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که  ییبه بعد، عالوه بر غذاها یسالگ کیاز  رخوارانیش

از غذاي  دیگرفته اند، با ادی یخوردنشان را در سال اول زندگ

دارند  عیکودکان رشد سر نیا. استفاده کنند زیسفره خانواده ن

ها را هم ندارند و  ماريیاز ب اريیدر مقابل بس یو مقاومت کاف

در غذا دادن  دیبا نیابرابن. کامل نشده است زین شانیدندان ها

 :کرد تیرا رعا ریز یبه آن ها، دو شرط اساس

 .کم حجم، پرانرژي و زود هضم باشد شانیغذاها

 .آنان قرار داده شود اریدر اخت ادیدفعات ز به

تا دو  کی نیکودکان در سن تیرشد و فعال زانیم ن،یبر ا عالوه

هنگام  دیبا هم فرق دارد و با شتریبا کودکان سه ساله و ب یسالگ

 .در نظر گرفت زیموضوع را ن نیآنان، ا هیتغذ

 
 تا دو سال کیکودك  هیتغذ

 ادیز تیو فعال عیکودك رشد سر نیطور که گفته شد، ا همان

حجم  گریاز سوي د یول. دارد ازین شتریبه غذاي ب جهیدارد و در نت

لذا الزم است در  ست،یکامل ن زین شیمعده اش کم و دندان ها

 :دیتوجه کن ریاو به نکات ز هیتغذ

بار در شبانه روز به او غذا  ۶تا  ۵مادر،  ریبر استفاده از ش عالوه

 .دیبده

 

 بیترت نیبد دیریبگ ریاز ش جیبهتر است کودك را به تدر "اصوال

دو هفته  ای کیو پس از  دیدر صبح را قطع کن یردهیابتدا ش

 دیدر طول بعد از ظهر و سرانجام در هنگام شب قطع کن یردهیش

دارد او را به زور از  رخوردنیبه ش لیکه کودك تما یو زمان

 .و ناراحت شود یعصبممکن است کودك  رایز دیخود دور نکن

 سال ۵تا  ۳کودك  هیتغذ

با آهسته شدن رشد، اشتهاي کودك هم کاهش  یاز دو سالگ بعد

جه به روند رشد کودك تقاضا براي با تو نیبنابرا. ابدی یم

انرژي از  افتیدر زانیهر چند م. کند یم رییتغ زیغذا ن افتیدر

 یافتیمتفاوت است اما کل غذاي در گریغذا تا غذاي د کی

 لویک ۰۱۱۱ به یسالگ کیکودك در . روزانه کودك ثابت است

دارد البته  ازیانرژي ن لوکالريیک ۰۳۱۱به  یسالگ ۳کالري و در 

آن ها  یکیزیف تیفعال زانیبه انرژي کودکان براساس م ازین

 .متفاوت است

 کودك ییغذا برنامه

گروه  یعنی یاصل ییگروه غذا ۵از  دیکودك با ییبرنامه غذا در

و گروه گوشت و  اتیو لبن ریها، سبزي ها، ش وهینان و غالت، م

 .هاي آن استفاده شود نیگزیجا

 کودك هیمهم رفتاري در تغذ نکات

و  ردیقرار گ یراحت تیدر زمان خوردن در وضع دیکودك با -

که  نیبدون ا یاو باشد تا کودك بتواند به راحت کیغذا نزد

 .غذا بخورد رد،یتحت فشار قرار گ

در  رایز. از جنس نشکن باشد دیبشقاب و لوازم غذا خوردن با -

 ایکند  اسیصورت شکستن ظرف کودك ممکن است احساس 

 .شوند یعصبان نیوالد

 ریدر اشتهاي کودك و عالقه او به غذا تاث ییرنگ مواد غذا -

و زرد  یبا رنگ هاي سبز، نارنج ییخوردن غذاها. گذارد یم

توان از سبزي هاي برگ  یبه عنوان مثال م. براي او جالب است

 .استفاده کرد یو گوجه فرنگ جیهو ایسبز و 
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به  رایز دیاستفاده کن یعیطب وهیاز آب م یصنعت وهیبجاي آب م -

 .مواد قندي، رنگ وماده معطر اضافه شده است یصنعت وهیآب م

اشتهاي  کیسبب تحر نیساعت مع کیغذا خوردن در  -

 .شود یکودك م

بهتر . بردن اشهاي اوست نیعامل از ب نیکودك مهمتر یخستگ -

 .است بعد از استراحت به کودك غذا داده شود

مهم است  اریراي صرف غذا بسبه کودك ب یدادن وقت کاف -

 .کرد زیبهتر است از شتاب و عجله در هنگام غذا خوردن پره

 یکودك م زاريیو تکراري سبب ب کنواختیدادن غذاي  -

اگر غذاي مورد عالقه کودك، پشت سرهم به او داده  یحت. شود

 .کند یشود، کودك از خوردن آن خودداري م

بهتر است . کودك را با انواع غذاهاي مختلف آشنا کرد دیبا -

 ییفرد بزرگتر خانواده بخورد تا الگو کیرا ابتدا  دیغذاي جد

 .براي کودك باشد

 یکودك موجب ب ماريیو ب یخواب ناکاف ،یتحرک یب -

 .شود یو غذا نخوردن کودك م ییاشتها

 :نکته مهم براي بهداشت غذاي کودك چند

 .شسته شوند دیغذا دست ها با هیقبل و بعد از ته -

رفتن  نیحرارت موجب از ب رایز. غذاها خوب پخته شوند -

غذا  یاحتمال یشود و خطر آلودگ یزا م ماريیهاي ب کروبیم

 .رود یم نیدر اثر حرارت از ب

 نیشود و فاصله ب هیبراي هر وعده تازه ته دیغذاي کودك با -

که به کودك غذا  یشود تا زمان یکه غذاي کودك پخته م یوقت

ها در غذا  کروبیاحتمال دارد م راینباشد ز یشود طوالن یداده م

 .ابندی ریتکث

 ماندهیغذاهاي باق. نگهداري شود حیغذاهاي پخته به طور صح -

نگهداري  خچالیخنک و در ظرف دربسته در داخل  "عایسر

 .شود

استفاده  زهیسالم و پاک ییغذاي کودك از مواد غذا هیدر ته -

 .شود

 .از آب سالم استفاده شود زیغذا ن هیو ته دنیبراي نوش -

. غذاها از دسترس حشرات و جوندگان دور نگهداري شود -

در ظرف درب دار و دور از دسترس  دیمنظور غذاها با نیبد

 کروبیحامل م واناتیو حشرات نگهداري شود چون ح واناتیح

  .زا هستند ماريیهاي ب

 
 (ساله  7-11کودکان) 

 یم فایدر رشد و تکامل کودکان ا یمناسب، نقش مهم هیتغذ

زود هنگام  يها يماریاز بروز ب دیتوان یمناسب م هیبا تغذ. کند

کاهش  ندهیرا در آ یخطر مشکالت سالمت زیکرده و ن يریجلوگ

 .دیده

 

 :یکیزیف تکامل

 یم شیبدن افزا یدرصد چرب( سال  7 -۰۰ نیب)  نیسن نیا در

 رشد در  شیافزا يبرا یچرب نیا .ابدی

بدن در دختران در  یدر صد چرب. است ازیبلوغ  مورد ن دوران

 یچرب شیبا افزا. ابدی یم شیافزا شتریبا پسران زودتر و ب سهیمقا

طور احساس  نیبدن، کودکان به خصوص دختران ممکن است ا

 نیبه کودك ا دیبا نیوالد. کنند که دچار اضافه وزن  شده اند

از رشد  یبدن ، قسمت یبچر شیافزا نیرا بدهند که ا نانیاطم

 ادیبه احتمال ز یچرب نیرشد است و ا شیافزا انگریو ب یعیطب

عضالت خود  شیپسرها ممکن است درباره افزا. ستین یشگیهم

توده  شیبدانند تا سن بلوغ قادر به افزا دیبا ینگران شوند، ول

 .ودبدن نخواهند ب  یعضالن

 
 نتیجه گیري

در این پمفلت ما به بررسی نوع تغذیه کودك در سنین مختلف و 

از . سپس به ارائه نکاتی در زمینه تغذیه مناسب کودك پرداختیم

 سوءمجموع موارد بررسی شده میتوان اینگونه نتیجه گرفت که 

به  نیدر تمام سن ییمواد غذا افتیاز کمبود در یناش هیتغذ

 راتیتاث ینامطلوب بوده و گاه اریخصوص در زمان رشد بس

بنابراین با . گذارد یکودك به جا م اینده يبرا يریجبران ناپذ

توجه به کلیه موارد بررسی شده میتوان گفت تغذیه یکی از 

اساسی ترین و مهم ترین موارد موثر در رشد و زندگی اینده 

 .اهمیت باالیی می باشد کودك میتواند باشد به همین دلیل داراي
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