مديريت وعده ھای غذا
با کودک خردسال خود وعدهھای غذايی دلپذيری بسازيد
بزرگ کردن کودکی که خوب غذا می خورد به معنی انتخاب
غذاھای سالم برای فرزندتان ،نشاندن فرزندتان بر سر سفره ھمراه
با ساير اعضای خانواده و يادگيری چگونه لذت بردن از غذا است.
کودکان و والدين يا مراقبان ھر کدام در وعده ھا و ميان وعده ھای
غذايی نقش ھايی دارند .رعايت اين نقش ھا کمک خواھد کرد که
کودک سالم غذا خوردن را ياد بگيرد و از صرف غذا با خانواده
لذت ببرد.
نقش شما به عنوان فردی بزرگسال اين است که تصميم بگيريد چه
غذايی به کودک ارائه کنيد ،چه زمان به کودک غذا بدھيد و او کجا
غذا بخورد.
نقش فرزندتان آن است که تصميم بگيرد چقدر از غذايی که به او
داده ايد بخورد .اين بدان معناست که کودک شما ممکن است تصميم
بگيرد اصالً غذا را نخورد .به کودکتان اعتماد کنيد که از ميان
غذايی که شما فراھم می کنيد آن چيزی را بخورد که برای بدن و
رشد او مورد نياز است .مخير کردن کودک به کنترل غذای خود به
رشد اعتماد به نفس سالم و سالمت روان کودک کمک خواھد کرد.
اين نقشھا را تعيين و به طور مداوم دنبال کنيد و مالحظه گرسنگی
و سيری کودک خود را داشته باشيد .تالش برای کنترل اينکه آنھا
چقدر و چه غذايی بخورند به کودک کمک نخواھد کرد که
غذاخوردن سالم را بياموزد و منجر به وعده ھای غذايی پرتنش
خواھد شد.
گفتار و رفتار شما در طول وعده ھای غذايی می تواند بر عادات
غذا خوردن کودکتان اثر بگذارد .اعمال فشار بر کودک در طول
صرف غذا ،مثبت يا منفی ،به آنھا در بيشتر يا کمتر خوردن از غذا
کمک نمی کند.
فشار منفی می تواند شامل يادآوری کودک به غذا خوردن يا مجازات
آنھا برای غذا نخوردن باشد .فشار مثبت يا "خوب" شامل پاداش دادن
کودکی است که غذا می خورد .ھر چيزی که شما می گوييد يا انجام
می دھيد که فرزندتان را به بيشتر يا کمتر خوردن از چيزی وادار

کند فشار تلقی می شود .ھر نوع فشار ،مثبت يا منفی ،در طول غذا
دادن به کودک به آنچه شما در نظر داشته ايد نخواھد انجاميد.
اجازه دھيد کودکتان تا زمانی که کامل سير می شود به خوردن ادامه
دھد .کودک شما ممکن است غذای زياد يا کمی بخورد .اين طبيعی
است .نوزادان و کودکان می توانند خود ميزان غذای مصرفی خود
را تنظيم کنند.
اگر شما نقش خود را به عنوان پدر و مادر يا مراقب انجام دھيد،
کودک شما گرسنگی و سيری خود را خواھد آموخت .بسته به سن
کودک ،از چند روز تا چند ماه طول خواھد کشيد که کودک احساس
گرسنگی و سيری را بياموزد.
تغييرات در مقدار و نوع غذايی که کودک می خورد طبيعی است.
آن چه کودکتان امروز دوست دارد ممکن است بعداً از سوی وی رد
شود.
استراتژیھای مفيد در مديريت وعده ھای غذايی







اغلب به طور خانوادگی با ھم سر )دور( يک ميز غذا بخوريد
ھر دو و نيم تا سه ساعت ،يک وعده غذايی سالم يا يک ميان
وعده به کودک ارائه کنيد
سر ميز غذا وسائل الکترونيکی يا اسباب بازی را اجازه ندھيد
صبور باشيد .صبر بھتر از فشار است
اجازه دھيد کودک خود برای خودش غذا بکشد .به آنھا آموزش
بدھيد در ابتدا مقدار کمی بکشند .به آنھا بگوييد که می توانند
در صورتی که گرسنه ھستند بيشتر بکشند.
وقتی در مورد غذا و غذا خوردن با کودک خود صحبت
می کنيد بيطرف بمانيد .اشکالی ندارد که درباره آنچه از
خوردنش لذت می بريد حرف بزنيد اما بيش از حد مثبت يا
منفی بودن در مورد يک غذا ممکن است به کودک فشار وارد
کند.
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فشارھايی که بايد ھنگام صرف غذا از آن پرھيز کرد
اعمال فشار به کودک در غذا خوردن به اينکه غذايی را امتحان کند يا از غذايی بيشتر يا کمتر بخورد کمک نخواھد کرد .کودکانی که زياد يا کم غذا می
خورند ،می دانند که برای رشد سالم خود چقدر بايد غذا بخورند .سناريوھای زير درباره شيوه ھای شايعی که کودکان ممکن است در طول صرف غذا
احساس فشار کنند و آنچه شما در عوض می توانيد بگوييد يا انجام دھيد را بخوانيد.

انواع فشارھايی که به غذا خوردن کودک کمک نخواھد کرد

آنچه می توانيد در عوض بگوييد يا انجام دھيد که به غذا خوردن کودک
کمک نمايد

تشويق کردن
کودکتان غذای جديدی را امتحان کرده و شما می خواھيد از او
قدردانی کنيد .می گوييد" :تو دختر خوبی ھستی که نخود فرنگی را
امتحان کردی"

"می بينم که آنھا را امتحان کردی".
"نظرت چه بود؟"
کودکان در صورتی که احساس نکنند تحت فشارند و می توانند از ميان غذاھا
برای خود انتخاب کنند ،بيشتر احتمال دارد که غذاھای جديد را امتحان کنند.

رشوه دادن يا جايزه دادن به کودک با فعاليت ھای سرگرم کننده يا
غذا
"اگر تو اين غذا را امتحان کنی ،به پارک می رويم".
"اگر سبزيجات خود را بخوری ،می توانی دسر ھم بخوری".

"می توانی اين سبزی ھا را دفعه بعد بخوری .دفعه بعد ترجيح می دھی به جای
پخته خام باشند؟"
مھم است که به کودک به خاطر خوردن غذا جايزه ندھيد .وقتی جايزه خوردن
ت بيشتر دسر باشد ،عالقه به دسر افزايش می يابد .بعضی از کودکان
سبزيجا ِ
حتی اگر گرسنه نباشند فقط به خاطر رسيدن به دسر غذای بيشتری می خورند.

تنبيه به خاطر غذا نخوردن
"چون غذا را نخوردی ،نمی توانيم برويم بيرون و بازی کنيم".

تنبيه به رشد کودک شما آسيب می زند .وقتی کودکتان غذا می خورد يا نمی
خورد چيزی نگوييد .کودکان می توانند وقتی گرسنه ھستند بر خوردن تمرکز
کنند و وقتی سيرند از آن دست بکشند.

حرف زدن درباره سالم بودن غذا
"اين غذا کمک می کند تو بزرگ و قوی شوی".

غذاھايی به کودک بدھيد که مغذی ھستند .بگذاريد کودک تصميم بگيرد که از
ميان آنھا چه غذايی بخورد.

ترغيب کردن يا يادآوری کردن
"قبال اين غذا را امتحان کرده ای".
"فراموش نکن که گوشت بخوری".

"اگر نمی خواھی مجبور نيستی غذا را امتحان کنی يا قورتش بدھی ".به کودک
دستمال بدھيد که بتواند غذا را روی دستمال تف کند.
"دوستش داری؟"
عباراتی مثل عبارت فوق به کودک اين حس را می دھد که حق انتخاب دارد.
تالش برای قانع کردن کودک يا يادآوری کردن به وی که غذای خاصی را
بخورد مطلوبيت غذا را برای کودک کمتر ھم خواھد نمود.

قاعده يک-لقمه يا دو-لقمه
"مجبور نيستی آن را دوست داشته باشی ،ولی بايد از ھر غذايی يک
لقمه بخوری".

قاعده يک-لقمه نقش فرزندتان در امر خود غذا خوردن را در نظر نمی گيرد.
اين تصميم وابسته به کودک است که چه غذايی بخورد .اين ممکن است به معنی
آن باشد که کودک تنھا يک يا دو نوع از غذاھای سر ميز را بخورد که امری
طبيعی است .غذاھای جديد گاه به زمان نياز دارند.

سرزنش يا شرمنده کردن
"غذا را ھدر می دھی".
"چرا غذايت را مانند برادرت تمام نمی کنی؟"
"اگر ھمه غذای توی بشقابت را نخوری ،من عصبانی می شوم".

مقادير کمتری از غذا تھيه کنيد که ميزان ھدررفتن آن را کاھش دھد.
کودکان را با ھم مقايسه نکنيد .ھر کودکی بسته به نيازھای تکاملی خود غذا می
خورد.
تالش برای مجبور کردن کودکتان که ھمه غذای بشقابش را بخورد به منزله آن
است که به آنھا بگوييد که عالئم گرسنگی و سيری خود را ناديده بگيرند.
بگذاريد کودکتان از غذايی که تھيه کرده ايد کم يا زياد بخورد.

آرام کردن با غذا
"می دانم چه چيزی دردت را از بين می برد – يک ميان وعده
بخور".

به جای غذا از کلمات و در آغوش گرفتن برای آرام کردن فرزندتان استفاده
کنيد .دادن تنقالت به کودک وقتی ناراحت است به او آموزش می دھد که برای
احساس آرامش بايد غذا بخورد.

نمودار زير راه حلھايی برای حل مشکالت متداول در ھنگام صرف غذا و تشويق عادات سالم غذا خوردن ارائه می دھد .به عنوان يادآوری:


وظيفه شما اين است که تعيين کنيد چه چيز ،چه زمانی و کجا خورده شود.



کار کودک اين است که تصميم بگيرد که آيا غذا بخورد و چه ميزان بخورد.

راھھايی برای حل مشکالت متداول حين صرف غذا
آنچه کودکتان می گويد يا انجام می دھد

حرف ھای مفيدی که می توانيد بزنيد

کارھای مفيدی که می توانيد انجام دھيد

کودک می گويد" :گرسنه نيستم" يا نمی خواھد
سر ميز غذا بيايد

"اشکالی ندارد .مجبور نيستی که غذا
بخوری .فقط بيا و مدتی با ما سر ميز
بنشين".

از ھمه بخواھيد ھنگام صرف غذا سر ميز بيايند
خواه بخواھند غذا بخورند خواه نه .از گذراندن زمان
با ھم حين وعده ھای غذا لذت ببريد.

کودک می خواھد قبل از تمام شدن وعده
غذايی ميز غذا را ترک کند

"اگر معده ات می گويد سير شده ای ،اجازه
داری بروی".

بگذاريد فرزندتان ھروقت که غذا خوردنش را تمام
کرده ميز غذا را ترک کند.

کودک غذا را می اندازد يا پرت می کند

"اگر ديگر گرسنه نيستی می توانی از سر
ميز بلند شوی".

اين رفتار را ناديده بگيريد .اگر ادامه پيدا کرد به
کودک ھشدار بدھيد و از او بخواھيد ميز را ترک
کند .برنامه يک وعده يا ميان وعده غذايی ھر دو و
نيم تا سه ساعت را نگاه داريد.

کودک از غذا خوردن سر ميز خودداری می
کند اما  30دقيقه بعد می گويد گرسنه است

"ما تازه غذا را تمام کرده ايم .االن وقت غذا
خوردن نيست .بايد تا زمان ميان وعده
منتظر شوی .وقتی زمان ميان وعده رسيد
می توانی چيزی بخوری".

برنامه وعده ھای غذايی و ميان وعده را رعايت
کنيد و در بين آنھا به کودک غذا ندھيد .به کودک
کمک کنيد ياد بگيرد که می تواند در زمان وعده
ھای غذايی و ميان وعده غذا بخورد اما نمی تواند
تمام روز مشغول خوردن باشد.
بعد از دو تا سه روز ،کودک ياد می گيرد که ھنگام
وعده و ميان وعده ھای غذايی غذا بخورد.

کودک خيلی کم يا خيلی زياد غذا می خورد

چيزی نگوييد.

اعتماد کنيد که کودکتان می داند برای رشد سالم خود
چقدر به غذا نياز دارد.
می تواند سر ميز غذا بماند و در گفت و گوھا
شرکت کند.

کودک در طول روز فقط می خواھد بنوشد و
غذا نخورد.

به کودک يادآوری کنيد که زمان وعده يا
ميان وعده غذايی به زودی می رسد.

به کودک فقط در زمان معين شده برای غذا يک
ليوان شير بدھيد .بين وعده ھای غذايی به کودک
فقط آب بدھيد .به او در فاصله وعده و ميان وعده
ھای غذايی شير يا آب ميوه ندھيد.

کودک می گويد "من اين را دوست ندارم" يا
"من اين را نمی خورم"

"لطفا بگو نه مرسی".
"می توانی از بين آنچه سر ميز است تصميم
بگيری چه چيز را بخوری".

در وعده ھای غذا يک يا دو نوع غذا که کودکتان
معموالً می خورد را بگنجاييد .بگذاريد اگر می
خواھد خود را با ھمين غذاھا سير کند .اگر فشاری
نباشد ،کودک به مرور و وقتی آمادگی داشته باشد،
بيشتر غذاھا را امتحان خواھد کرد .برای او غذای
جداگانه درست نکنيد يا به او خوراکی ديگری ندھيد.
اين کار به کودک کمک می کند که ياد بگيرد
غذاھای متنوع را دوست داشته باشد .به کودک ياد
بدھيد چگونه در نحوه رد کردن غذا مؤدب باشد.

کودک سر ميز گريه می کند

"گريه می کنی .فکر می کنم احساس خوبی
نداشته باشی .با من درباره اش حرف بزن".

مھم است که برای احساسات کودک خود ارزش قائل
شويد .از خوردن دست بکشيد و برای آرام کردن
کودک او را در آغوش بگيريد .به کودک کمک کنيد
آرام شود سپس به غذا خوردن ادامه دھيد.

کودک می خواھد مدام يک غذا را بخورد

چيزی نگوييد.

بسياری از کودکان دوره ھايی از خوردن مداوم يک
غذای خاص را تجربه می کنند .اين غذا را ھمراه با
غذاھای ديگر به کودک بدھيد .به تدريج کودک از
اين غذا خسته می شود.

برای کسب اطالعات بيشتر و منابع بيشتر مربوط به تغذيه از وبسايت  york.ca/feedingkidsديدن کنيد.
از طريق تماس باTelehealth Ontarioبه شماره  1-866-797-0000يا با مراجعه به وبسايت  unlockfood.caبا متخصصين رسمی تغذيه رايگان
صحبت کنيد.
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