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إنشاء أطفال أصحاء

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يعد النظام الصحي واملغذي أحد أهم العوامل التي تدعم منو طفلك وتطوره .األكل الصحي يعني تناول
مجموعة متنوعة من األطعمة من املجموعات الغذائية الثالث :الخضار والفواكه والحبوب الكاملة
والربوتينات ،التي تغذي أجسامنا .الهدف من الغذاء الصحي هو مساعدة طفلك عىل النمو مع سلوكيات
أكل إيجابية .يف هذه النرشة ،نوفر لك األنشطة التي ستشجع طفلك للتعرف عىل األطعمة وبناء أساس
لعادات األكل الصحية التي ستستمر مدى الحياة.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

املواد:

املواد:

أنا أُفضل...

ثالثة أنواع من الخرضوات طرية أو مطبوخة مقطعة إىل قطع صغرية .كالبطاطا والجزر واألفوكادو.
إخرت الخرضوات ذات ألوان ونكهات مختلفة.

التعليامت:

أثناء وقت الطعام ،قدم لطفلك ثالث خرضوات مختلفة ،وأبعدها عن بعضها البعض.
تحدث مع طفلك عن هذه الخضار وأدعوه لتجربتها.
شجع طفلك عىل إطعام نفسه والحظ الخرضوات التي يفضلها.
إنضم لطفلك يف أوقات الوجبات وتناول أطباق ذات مكونات مامثلة لتظهر لطفلك أنك تستمتع بتناول
نفس األشياء.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

كوكتيل من الفواكه

املواد:

فواكه (تفاح ،توت ،موز وما إىل ذلك).
لنب أو حليب
خالط
أكواب

التعليامت:

أرشك طفلك يف غسل الفواكه.
تحدث مع طفلك عن الفواكه أثناء غسلها ،ألوانها ،أحجامها ،نكهاتها ،وما إىل ذلك .أرش بأنها صحية وتزود
أجسامنا بالفيتامينات املهمة.
أطلب من طفلك وضع جميع الفواكه يف الخالط (تأكد من فصل الخالط عن التيار الكهربايئ).
أضف اللنب أو الحليب وأطلب من طفلك الضغط عىل الزر لتشغيل الخالط.
ساعد طفلك عىل سكب الكوكتيل يف األكواب.
إستمتع بالكوكتيل مع عائلتك.
إضغط هنا للمزيد من األفكار

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

لعبة تذوق الفواكه

املواد:

خمسة أنواع من الفاكهة
خمسة صحون صغرية
وشاح

التعليامت:

نظف أو قرش خمسة أنواع من الفواكه وقطّعها إىل قطع صغرية.
ضع كل منها يف طبق وأبعدهم عن األنظار.
قم بدعوة طفلك للعب لعبة تذوق الفاكهة.
ِ
غط عيون طفلك بالوشاح.
مرر الطبق األول لطفلك .وأطلب منه شم الفاكهة أوالً ثم تذوقها .أطلب منه تخمني ما هي.
أكمل اللعبة مع جميع الفواكه الخمس التي أعددتها.
أرشك طفلك يف محادثة حول طعم وملمس الفواكه .وإسأل أيها يحب أكرث وأيها أقل ،وملاذا.
خالل هذه اللعبة ،ميكنك أيضاً تقديم فواكه جديدة لطفلك.
ميكنك لعب هذه اللعبة بالخرضوات أو غريها من املنتجات الغذائية الصحية.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

وجبة من الورق

مجالت قدمية أو منشورات البقالة
غراء
صحون ورقية
أقالم تلوين
مقص

التعليامت:

قم بإعداد ثالثة أطباق ورقية وساعد طفلك عىل كتابة "فطور" "غداء" و"عشاء" عىل كل صحن.
دع طفلك يبحث يف املجالت والنرشات للعثور عىل صور ألنواع مختلفة من األطعمة.
أطلب من طفلك قص الصور ثم أرشك طفلك يف محادثة حول مجموعات الطعام املختلفة وما الذي
يجعل بعض األطعمة صحية أو غري صحية وكيفية التأكد من أننا نتناول نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً كل
يوم.
ميكنك الرجوع إىل دليل الطعام الكندي للمزيد من املعلومات.
ساعد طفلك يف صنع أطباق مغذية للفطور والغداء والعشاء ،وأطلب منه لصق الصور عىل األطباق.
إضغط هنا لإلستامع إىل “ ”Oliver’s Vegetablesفيفيان فرنش.
إضغط هنا للمزيد من األفكار لنمط حياة صحي.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

خطة لوجبات نهاية األسبوع

املواد:

دفرت مالحظات
ورق
قلم حرب

التعليامت:

يف هذا النشاط ،ستقوم بعمل خطة لوجبات نهاية األسبوع لعائلتك.
أنظر يف الثالجة وخزانة املطبخ لعمل قامئة باألطعمة واملنتجات املتوفرة يف املنزل.

إقرأ دليل الطعام الكندي للتعرف عىل مجموعات الطعام وإعداد الوجبات الصحية.
يف دفرت املالحظات ،أكتب أفكارا ً لوجبات مختلفة لعطلة نهاية األسبوع .تأكد من تضمني األطعمة من كل
املجموعات.
حدد الوجبات التي ستتمكن من تحضريها بنفسك وتلك التي تتطلب املساعدة من الكبار.
تحدث إىل والديك حول أي من إقرتاحاتك ميكنهم مساعدتك يف صنعها.
عىل ورقة ،قم بعمل مخطط ليومي السبت واألحد لتناول اإلفطار والغداء والعشاء .ميكنك أيضاً تضمني
وجبات خفيفة.
ضع القامئة يف مكان ميكن للجميع رؤيتها فيه.
تأكد من بدء تحضري كل وجبة يف وقت مبكر مبا يكفي حتى تتمكن من تقدميها لعائلتك يف الوقت
املحدد.
إستمتع بتناول الطعام مع عائلتك!
إضغط هنا للتحقق من معلوماتك عن األكل الصحي.

نصيحة اليوم:
ع ّرض طفلك ملجموعة متنوعة من األطعمة املغذية.
أرشك طفلك يف تخطيط وإعداد وجبات الطعام.
قلّل من الوجبات الرسيعة واألطعمة املصنعة واملرشوبات العالية بالسكر.
إجعل املاء هو الرشاب املفضل لعائلتك.
حاول أن تأكل وجبات الطعام معاً كعائلة بقدر ما تستطيع.
إزرع حديقة خرضوات مع طفلك إذا إستطعت.
إحصل عىل وجبات خفيفة صحية متاحة وميكن الوصول إليها بسهولة يف املنزل.
للمزيد من املعلومات حول األكل الصحي ،يرجى مراجعة دليل الطعام الكندي.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

