
Sposoby na niejadka. Pięć zabaw, które zachęcą dzieci do jedzenia

Jedzenie  należy  szanować.  To  sprawa  oczywista  i  niewymagająca  wyjaśnień.  Jednak

świadoma i zaplanowana zabawa jedzeniem, może pozytywnie wpłynąć na apetyt naszej

pociechy, a także pozwoli oswoić się z nowymi produktami.

Oto pięć prostych zabaw, które pobudzą wyobraźnię i zachęcą dzieci do jedzenia:

1. Stworki na talerzu

Jedną z prostszych zabaw, które możemy zaaranżować z dzieckiem w każdym wieku, jest

jest układanie na talerzu obrazków z przygotowanych produktów. Pozwól dziecku puścić

wodze fantazji i z liści szpinaku stworzyć skrzydła dla motyla, a z marchewki tułów. Niech

papryka stanie się uśmiechem ludka, a groszki oczami. Pietruszka może zastąpić włosy,  a

odpowiednio  pokrojona  rzodkiew  niech  stanie  się  kołami  auta.  Wszystkie  pomysły

dozwolone, jednak najważniejsza zasada zabawy jest taka, aby na koniec zjeść swój twór

z talerza. Dlatego warto dobierać odpowiednio składniki i dawać dziecku bazę, w postaci

kromki chlebka albo naleśnika. Ty oczywiście baw się razem z nim i stwórz swój własny

pomysł! Im bardziej kolorowo, tym lepiej.

2. Worek pyszności

Jedząc, angażujemy nie tylko zmysłu smaku, ale także zapachu i dotyku. Pozwólmy, aby

dziecko poznało każdy produkt także z kształtu i faktury, przed jego przetworzeniem, a na

pewno śmielej sięgnie po pure z ziemniaków, albo kotlecik soczewicowy. Pomoże w tym

wspólne  gotowanie,  które  możemy praktykować  już  od najmłodszych  lat,  ale  możemy

także zaaranżować wspólną zabawę.  Niezbędny będzie  nieprześwitujący  worek i  kilka

spożywczych produktów takich jak bułka, banan, jabłko, kawałek czekolady, daktyla i tym

podobne. Chowamy wybrany produkt w worku, poza polem widzenia malucha, po czym

prosimy go o włożenie rączki do środka i wymacanie zawartości. Jeśli mały odkrywca nie

jest pewny co znalazł, niech opisze co czuje. Czy rzecz jest twarda czy miękka, duża czy

mała, śliska czy szorstka. Odpowiednimi pytaniami możemy naprowadzić na odpowiedź.

Może na koniec przyjdzie także ochota na próbowanie nowości?

3. Kuchenne rewolucje

Dużo  bardziej  smakuje  potrawa,  którą  dziecko  miało  okazję  przyrządzić  wspólnie  z

rodzicem.  Ugniatanie,  krojenie,  zawijanie,  mieszanie,  wycinanie  kształtów,  to  najlepsza



wspólna zabawa w kuchni. Aby dodatkowo urozmaicić przyrządzanie posiłku sprawdźcie,

które składniki da się rozgnieść widelcem na desce, a które są na to za twarde. Czy da się

nimi coś zrobić? Jeśli zdejmiemy skórkę, czy w środku będzie miękka konsystencja? A

może trzeba produkt ugotować, upiec lub usmażyć? Co wtedy się stanie? Pozwól dziecku

zobaczyć  jak  zmieniają  się  smaki,  na  etapie  ich  przetwarzania.  Może  smak  surowej

kapusty nie jest odpowiedni dla naszego malucha, ale ugotowana kapusta pojawi się na

liście ulubionych potraw?

4. Skąd to się wzięło?

Zabawa przeznaczona jest dla trochę starszych dzieci i pozwoli nam przedstawić nowe

produkty, ale także wzbogacić wiedzę na temat już znanych. Wybierzmy kilka artykułów z

kuchni i przygotujmy dla niech skojarzenia. Przykłady: jajko – kura, mąka – młyn, mleko –

krowa, olej – słonecznik, kokos – palma, bagietka – wieża Eiffla, oscypek – owca, sól –

grota  solna.  Skojarzenia  możemy  narysować,  wydrukować,  przygotować  w  formie

maskotki  itp.  Wyłóżmy  produkty  (dosłownie  kilka)  wraz  ze  skojarzeniami  na  stół  i

zachęćmy dziecko do łączenia ich w pary. Będzie przy tym sporo zabawy, a także pewnie

wiele pytań i zaskakujących odpowiedzi. Nic nie stoi na przeszkodzie aby na koniec, na

podstawie wyszukanego wspólnie przepisu, przygotować posiłek z wybranych produktów.

5.Super Paprykowa Marchewka i Pan Deszczowy Ryż

Nadawanie nazw produktom to sprawdzona metoda na niejadki. Skupcie się na cechach

produktów  lub  miejscu  pochodzenia.  Jakiego  koloru  jest  marchewka?  Jakie  jeszcze

warzywo albo  owoc są  tego samego koloru? Dlaczego marchewka jest  taka zdrowa?

Połączymy te cechy i od dziś nazywajmy marchewkę Dalekowzroczną Karotką. To będzie

nasza  tajemnica  i  w  sklepie  będziemy mogli  rozmawiać szyfrem,  szukając  ulubionych

produktów. Przy stole możecie wymyślać historie o superbohaterach, a po posiłku rysować

ich podobizny. Nadawanie nazw powinno oswoić dzieci z nowościami na talerzu, ale także

zachęcić do codziennych posiłków.


