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الوجبات العائلية والعادات 

الروتينية
تحديد ترتيبات الطعام - موعد تناول الطعام ومكانه - هي مهمة 

الكبار؛ وتوفر الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة محددة الموعد 

الكثير من الفرص لألطفال للحصول عىل التغذية التي يحتاجون إليها.

تعتاد أجسامنا عىل السلوكيات الروتينية لتناول الطعام، وسرعان ما 

سيشعر طفلك بالجوع المتوقع عند موعد الوجبات.

البدء في وضع الروتين
احرص عىل تحديد مواعيد مناسبة للوجبات الرئيسية والخفيفة والجلوس لتناولها، عىل أن يحدد هذه المواعيد الكبار.  1

قدم وجبات خفيفة مخطًطا لها بين الوجبات الرئيسية والجلوس لتناولها. ويجب عرض الطعام عىل الطفل في مرحلة المشي كل ساعتين   2
إىل ثالث ساعات، وعرضه عىل األطفال األكبر سًنا كل ثالث إىل أربع ساعات.

ال تشجع الطفل عىل تناول أي طعام أو مشروبات )باستثناء الماء( بين الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة.  3

ال تستخدم الطعام إليقاف أو منع طفلك من نوبة غضب، وتجنب استخدامه إلراحته.  4

االستعداد للوجبات يبدأ قبل موعدها. رتب روتيًنا انتقالًيا للتهدئة قبل تناول الطعام.  5

تناول الطعام في مكان محدد، ويُفضل عىل المائدة. إذا أمكن، فاجلس وتناول الطعام مع الطفل في أثناء الوجبات الرئيسية والخفيفة.   6

اجعل الوجبة تجمًعا عائلًيا

الوجبات العائلية جزء مهم من ترتيبات الطعام. فاألطفال والمراهقون الذين يتناولون وجبات عائلية يأكلون بشكل أفضل، ويشعرون بطريقة أفضل 

وينسجمون بصورة أفضل مع غيرهم ويصبح أداؤهم أفضل في الدراسة. كما أنهم قلّما ما يكتسبون الكثير من الوزن أو يتعاطون المخدرات أو يدخنون.

اجلسوا مًعا، واجلسوا في مقابل أحدكم اآلخر وتشاركوا نفس الطعام واستمتعوا بالحديث.  1

2  تجنبوا عوامل التشتيت مثل الهواتف والتلفزيون واأللعاب وأجهزة iPad وغيرها.

تناولوا الطعام الذي تستمتعون به. ويمكن إحضار الوجبات من المطعم أو طلبها أو تسخينها في الميكروويف أو طبخها من البداية.  3

أخبر األطفال أنهم غير مضطرين لتناول الطعام، ولكن اطلب منهم االنضمام إىل المائدة في وقت العائلة.  4

كن واقعًيا عند وضع قوانين المائدة. قد يرغب األطفال في مرحلة المشي في الجلوس لخمس دقائق فقط، وقد يفضل األطفال في مرحلة   5
ما قبل الدراسة الجلوس لفترة أطول قليالً، وقد يحب األطفال في عمر المدرسة الجلوس لفترة طويلة إذا كان المكان ممتًعا.

اتبع مبدأ توزيع المسؤوليات في تغذية الطفل، حيث تنتهي مهمتك بمجرد ترتيب الطعام عىل المائدة، ثم يأتي دور الطفل في اختيار تناول   6
الطعام من عدمه ومقدار ما يتناوله من طعام. تجنب التعليق عىل مقدار ما يتناوله األطفال من الطعام أو األصناف التي يختارها.

يمكن للصغار في عمر سنتين البدء في وضع الطعام بأنفسهم. للتحكم في فضالت الغذاء، شجع األطفال عىل أخذ حصص صغيرة أوالً مع   7
إخبارهم أن بإمكانهم دائًما طلب المزيد.

كن قدوة حسنة. الوجبات العائلية طريقة رائعة لتعليم األطفال مهارة تناول الطعام، والتصرفات المناسبة عىل المائدة لمساعدتهم عىل تعلم   8
حب األصناف الجديدة.

استمتعوا بالمحادثات التي ال تركز عىل الطعام في أثناء الجلوس عىل المائدة.   9
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تستند نصائح التغذية في هذا الكتيب إىل مبادئ وتوجيهات إلين ساتر. لمعرفة المزيد عن أعمال ساتر، يمكنك 
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