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 تذوقوا الطعام بالعيون
واألصابع والفم

الثانية والثالثة  يرفض جميع األطفال، بين سن 
 من العمر، عددا كبيرا من المأكوالت الجديدة
 أو حتى المأكوالت التي يعرفونها. ويجب حفظ
دائم بشكل  الطفل  إلى  وتقديمها   المأكوالت 
إجباره دون  من  ولكن  مرات(،  عشر  من   )أكثر 

.على أكلها، وذلك لكي يقّدرها حق التقدير

أمر المأكوالت  أصناف  كافة  بأكل  التلذذ   إن 
 يمكن تعّلمه؛ فامنح طفلك متعة اكتشاف أصناف
ورائحتها بألوانها  وتسّلوا  المتنوعة.   الطعام 

.وطعمها ومحتوياتها

 اكتشف عالمات الجوع بين غيرها من العالمات
حنانك تمنحه  بأن  طفلك  طلبات  قبيل   من 
 وعنايتك، وعالمات التعب، وحتى عالمات التألم
بوصفها المأكوالت  الستخدام  تلجأ  ال   "الواوا"! 

.مكافأة أو عقوبة

 إذا شبع طفلك، دعه يتوقف عن األكل، حتى وإن
.كان ال يزال بعض الطعاميف  صحنه

مع سواء  مشاركتها،  يجب  متعة  الطعام   إن 
 العائلة أو مع األصدقاء أويف  دار الحضانة؛ فتذوق
 الطعام وأنت تأكله على مهل، وتجنب مشاهدة

.التلفزيون أو االستماع إلى الراديو وقت األكل

 قليل من الحركة باليدين
والقدمين وكامل الجسم

ميله فإن  لذا  العالم.  اكتشاف  طفلك   يحب 
ُيبدي للغاية. وهو  أمر طبيعي  والتنقل   للحركة 
مراعاة وإن  للراحة.  بحاجة  كان  إذا  أيضا   تعبه 
.التناوب بين الحركة والراحة يسهل نمو طفلك

الكفاية فيه  بما  أماكن فسيحة  أن تهيئ   يجب 
  ليتمكن طفلك من الحركة؛ لذلك ال تترك طفلك
بل ضعه لفترات طويلة،  عربته  أويف   كرسّيه   في 
ثيابه ويوسخ  ويقفز  يزحف  واتركه  األرض   على 
.ويتمرغ على هذا النحو بالعالم الذي يحيط به

اتصال ليدخليف   الكالم  إلى  طفلك   يحتاج 
به، المحيطة  األشياء  واكتشاف  العالم،   مع 
تقليد أو  أصوات  بإصدار  نفسه  عن   والتعبير 

.اآلخرين، فال تناوله اللهاية إاليف  أوقات راحته

من التلفزيون،  أمام  طفلك  ترك  من   وبدال 
اللعب على  وتشجيعه  نزهة،  مرافقتهيف    األفضل 
انتهز اليومية.  حياته  يصادفهايف   التي   باألشياء 
 وقتكيف  التنقل قدر اإلمكان على قدميكيف  الذهاب

...إلى دار الحضانة أو التسوق


