 

przyjmowała leki/jakie? 

 

 

 

Jak przebiegała ciąża? 

(hospitalizacje, przyjmowane 

leki, ewentualne choroby, grypa, 

opryszczka, praca w 

szkodliwych warunkach, częste 

spędzanie czasu blisko 

komputera, telefonu) 

 

 

Przebieg porodu 

A) siłami natury czy cesarskie 

cięcie;  

 

B) podane znieczulenie; 

 

 

C) czy była podana oksytocyna; 

 

 

D)  czy wystąpiły powikłania po 

porodzie/jakie?  

 

 

Stan noworodka: 

A) w którym tygodniu 

ciąży urodziło się 

dziecko; 
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B) ile otrzymało punktów 

w skali Apgar; 

 

C) waga dziecka; 

 

D)  długość dziecka 

 

E) trudności przy porodzie 

(owinięcie pępowiną, 

poród kleszczowy itp., 

przedłużająca się akcja 

porodowa, zbyt szybka 

akcja porodowa) 

 

F) czy wystąpiła żółtaczka 

(czy były naświetlania) 

 

Sposób karmienia dziecka po 

porodzie (ewentualne karmienie 

pozajelitowe do kiedy, do kiedy 

pierś, do kiedy butelka, do kiedy 

smoczek, jeśli dziecko miało)? 

 

 

 

 

Czy występowały problemy z 

pobieraniem pokarmu (problem 

ze ssaniem piersi, krztuszenie, 

ulewanie, wygórowany odruch 

wymiotny itp., dziecko było 

często niespokojne podczas 

karmienia)? 

 

 

Czy dziecko miało rozszerzaną 

dietę standardowo (od 4 lub 6 

miesiąca życia)? 

 

 

Czy występowały problemy z 

rozszerzaniem diety 

(krztuszenie, wygórowany 

odruch wymiotny, niechęć do 

różnych konsystencji czy 

smaków lub kolorów) ? 
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Czy dziecko pije z kubka?  

 

 

 

Czy występują problemy z 

jedzeniem/jakie? 

 

 

*w przypadku występowania 

problemów z jedzeniem 

uprzejmie proszę o zapisanie 

dokładnego tygodniowego menu 

dziecka, wraz z godzinami 

podawania posiłków i  

wszystkimi przekąskami. 

 

 

 

Rozwój dziecka: 

A) kiedy dziecko zaczęło 

siadać; 

 

 

B) kiedy dziecko zaczęło 

raczkować; 

 

C) kiedy dziecko zaczęło 

chodzić? 

 

 

 

Rozwój mowy: 

A) kiedy pojawiło się 

gaworzenie; 

 

B) kiedy pojawiły się 

pierwsze wyrazy/jakie 

to były wyrazy (mama, 

tata, czy może nazwy 

aut); 

 

C) kiedy pojawiało się 

pierwsze zdanie? 
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Jak długo w ciągu dnia dziecko 

ogląda bajki lub inne programy 

w TV lub w laptopie? 

 

 

 

Czy dziecko gra w gry 

komputerowe?/ Jak długo? 

 

 

 

Jak oceniacie Państwo 

koordynację ruchową dziecka? 

 

 

 

Czy u dziecka występują 

problemy sensoryczne 

(niechętnie zakłada ubrania o 

określonej fakturze, zatyka uszy 

przy głośnych dźwiękach, nosi 

kamizelkę obciążeniową, itp.) 

 

Jak dziecko śpi? Ile godzin śpi? 

O której zasypia, o której 

wstaje? Czy zasypia 

samodzielnie? Czy śpi samo? 

 

 

 

Jak często w ciągu tygodnia 

dziecko jada słodycze? 

 

 

 

 

 

Ulubione zabawy mojego 

dziecka: 

 

 

 

 

 

Moje dziecko bardzo nie lubi: 
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Najmocniejsze strony mojego 

dziecka: 

 

 

 

Największy problem mojego 

dziecka: 

 

 

 

 

Jak dziecko okazuje emocje? 

Jak okazuje radość (skacze, 

macha rączkami, uśmiecha się) 

 

 

 

 

 

 

 

Jak okazuje złość? Czy zdarzają 

się gwałtowne ataki złości? 

 

 

 

 

 

 

Czy zdarzają się/zdarzały ataki 

agresji/autoagresji? 

 

 

 

 

 

Moje dziecko dodatkowo 

uczęszcza na następujące 

terapie/miejsce? 

 

 

 

 

Czy jest jakiś rodzaj stymulacji, 

którego dziecko pragnie, 

poszukuje (ssanie, kołysanie się, 

skakanie)? 
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Co dodatkowo Cię niepokoi? 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwania po konsultacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę dołączyć słownik dziecka (w przypadku dzieci małomówiących) 

 


