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األسبوع الثاين

FEEDING ∙ EATING ∙ AND ∙ SUCCEEDING ∙ TOGETHER

نمو الطفل وسلوكيات 
تناول الطعام

مع نمو الطفل وتطور شخصيته، يمكننا توقع سلوكيات معينة منه، 

وعىل الرغم من أن بعض هذه السلوكيات الطبيعية )مثل انتقاء 

الطعام( قد تغضبنا، فإن معظم األطفال ال يتصرفون بهذه الطريقة 

عن عمد.

وإذا فهمنا السبب الذي يدفعهم إىل التصرف بهذه الطريقة وعرفنا 

ما الذي يمكننا توقعه منهم في أثناء نموهم، فلن نقلق إىل هذا الحد 

عىل تناولهم الطعام.

هذه المعرفة تتيح لنا الوثوق بقدرة أطفالنا عىل تناول الطعام، 

وبالتالي مساعدتهم عىل تعلم الثقة بأنفسهم.

 كيف يتصرف األطفال في مرحلة المشي 

عند تناول الطعام
بتشكك

يفقد الطفل حماسه لتناول الطعام ويصبح انتقائًيا أكثر. 	•
لن يرغب ولن يحبذ تجربة طعام جديد عىل الفور. 	•

سوف يجرب أطعمة جديدة ثم يتعلم كيف يحبها تدريجًيا. 	•

بتذبذب
يصبح النمو أكثر بطأ وتقل شهيته. 	•

ما يحبه يوًما، ال يحبه يوًما آخر. 	•
يتناول الكثير في يوم )أو وجبة( والقليل جًدا في اليوم التالي. 	•

لن يأكل من جميع أصناف الوجبة - بل سيفضل تناول صنف  	•
واحد أو اثنين فقط.

بعناد
يقول “ال” كثيرًا ويحاول أن يعرف حدود تصرفاته. 	•

يرغب في وجود والديه بالقرب منه ولكن دون تدخل منهم. 	•

بفوضوية
ما زال الطفل في مرحلة اكتساب مهارات تناول الطعام،  	•

وسوف يُحدث فوضى عند األكل ولكن دون تعمدها.

يتعلم استخدام الشوكة والملعقة، ولكنه يستخدم يديه كثيرًا. 	•
يبدأ في إلقاء الطعام حيث يتعلم العالقة بين السبب والنتيجة:  	•

“إذا ألقيت طعامي، تغضب أمي!”

 كيف يتصرف األطفال في مرحلة ما 

قبل الدراسة عند تناول الطعام
بفضول

يمكنه تعلم آداب المائدة، ولكنه قد يجد صعوبة في االلتزام بها  	•
نتيجة لعدم القدرة عىل التحكم في النفس.

أقل تشكًكا تجاه أصناف الطعام الجديدة وأكثر رغبة في تذوق  	•
الطعام.

يبدأ في االستمتاع بتناول الطعام، ولكنه يفقد االهتمام تماًما  	•
عند الشبع.

الرغبة في إسعادك/ تقليدك
يرغب في تناول األصناف التي تتناولها ألنه يظن أنك رائع! 	•

يتأثر بالتلفزيون ووسائل اإلعالم واألقران. 	•

بمرح
يحب اللعب بالطعام ويتناوله بطرق غريبة، ولكنه ال يقوم بذلك  	•

إلغضابك، إنه يتصرف بصورة طبيعية وحسب.

يمكنه التشتت بسهولة. 	•
يتناول طعامه جيًدا عندما تكون المائدة مكانًا محبًبا له. 	•




