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أ
حان الوقت الستعمال الطعمة الجامدة!

حليب أ
الم يكفي للطفل الرضيع السليم المولود بعد اكتمال تف�ة الحمل كغذاء وحيد ت
ح�
أ
سن نصف سنة .نبدأ ف ي� تقديم الطعمة الجامدة حسب الحاجة الفردية وجاهزية الطفل
الرضيع ف
تعت� مهارات حركية أساسية ،حيث أن
لتناول
الجاهزية
أشهر.
6
4
سن
�
الطعام ُ ب
ي
الطفل يحتاج إليها ك يكون بإمكانه التعرف عىل أ
الطعمة الجامدة:
ي

كرس تناول
أستطيع أن فأجلس مدعوماً عىل ي
الطعام أو ي� الحضن.

المساك بقطع الطعام ذات
أستطيع إ
أ
الحجام المختلفة .الطعام ممتع حقًا!

ن
أفتح فمي عندما
تطعم� .أتدرب عىل تحريك
ي
الطعام ف ي� الفم ،وال أدفعه باللسان إىل الخارج.

أستطيع أن أضع الطعام ف ي� فمي
ماهرا بالفعل!
بنفس أيضاً .أنا ً
ي

"إذا تم البدء باألطعمة الجامدة
قبل سن نصف سنة ،فإننا نتحدث
عن وجبات التذوق .نقدم
األطعمة الجامدة لألطفال الرضع
يف سن  6 - 4أشهر بكميات قليلة
فقط أثناء املرة الواحدة ،من حجم
طرف ملعقة إىل بضع مالعق شاي.
ليس الهدف من وجبات التذوق
التقليل من مرات الرضاعة ،وهي
عبارة عن مهارات جيدة بعد
الرضاعة .من املمكن إعطاء الطفل
الرضيع يتذوق قدر طرف إصبع
من الطعام الذي تأكله باقي
العائلة .يحتاج الطفل الرضيع منذ
سن نصف سنة إىل وجبات جامدة
باإلضافة إىل حليب األم من أجل
دعم النمو والتطور.
نقدم للطفل الرضيع من البداية
مختلف املواد الغذائية بشكل
متنوع .من املمكن إعطاء الطفل
الرضيع حسب اإلمكانيات الطعام
اليومي العادي للعائلة ،مادام
يتم تجنب األطعمة التي تحتوي
عىل الكثري من السكر وعىل ملح
الطعام.
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ن
تعطي� ملعقة خاصة ب ي�.
من الممكن أن
ي
من الجيد التمرن من خاللها!

الدعم والمعلومات بخصوص الرضاعة
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ن
دع� أتعلم ،ل ُتعر اهتماما
ي
ن
ث
دع� أشارك
فلتبع� الطعام! ت ي
المش�كة للعائلة
� الوجبات
يوأتذوق نفس أ
الطعمة .من
الممتع تناول الطعام ً
معا!

