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 :وزن الطفل

هناك الكثير من ألاطفال الذين يعانون من النحافة، وال توجد لديهم رغبة في تناول      

الطعام، ويعود ذلك ألسباب كثيرة، إما لعوامل نفسية، أو أسباب مرضية، وهناك أطفال 

ة ونقص الوزن، وهذا ما مزاجيون من ناحية تناول الطعام، مما يسبب لهم ذلك النحاف

يثير قلق ألام، ويؤثر على الطفل من ناحية سلبية، وبالتالي فهناك العديد من الطرق التي 

نستطيع اتباعها مع الطفل لإلقبال على الطعام، باإلضافة إلى وجود مجموعة من 

 .تساعد على زيادة وزن الطفل بسرعةألاطعمة التي 

 
 :أكالت تزيد وزن الطفل

طعمة التي تحتوع على كمياك كبيرة من السعراك ارارارية، ألافوكادو: يعتبر من ألا  -

حيث يمد جسم إلانسان بالدهون غير املشبعة، باإلضافة إلى أنه يحتوع على دهون 

مفيدة للجسم، وتعمل على تكوين ارجهاز العصبي للدماغ، ويمكن إعطاؤه للطفل الذع 

 يكون عمره ستة أشهر فما فوق.
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سم إلانسان بالدهون غير املشبعة، ولكن املشكلة فيه هو الزيتون: يعمل على إمداد ج -

احتواؤه على مادة الصوديوم، لذلك يمكن إعطاؤه للطفل على شكل سندويش، فهو 

 يحتوع على كمية كبيرة من السعراك ارارارية.

البيض: يحتوع على نسبة كبيرة من البروتين، وكمية قليلة من النشوياك، ويعتبر من  -

طفال، ويساعدهم على إكساب الوزن بسرعة، ويعمل على بناء أنسب ألاطعمة لل 

 العضالك.

زبدة الفول السوداني: تحتوع على نسبة عالية من الدهون، والبروتيناك التي تساعد  -

على كسب الوزن، وتستخدم من خالل إضافتها على الفواكه، مثل التفاح، أو عن طريق 

 فردها على قطعة من البسكويت.

رجبنة على بروتيناك ودهون، وتعتبر من ألاطعمة التي يفضلها الصغار ارجبنة: تحتوع ا -

بالسن، ويمكن استخدامها بالكثير من ألاشكال، وتساعد الطفل على كسب الوزن 

 بسرعة.

اللام: تحتوع اللاوم على بروتيناك تعمل على بناء العضالك، وتكسب ارجسم الوزن  -

 عن السمنة.
ً
 املثالي بعيدا

على نسبة عالية من النشوياك، وتزود ارجسم بالطاقة التي يحتاجها،  املعكرونة: تحتوع  -

 باإلضافة إلى أنها تزيد من الوزن.

 للدهون املفيدة، والتي تعمل على بناء ارجهاز العصبي في  -
ً
الزبدة: تعتبر الزبدة مصدرا

 .جسم إلانسان، وهناك العديد من ألاطعمة والوصفاك التي يمكن إضافة الزبدة إليها

 :نصائح
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 تجنب الضغط على الطفل حتى يتناول الطعام، وعدم الصراخ عليه، وتوبيخه. -

ريقة جذابة. تنظيم وجباك الطعام، ومشاركته عند تناول تزيين الطعام، وتقديمه بط -

 الطعام، فارجلوس ارجماعي يفتح من شهية الطفل.

- .
ً
، ويستيقظ باكرا

ً
 دعيه ينام باكرا

 تقديم املأكوالك له الغنية بالبروتيناك، والنشوياك. -

اصنعي له الشيبس والبطاطا في املنزل، حتى ال يذهب ويشترع املسلياك املصنعة من  -

 .خارجار

 

 


