


Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie opisu przypadku opracuj jednodniowy plan opieki na czas choroby oraz wykaz oddzia ywa  
wychowawczych wraz z przyk adami zabaw, wspomagaj cy rozwój motoryki, mowy i my lenia oraz 
rozwój emocjonalno-spo eczny. Formularze do wype nienia zamieszczone s  w arkuszu egzaminacyjnym.  
Na fantomie niemowl cia wykonaj czynno  zakraplania leku do otworów nosowych. Fantom traktuj tak, 
jakby by o to autentyczne dziecko. Gotowo  do wykonania tej czynno ci zg o  przewodnicz cemu ZN 
przez podniesienie r ki. Po uzyskaniu zgody przewodnicz cego ZN, w obecno ci egzaminatora przyst p do 
wykonania czynno ci. 
Nast pnie, przez podniesienie r ki, zasygnalizuj gotowo  przyst pienia do sporz dzenia mieszanki i po 
uzyskaniu zgody przewodnicz cego ZN, w obecno ci egzaminatora, na stanowisku do przygotowania 
mieszanki sporz d  mieszank  mleczn  zgodnie z instrukcj  na opakowaniu. Po wykonaniu mieszanki 
zademonstruj przez ok. 1 minut  na fantomie niemowl cia technik  karmienia dziecka przygotowan  
mieszank . Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzgl dniaj c przepisy bhp i ergonomii. 
Po zako czeniu posprz taj stanowisko. 
Arkusz egzaminacyjny z wype nion  dokumentacj  pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. 

Opis przypadku  
W domu ma ego dziecka od pó  roku przebywa sze ciomiesi czna Ania. Dziewczynka jest pogodna, jej 
wzrost i waga mieszcz  si  w granicach normy. W zakresie motoryki, mowy i my lenia oraz rozwoju 
emocjonalno-spo ecznego poziom rozwoju dziewczynki odpowiada rozwojowi dziecka pi ciomiesi cznego.  
Obecnie Ania ma stwierdzon  przez lekarza pediatr  infekcj  górnych dróg oddechowych; jest 
rozdra niona, pop akuje i domaga si  cz stego kontaktu z opiekunk . Zgodnie z zaleceniem lekarza nale y 
wykonywa  dziecku na 30 minut przed karmieniem inhalacje z soli fizjologicznej przez 5 minut (5 razy 
dziennie), a nast pnie oczyszcza  nos za pomoc  aspiratora. Trzy razy dziennie do ka dego otworu 
nosowego nale y poda  po 1 kropli do nosa. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  2 rezultaty: 
− Jednodniowy plan opieki na czas choroby,  
− Wykaz oddzia ywa  wychowawczych wraz z przyk adami zabaw  

oraz 
− przebieg zakraplania leku do nosa dziecka, przygotowania mieszanki mlecznej z mleka  

w proszku oraz karmienia dziecka. 
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Jednodniowy plan opieki na czas choroby 

Godzina Rodzaj dzia a  opieku czo-piel gnacyjno-wychowawczych 

  

Strona 3 z 6



Jednodniowy plan opieki na czas choroby 

Godzina Rodzaj dzia a  opieku czo-piel gnacyjno-wychowawczych 

  

Strona 4 z 6



Wykaz oddzia ywa  wychowawczych wraz z przyk adami zabaw  

Sfera rozwoju  
psychomotorycznego 

przewidziana  
do stymulacji 

Cele oddzia ywa   
wychowawczych 

Oddzia ywania wychowawcze  
wraz z przyk adami zabaw/ wicze  

Pomoce  
dydaktyczne/ zabawki 
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