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مقدمه
ي  سرعت رشد در اين سنين در مقايسه با سال های اول زندگ•

.استكمتر 

دود سنين، حاين سالم در افزايش وزن ماهانه دركودكان ميزان •
گرم200

سانتي متر  9ماهگي حدود 36تا 24و ميزان افزايش قد بين •
.استسالگي 5متر تا سانتي 7بعد از آن ساالنه حدود و 

110به حدود ( ماهگي60) سالگي5قد كودكان در پايان •
.متر خواهد رسيدسانتي 



ادامه
يابد ميكاهش  كودک هم اشتهای ، آهسته شدن رشدبا سنين در اين •

نيز تغيير غذاتقاضا برای دريافت كودک رشد بنابراين با توجه به روند 
.كندمي 

اما استهر چند ميزان دريافت انرژی از يك غذا تا غذای ديگر متفاوت •
.كودک ثابت استدريافتي روزانه كل غذای 

1300سالگي به 3كيلو كالری و در 1000كودک در يك سالگي به •
.داردانرژی نياز كيلوكالری 

ي آن ها به انرژی كودكان براساس ميزان فعاليت فيزيكالبته نياز •
.استمتفاوت 



برنامه غذایی کودک
ها بايد برای تامين كليه مواد مغذی مورد نياز كودكان برنامه غذايي آن•

.غذايي باشدشامل تركيبي از غذاهای مختلف گروههای اصلي 



های اصلی غذاییگروه 

از تری بيشنان و غالت تامين كننده انرژی كودک است و سهم گروه 1)
غذای كودک را تشكيل مي دهد

سبزيها گروه 2)

.است ، ويتامين ها و فيبر ميوه ها تامين كننده امالح و 3)

.استئين شير و لبنيات تامين كننده كلسيم و فسفر و پروتگروه 4)

، تخم مرغگوشت گروه 5)

و مغزها تامين كننده پروتئين مورد نياز كودک استوحبوبات 6)



ادامه

ز در راس هرم غذايي چربيها و قند قرار دارند كه سهم بسيار كمي ا•

ربي غذايي را بخود اختصاص ميدهد ولي با توجه به اينكه چبرنامه 

برایبايد ساير مواد غذايي توليد مي كندبه  بيشتری نسبت كالری 

.بعنوان يك منبع اساسي انرژی در نظر گرفته شودنكودكا



ادامه

تعداد واحد پيشنهادي هر يک از گروه هاي غذايي در تامين نيازهاي غذايي کودکان

سال6-4 سال3-2 گروه هاي غذايي

6 4 نان و غالت

2 2 شير ولبنيات

2 1 گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها

3 2 سبزی ها

2 1 ميوه ها

  قاشق مرباخوری روغن مايع و يا كره2-3مصرف روزانه
محدوديت مصرف نمك ، شيريني و قندهای ساده

متفرقه



ساله6تا 1هریک از گروه های غذایی اصلی در تنظيم برنامه غذایی کودکان ( سهم)اندازه واحد 

اندازه واحد گروه غذايي

نان و غالت
يك كف دست بدون انگشت نان سنگك،       =گرم 30

كف دست نان لواش4بربری يا 
نان

قاشق غذا خوری5نصف ليوان پخته در حدود  برنج

قاشق غذا خوری5نصف ليوان پخته در حدود  ماكاروني

عدد كوچك3 بيسكوئيت ساده

سه چهارم ليوان غالت صبحانه

سه چهارم ليوان
غالت آماده خوردن

برشتوک و شيرين گندمك و)
(كورن فلكس



ساله6تا 1هریک از گروه های غذایی اصلی در تنظيم برنامه غذایی کودکان ( سهم)اندازه واحد 

اندازه واحد گروه غذايي

سبزي ها
يك ليوان سبزی های خام

نصف ليوان سبزی های پخته



ساله6تا 1هریک از گروه های غذایی اصلی در تنظيم برنامه غذایی کودکان ( سهم)اندازه واحد 

اندازه واحد گروه غذايي

ميوه ها
يك عدد متوسط سيب

يك عدد متوسط پرتقال

يك عدد كوچك موز

قاشق غذاخوری2 ميوه های خشك شده

سه چهارم ليوان آب ميوه طبيعي



ساله6تا 1هریک از گروه های غذایی اصلی در تنظيم برنامه غذایی کودکان ( سهم)اندازه واحد 

اندازه واحد گروه غذايي

شيرو لبنيات
يك ليوان شير

گرم معادل يك و نيم قوطي كبريت35 پنير

سه چهارم ليوان ماست



ساله6تا 1هریک از گروه های غذایی اصلی در تنظيم برنامه غذایی کودکان ( سهم)اندازه واحد 

اندازه واحد گروه غذايي
گوشت و جانشين هاي آن

قوطي كبريت2گرم معادل 60 ربيگوشت سفيد يا قرمز كم چ

عدد2 تخم مرغ



ساله6تا 1هریک از گروه های غذایی اصلی در تنظيم برنامه غذایی کودکان ( سهم)اندازه واحد 

اندازه واحد گروه غذايي
حبوبات و انواع مغزها

نصف ليوان لوبيا، نخود و عدس پخته

قاشق غذاخوری4 (گردو، پسته،بادام)مغزها



ادامه

وههای  برنامه روزانه غذايي كودک شامل تركيبي از غذاهای مختلف از گرچنانچه •
ودک اصلي غذايي باشد مي توان اطمينان داشت كه تمام مواد مغذی مورد نياز ك

.تامين خواهد شد

شامل      وعده غذا 5سال دادن حداقل 5تا 2مهم ديگر در تغذيه كودكان نكته •
نهايتا يك ليوان شير قبل ازو ميان وعده 2وعده های صبحانه و نهار و شام و 

.خواب است



ميان وعده

بين دو وعده غذای اصلي به كودکهستندكه غذای مختصری ميان وعده ها •
.را بگيرندنبايد جای وعده اصلي غذا شود و مي داده 

وجب   استفاده از يك ميان وعده با ارزش غذايي مناسب دربرنامه غذايي كودک م•
.رشد جسمي و مغزی او مي گردد

ش   موجب كاهارزش به عنوان ميان وعده غذايي كم حاليكه مصرف تنقالت در •
زمينه  وامالح گرديده از جمله پروتئين ، ويتامين و نياز مواد مغذی مورد دريافت 

.مي كندبرای تاخير رشد كودک مساعد را 



ادامه
.شودگذاشته بار ميان وعده در بين غذاهای اصلي در اختيار كودک 2روز حداقل هر •

.ساعت قبل از وعده اصلي به كودک بايد داد2تا 1.5ميان وعده را •

.  وعده غذايي از بين گروههای اصلي غذايي انتخاب شودميان •

و خرما نمكها ، نان و پنير كم ها،سبزی ماست، ميوه ، (خوابقبل از بويژه )شيرپاستوريزه •
.كودكان هستندخوبي برای ميان وعده بسيار انتخاب های خشك های ميوه 

نقالت  تبرخي ميان وعده ها، مانند چيپس، پفك، غالت حجيم شده و به طور كلي مصرف •
يرواگير غهای تغيير ذائقه كودک و افزايش احتمال ابتالی او به بيماری عالوه بر كم ارزش 

متر او به وعده  كودک و در نهايت تمايل كتاثير بر اشتهای در سنين بزرگسالي مانند چاقي، با 
منفي  مطلوب قد تاثيرخصوص افزايش كودک و به سرعت رشد مي توانند بر اصلي های 

.باشندداشته 



ادامه
ا ميوه يا آب غذاهايي مثل شير و بيسكويت نان و خرما، نان و پنير،كيك، كلوچه ب•

توت خشك خشكبار مثل بادام گردو پسته كشمشخانگي، ميوه و انواع شربتهای 
.بسيار مناسب هستند... و 

وجب     ممصرف تنقالت تجارتي كم ارزش به دليل زيادی نمك ، چربي و شكر •
و       استخوانپوكي خون، پرفشاری عروقي، چاقي، –ايجاد بيماری های قلبي 

شوندافزايش كلسترول خون در دوران بزرگسالي مي 

رنگي ، نگهدارنده ها و طعم دهنده هایدارای افزودنيهای اين گونه تنقالت •
.رددگهستند كه مصرف بي رويه آنان موجب پرتحركي كودكان مي مصنوعي 



ادامه

اشك  گازدار ، لونوشابه های رنگي و آماده دادن پفك چيپس های از بهتر است •
لي   اصاست و مي تواند جای غذای كم  غذايي آنها كه ارزش های غير بهداشتي 

.  را كم كند خودداری كرد اشتهای كودک و بگيرد را هم 

ه طعم شور  تنقالتي مانند پفك و چيپس عالوه بر كاهش اشتها ذائقه كودک را ب•
رگعادت مي دهد و احتمال بوجود آمدن مشكالت تغذيه ای كودک در  سنين بز

.سالي بيشتر مي شود



ادامه
بزرگساليشانس ابتال به فشار خون را در نمك، غذاهای شور و خوردن •

دکافزايش مي دهد برای كاهش مصرف نمك بهتر است ذائقه از دوران كو
.شودی به غذای كم نمك عادت داده 

.مجازاستخوردن شكالت نيز در كودكان در حد متوسط و نه زياده از حد •

، اج ماست اسفن، لبو ماست حلوايي، كدو پخته، لوبيای ميوه، عدسي، انواع •
فيد گندم بو داده از انواع ميان وعده های مداده، عدس بو پخته، شلغم لبو، 

.هستند



هنگام دادن ميان وعده به کودکان  نكات مهم در 

ت ، شير و لبنيات ، گروه نان و غالگروه )غذايي گروه اصلي 6ميان وعده ها از هر •
ا تنوع  انتخاب شود ت( سبزیو گردو ، ميوه و مرغ، مغزها گروه گوشت حبوبات و تخم 

يق نياز نيز از طرمغذی مورد و تعادل در رژيم غذايي او ايجاد گردد و بخشي از مواد 
.ميان وعده تامين شود

.حداقل پانزده دقيقه زمان برای خوردن ميان وعده غذا در نظر گرفته شود•

در صورتي. ساعت فاصله گذاشته شود2بين وعده های اصلي و ميان وعده، حداقل •
يری  غذايي اصلي كم باشد كودک احساس ستا وعده كه فاصله مصرف ميان وعده 

.كرده و از مصرف غذاهای اصلي غذايي مي كند



ادامه

ه او آب كودک در بين وعده غذای اصلي و ميان وعده احساس تشنگي كرد، باگر •
غذای      احساس سيری كرده از مصرف آب ميوه داده شود زيرا در صورت مصرف 

.اصلي خودداری خواهد كرد

ي دارای  شكالت، آب نبات، شيريني و چيپس، انواع پفك و آب ميوه های صنعت•
ودكان  بنابراين مصرف آنها در ك. هستندو چربي زيادی مواد قندی ، نمك مقدار 
شير  د سالم ماننبسيار محدود گرديده و به جای آن از ميان وعده های غذايي بايد 

و انواع  ...( كشمش ، توت خشك ، برگه ها و) ، انواع مغزدانه ها و خشكبار 
.استفاده شودها و سبزی های تازه ميوه 



ادامه

با  وعده مي تواند عادات غذايي درست يا نادرست را در كودک ايجاد نمايدميان •

ودكان    كيكي از مشكالت تغذيه ای فقر آهن توجه به اينكه كم خوني ناشي از 

،           تمي باشد و يكي از داليل اصلي آن استفاده از برنامه غذايي نامناسب اس

شك ،  برگه های هلو، آلو، توت خ) ميان وعده مناسب مانند انواع خشكبار انتخاب 

همراه با ميوه ها  ...( پسته ، بادام و) و مغزها ...( كشمش ، نخودچي ، خرما و 

.از ويتامين ها و امالح معدني مورد نياز كودک را تامين مي كندبخشي 



ذائقه سازی
ان    كودكرفتاری خانواده نقش موثری در انتخاب غذا توسط الگوهای •

.  دارد

از         كودكان غذايي را دوست ندارند و نمي خورند كه يكي معموال •
.كنداعضای خانواده از خوردن آن امتناع مي 

.استغذا در سفره خانواده جايي نداشته آن و يا •

.ساختذائقه كودكان را مي توان از آغاز دوران تغذيه تكميلي •



ادامه
ادت  عبه كودكي غذای كامال بي نمك داده شود او كم كم به اين غذا اگر •

مي كند 

كودک در اين زمان بايد با طعم انواع غذاها مثل ماهي آب پز، همچنين •
كنددت پخته، كدو، پوره سبزيجات غالت و حبوبات پخته و له شده عاهويج 

ی  خوداربهتر است مادر از چشيدن و تنظيم طعم غذا براساس ذائقه خود •
.كند

هيه اگر كودک غذايي را دوست نداشت به او ندهد ولي چند روز بعد آن را ت•
.بدهدو به كودک 



ادامه

كند     اگر اعضای خانواده جلوی كودک از خوردن نوعي غذا امتناع •
.كنداين رفتارها را تقليد مي كودک 

.يردبپذرا بعنوان رفتار تثبيت شده خود غذا رفتار نخوردن و اين •

.كندبعنوان ابزاری برای جلب توجه ديگران از آن استفاده و •



ميان وعده های مناسب و نامناسب برای کودکان

میان وعده هاي نامناسب میان وعده هاي مناسب

.يخمك و نوشمك؛ لواشك؛ آلوچه و تمبر هندي شير پاستوريزه يا جوشيده شده

آب نبات ها و شكالت ها و كاكائوها نان و پنير كم نمك ، خرما

سرخ      ساندويج هاي سوسيس و كالباس، پيتزا ، سيب زميني
شده ، فالفل ، سمبوسه

ا   خمرغ، تخم مرغ ، پنير با گردو ي: انواع ساندويچ هاي خانگي 
يار و گوجه

كيك هاي شكالتي ، كيك هاي كرم دار بيسكوئيت ساده ، كيك بدون كرم

آجيل و مغزهاي بو داده شده و شور
، (ستهبادام، گردو، پ)خشكبار مانند انواع مغزها از نوع بدون نمك 
كشمش، نخودچي ، برگه ها و توت    خشك

چيپس و پفك ، چوب شور ذرت بو داده خانگي كم نمك؛

آب ميوه هاي صنعتي، نوشابه ها ي گازدار، آّب ميوه هاي
.شيرين كه داراي قند افزوده هستند

ن نمكانواع آب ميوه هاي طبيعي؛ بستني پاستوريزه، دوغ بدو
و بدون گاز

ماست هاي–انواع ساالدها با سس مايونز و سس ساالد 
پرچرب

انواع ميوه هاي تازه ، ساالد شامل انواع سبزي ها به همراه يك
.يا دو قاشق ماست خنك



سال5تا 2نكات ضروری تغذیه کودک 

لبننان و غالت، شيرو) غذايياز غذاهای متنوع خانواده شامل شش گروه اصلي •
ودبه ك( ميوه هاها ، سبزی ها و و مغزدانه ، حبوبات مرغتخم شت و يات، گو 
.ک بدهيد

،  نيزگشجعفری، )از سبزی های سبز تيره و نارنجي و ميوه های زرد و نارنجي •
هستند  Cو  Aويتامين كه منابع غذايي ( ،مركباتحلوايي ، انبه كدو ، اسفناج

.به كودک داده شود



ادامه

(  cc240)شود در هر وعده به اندازه يك ليوان كامل به كودک غذا داده •

ته      پخبا توجه به اين كه يك قاشق غذاخوری سرصاف انواع برنج 
گرم است ، 20گرم و يك قاشق غذاخوری سر پر انواع برنج پخته 15

و    قاشق غذاخوری سر صاف انواع برنج پخته 16يك ليوان معادل 
.غذاخوری سرپر انواع برنج پخته استقاشق 12يا 

.وعده غذا داده شود3هر روز در •



ادامه

و   شده ه استفادساده ماست پاستوريزه در برنامه غذايي كودک فقط از •
.  شود صنعتي خودداری ميوه های ماست انواع مصرف از 

و   ده صورت تهيه ماست ميوه خانگي فقط ميوه به ماست اضافه شدر •
.خودداری شودماست ميوه به شكر از اضافه كردن 

وزن و ه اضافهای شيرين به دليل افزايش خطر نوشيدني از دادن انواع •
مغذی تا حد امكاندريافت مواد دندان و كاهش پوسيدگي ، چاقي 

.شودخودداری 



ادامه
و جايگزينحذف اگر كودک به ماده غذايي آلرژی دارد ، بايد از برنامه غذايي كودک •

.قرار گيردمناسب 

آب    را به مصرف نباشد كودک cc180تا cc120ازمصرف روزانه آب ميوه تازه بيشتر •
.كنيدتشويق روزآشاميدني در طول 

.شودداده در ظرف ها و كاسه های جدا غذا كودک به •

ه         ب، مادر بايد كندو مادر با او صحبت بنشيند در طول مدت غذا خوردن با كودكتان •
.به غذا خوردن كندرا ترغيب او و او نگاه چشمان 

اخوردن  در هنگام غذ.غذا خوردن كودک همراه با حواس پرت كردن، تشويق و تنبيه نباشد •
.خاموش باشدكودک، تلويزيون 



ادامه

ه سن ، كودک مجبور به خوردن نشود ، سهم او را بايد واقعبينانه، بسته ب•
.  و سطح فعاليتش به او دادجنس 

همانطور كه او ر شد ميكند و بزرگتر مي شود مقدار غذای او را  افزايش•
.  بايد داد

غذاخوردن كودک   محيط . او باشدهنگام غذا خوردن مادر بايد در كنار در •
ی باشد و در هنگام غذاخوردن از تماشای كودک به تلويزيون خوددارآرام 
.شود

دقيقه در روز فعاليت بدني انجام دهد60كودک حداقل •



ادامه
بااو راحتي قرار گيرد و غذا نزديكوضعيت كودک بايد در زمان خوردن در •

د، غذا تحت فشار قرار گيراين كه تا كودک بتواند به راحتي بدون شد 
.بخورد

زيرا در صورت. بشقاب و لوازم غذا خوردن بايد از جنس نشكن باشد•
باني يا والدين عصياس كند ظرف كودک ممكن است احساس شكستن 

.شوند

.كودک و عالقه او به غذا تاثير مي گذارداشتهای رنگ مواد غذايي در •
به. برای او جالب استو زرد ، نارنجي سبزخوردن غذاهايي با رنگ های 

گي    فرنعنوان مثال مي توان از سبزی های برگ سبز و يا هويج و گوجه 
.استفاده كرد



ادامه

را به بجای آب ميوه صنعتي از آب ميوه طبيعي استفاده كنيد زي•
.استاضافه شده صنعتي مواد قندی، رنگ وماده معطر ميوه آب 

كودک         غذا خوردن در يك ساعت معين سبب تحريك اشتهای •
.شودمي 

ر است بهت. خستگي كودک مهمترين عامل از بين بردن اشهای اوست•
.بعد از استراحت به كودک غذا داده شود

ر است دادن وقت كافي به كودک برای صرف غذا بسيار مهم است بهت•
.پرهيز كرداز شتاب و عجله در هنگام غذا خوردن 



ادامه

تي    ح. دادن غذای يكنواخت و تكراری سبب بيزاری كودک مي شود•
شود، كودک ازاو داده اگر غذای مورد عالقه كودک، پشت سرهم به 

.خوردن آن خودداری مي كند

غذایاست بهتر . كردآشنا بايد كودک را با انواع غذاهای مختلف •
ودک بابرای كتا الگويي را ابتدا يك فرد بزرگتر خانواده بخورد جديد 

.شد

غذا و ي بي اشتهايبي تحركي، خواب ناكافي و بيماری كودک موجب •
.كودک مي شودنخوردن 



:چند نكته مهم برای بهداشت غذای کودک

.قبل و بعد از تهيه غذا دست ها بايد شسته شوند•

ی زا  بيمارزيرا حرارت موجب از بين رفتن ميكروب های . شوندغذاها خوب پخته •
.رودبين مي در اثر حرارت از احتمالي غذا و خطر آلودگي مي شود 

ای      غذبايد برای هر وعده تازه تهيه شود و فاصله بين وقتي كه غذای كودک •
د زيرا   نباشداده مي شود طوالني به كودک غذا پخته مي شود تا زماني كه كودک 
.دارد ميكروب ها در غذا تكثير يابنداحتمال 

در  خنك و"سريعاغذاهای باقيمانده . شودنگهداری صحيح غذاهای پخته به طور •
.شوديخچال نگهداری در داخل دربسته ظرف 



ادامه

.در تهيه غذای كودک از مواد غذايي سالم و پاكيزه استفاده شود•

.برای نوشيدن و تهيه غذا نيز از آب سالم استفاده شود•

ور بدين منظ. غذاها از دسترس حشرات و جوندگان دور نگهداری شود•
حشرات     و دسترس حيوانات غذاها بايد در ظرف درب دار و دور از 

.دشود چون حيوانات حامل ميكروب های بيماری زا هستننگهداری 



:ودکانتوصيه های تغذیه ای در پيشگيری و کنترل اضافه وزن و چاقی ک

غذاييمصرف روزانه صبحانه به عنوان يكي از سه وعده اصلي •

،               ميوه: مصرف روزانه حداقل دو ميان وعده غذايي مناسب مانند•
پنيرنان و 

د به كودک نباي. خودداری از واداركردن كودک به خوردن و آشاميدن•
چه وقت سير شدهداند كه به زور غذا داد و او بهتر از هر كسي مي 

.است



ادامه















فعاليت بدنی




