
Просимо Вас відповісти на питання анкети з харчування дітей, 

Ваша думка важлива для нас! 

П. І. вашої дитини, вік ______________________________________ 

1. Чи задовольняє вас якість харчування дітей в нашому ДНЗ:______ 

2. Від кого Ви отримуєте інформацію про харчування дітей? 

- вихователь-меню-дитина -інші батьки -з сайту дитячого садка 

3. Чи знаєте ви страви, які рекомендовані дітям дошкільного віку?____ 

Перерахуйте деякі з них _____________________________________ 

4. Як відгукується ваша дитина про харчування в дитячому садку. ___ 

5. Улюблена страва вашої дитини? ________________________ 

5. Чи подобаються Вашій дитині молочні продукти, каші? 

-да-ні - не знаю 

Якщо так, то які? _______________________ 

6. Чи подобається Вашій дитині страви з риби? 

-да-ні - не знаю 

7. Які овочеві та молочні страви ви готуєте дома? (Перерахуйте) 

_____________________________________________________________ 

8. Які страви та напої з меню дитячого саду ви готуєте дома? 

________________________________________________________ 

9. Від яких продуктів відмовляється Ваша дитина? ________________ 

10. Чи знаєте ви про шкоду таких продуктів як чіпси, лимонад, Чупа-чупс, 

сухарики з ароматизаторами і т. д._______________________ 

11. Чи знаєте ви про шкоду консервантів і ароматизаторів?________ 

12. Чи знайомі вам поняття "натуральні норми дитячого харчування"? 

-да-ні - в перший раз чую 

13. Як ви вважаєте, що таке здорове 

харчування?________________________________________________ 

14. Чи приділяєте ви увагу здоровому харчуванню в своїй сім'ї? 

-да-ні - не вважаю за потрібне - немає вільного часу 

15. Що вам заважає приділяти увагу здоровому харчуванню дитини? 

-нічого (стежимо за здоровим харчуванням) 

-це забирає багато часу 



-не володію інформацією про здорове харчування 

-не хочеться створювати собі зайвих проблем 

16. Чи згодні ви з тим, що харчування дитини в ДНЗ і сім'ї повинно 

поєднуватися? 

-да-ні - не знаю 

17. Які навички культури харчування ви прищеплює дитині в сім'ї? 

_______________________________________________________  

18. Які страви ви виключили б з меню дитячого саду?___________________ 

19. Як ви думаєте, що необхідно додати в меню дитячого 

саду?__________________________________________________________ 

20. Чи відвідуєте ви сайт дитячого саду?___________________ 

21. Хотіли б ви, щоб на сайті дитячого садка, інформація про харчування 

дітей доповнювалася і розширювалася?_____________________ 

Якщо так, то яка? (Перерахуйте) ___________________________ 

Дякуємо за співпрацю! 

 


