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 کودک هیدرباره تغذ یمهم و کاربرد هیچند توص

 
 

 تغذیه کودک 
 

کند مخصوصاً در این ایام غالت و  صرفنوبت غذا در روز  ۵یا  ۴سالگی بهتر است که  ۱۲ - ۱۱کودک تا سن 
امل مضر و مزاحم خواهد بود اما شیرینی هیچ نقشی نداشته و ع برنج نقش مهمی در رشد فرزندان دارد

 .نمک و چربی هم تا آنجایی که ممکن است باید کمتر مصرف شود
 
کند و حتی به بعد و در دنیای امروز تحت تاثیر تبلیغات تلویزیونی غذاهای را انتخاب میسالگی  ۴کودک از  

 ه باید برای او آنچه را که عالقهبنابر این در حالی ک.  شودسلیقه و ذائقه او به خاطر این تبلیغات دگرگون می
بتواند رژیم غذایی او را کمک کرد که  ، آن هم به موقع ، مزه خانهخوشباید با غذای خوب و  ، مند است خرید

 .مناسبی را انتخاب کرده و آن را داشته باشد
 
ند احساس کودکی و بر بمدرسه  را بهخواهیم تا غذای منزل همچنین می دانیم وقتی که از کودکان می 

 .کنندناچیزی می
 

، اما به شرطی که غذای مدرسه سالم  ، بنابراین اگر او ترجیح می دهد که از غذای مدرسه استفاده کند
 لم بودن یا مناسب بودنه دلیل ساباید به او فرصت چنین کاری را داد و ب ، قوی و مغذی باشدمناسب و م

توجه و عالقه ای نداشته باشد و حتی از  به آنمخصوصا زمانی که ممکن است ،  دادن را با او فقط غذای خانه
مسخره یا ه دلیل بازی ب، وقتی که کیف و آنچه را که شما به او دادید باز می کند  یاخوردن آن سرباز بزند 

 .بازی بچه های اطرافش احساس بدی داشته باشد تغذیه او را دچار اشکال می کند
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 غذا خوردن آداب
 

خوردن غذا با همه اعضای خانواده بدون  : مینماییمجلب آداب غذا خوردن توجه شما را به این نکات  در مورد
ست در این باره کوچکترین تردیدی وجود ندارد تردید یک عادت و یک انتخاب بسیار خوب و مفید و با ارزش ا

فامیل و دوستان خواهد ، آن هم در کنار عزیزان « خوردن »زیرا یکی از ایام خوب و خوش زندگی انسان ، 
 .بود

 
شرط که دو اتفاق سر میز ناهار و یا شام نیفتد یکی اینکه هیچ کس به خاطر دیگری گرسنه و  اما به این

نه اینکه احساس سیری ، به هنگام خوردن ناهار و شام گرسنه باشند ، شد منتظر نماند و باید سر موقع با
 .کنند

 
ها را نصیحتی که بچه ، اندرزی، پندی ، سخنی ی ، گفتگوی ، گونه بحثیدوم اینکه سر میز ناهار یا شام هیچ 

 .در شرایط بد و با احساس نامناسبی همراه کند نباشد
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جز تشویق و ، جز تعریف ، جز مزد  ، ادیوقت هیچ نوع توصیه و کار تربیتی نیست جز ش، یعنی وقت غذا  
ایجاد ارتباط مطلوب اگر این دو شرط رعایت شود معلوم است که خوردن غذای خانواده با هم یکی از بهترین 

 .کارهایی است که می توانند انجام دهند
 

 
 

والً چیدن میز به پدر و مادر کمک کند در حالی که بچه چهار و نیم ساله معم ساله مایل است هنگام ۴کودک 
حدود چهار و نیم سالگی معموالً بچه ها وقتی که سر میز غذا می .در این زمینه آنقدرها کمکی نخواهد کرد 

افتد که باید دستشویی بروند و در این سن و سال است که درست وقت غذا آیند به یکباره به یادشان می
شود ولی به دلیل این دیده می خوردن راهی دستشویی می شوند حدود پنج سالگی در اشتهایشان افزایشی

 .شوندزنند معموالً وقت خوردن با اشکاالتی همراه میکه بسیار حرف می
 
بچه ها  اما خوشبختانه دقیقاً در این سن و سال است که آنها آماده هستند تا آداب غذا خوردن را بیاموزند 

الب اوقات به همه جا سر می غند سالگی به بهانه های مختلفی از سر میز راهی کارهای دیگری می شو ۶در 
مگر این که غذای بسیار خوشمزه باشد و آنها هم سخت  ، و در خوردن غذا دچار تردید و اشکال هستند، زنند 

 .گرسنه باشند
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 ساله را باید کمی گرسنه نگه داشت تا خاطر ما آسوده باشد که سر میز خواهند ماند  ۶بنابراین بچه های  
 

 
 

ه معموالً این احتمال وجود دارد که صبح وقتی از خواب بیدار می شوند به این سال ۶در مورد دختر بچه های 
دارند و بهتر این است  نتیجه برسند که اصالً اشتهایی ندارند و برخی اوقات حالت تهوع و حال بهم خوردگی

نی که در مدرسه که همان موقع با آنها غذایی ندهیم بلکه غذایی را به آنها هراندازه کم باشد بدهیم تا آن زما
و وقت زنگ تفریح احساس کردند گرسنه هستند اگر مایل بودن آن را استفاده کنند و یا شرایطی را فراهم 

 .کنیم که در میانه روز بتوانند غذایی را داشته باشند
 
به هر حال با مهربانی با خوشرویی با نوعی میل به همکاری و کمک می توان بچه ها را برای خوردن به حال  
شرایطی رساند که از این خوردن لذت ببرند از این رابطه بهره بگیرند و احساس خوبی هنگام غذا خوردن  و

 .داشته باشند
 
 : دکتر هالکوییمنبع  
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