
نکاتی برای کاهش

بدغذایی کودکان خردسال 

برای کاهش بدغذایی کودکان این اقدامات

کمک کننده هستند: 

• موقع غذا خوردن حواس پرتی را به حداقل
برسانید برای مثال عادت سرگرم کودک با وسایل

بازی و تلویزیون را حذف کنید.

• اگر نمی توانید در تمام وعده های غذایی افراد
خانواده را کنار هم داشته باشید دست کم برخی
وعده ها را در طول هفته برنامه ریزی کنید که باهم

غذا بخورید.زمان غذا خوردن را آرامش بخش

،لذت بخش و توام با گفت و گو راجع به موضوعات

خوشایند کنید و اجازه دهید کودک هم وارد مکالمه

شود. در این مواقع سعی نکنید آداب غذا خوردن و
گرفتن صحیح قاشق و چنگال را به کودک آموزش

دهید. برای این کار در آینده فرصت هست.

• انتظار نداشته باشید که کودک نوپا بتواند طوالنی
مدت پشت میز یا سرسفره بنشیند. نوپاها بعد از

۱۰ دقیقه ممکن است از جای خود بلند شوند و این
پدیده ای طبیعی است.

• برای کودک غذای سالم تهیه کنید که نیازهایش را
تامین کند.

• غذاهای پر کالری و یا نوشابه های قندی که
اشتهای کود ک را از بین می برند در دسترس او قرار

ندهید.

• کودک را برای غذا خوردن تحت فشار نگذارید و
اصرار نکنید که تمام غذای داخل بشقابش را تمام

کند.

 

• اجازه ندهید احساس کند که غذا نخوردنش برای
شما استرس زاست. آرامش خود را حفظ کنید و

خونسرد باشید.

• خوردن قطعات کوچک غذا برای کودکان
خوشایندتر است. سعی کنید غذا را در قطعات

کوچک تهیه کنید و با استفاده از کمی سس یا

دراوردن آن ها به اشکال ستاره، گل و ... جذابیت

غذا را به خصوص برای نوپاهایی که هر غذایی را

نمی خورند افزایش دهید.

• خودتان در مورد غذا خوردن الگوی مناسبی برای
او باشید. کودکان به طور معمول از والدینشان الگو

برداری میکنند.

• برخی کودکان عالقمند به خوردن غذاهایی هستند
که ممکن است مورد پذیرش والدین نباشد.

خوراکی هایی مثل شیرینی جات و ... . تجربه نشان

می دهد که منع کردن کودکان از خوردن این نوع

مواد اشتیاق آن ها را افزایش می دهد. توصیه

می شود به جای منع کردن کامل مصرف متعادل

آن ها را آموزش دهید. به این معنی که انواع

 سالم تری از این مواد غذایی را تهیه کنید و در
قفسه ای قرار دهید که کودک تا اندازه ای به آن

دسترسی داشته باشد. در این صورت نوپا احساس

کنترل بهتری روی خواسته اش پیدا می کند و

پافشاری اش کمتر می شود.

• برخی مواد غذایی را که مصرف آن ها ضروری
است و کودک از خوردن آن ها امتناع  می کند در

ترکیب غذاهای مورد عالقه او وارد کنید. مثال گل

کلم را به صورت پوره شده داخل سیب زمینی قرار

دهید.

• غذا را در مقادیر کم سرو کنید.
• به کودک حق انتخاب دهید. اجازه دهید بین دو یا

سه نوع غذای سالم یکی را انتخاب کند.

• روش دیگر این است که یک قاشق مخصوص
خودش در دست داشته باشد با اینکه ممکن است

سنش در حدی نباشد که بتواند از قاشق به درستی

استفاده کند و فقط آن را در هوا بچرخاند. با این کار

دهان کودک باز می ماند تا بتوانید در این فاصله

چند قاشق غذا به او بخورانید.
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