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ZACZNIJ OD MIĘKKICH KAWAŁKÓW, NP.:
 
GOTOWANE WARZYWA (sezonowe lub
mrożone):
brokuły, kalafior (różyczki), fasolka
szparagowa, marchewka, pietruszka, burak,
bataty, ziemniaki, dynia itp. (ugotowane na
dosyć miękko i pokrojone w słupki albo
łódeczki); cukinia, bakłażan, kabaczki, por,
itd. – np. pieczone lub duszone (paski, a
później mogą być też grube półplasterki);
kawałek kolby gotowanej kukurydzy
 
SUROWE WARZYWA najlepiej w sezonie,
np.:
pomidor (obrany ze skórki i pokrojony w
ósemkę, lub bez obierania), papryka (w
paski, nie musisz jej obierać, serio!), później
zielony ogórek (paski), raz na jakiś czas
ogórek kiszony (ale rzadko, bo jest słony!)
 
OWOCE:
pokrojone w ósemki np. miękka gruszka,
śliwka, morele, brzoskwinia, melon, awokado
itd.; w sezonie arbuz, maliny, truskawki,
brzoskwinie, śliwki, czereśnie, borówki itd.
(podawane bez pestek); banany, jabłka,
gruszki, pomarańcze, mandarynki i
grejpfruty (cytusy lepiej obrać 
z błonek i zaproponować cząstki)
 
Później można też podać suszone owoce
(jak już żucie będzie lepiej wyćwiczone) w
niedużych ilościach (bo są dość słodkie) –
niesiarkowane i niesłodzone.
 
Jeżeli chcesz podać jabłko do
samodzielnego jedzenia, 
to wybierz raczej ugotowane na parze albo
podgotowane. Jak już dziecko trochę
poćwiczy żucie, możesz podać surowe
jabłko, ale raczej miękką odmianę. 
Jabłko jest twarde i po odłamaniu
kawałeczka trudno je rozgnieść dziąsłami
lub językiem, więc pojawia się ryzyko, że
wpadnie głębiej do przełyku.
 

W zależności od sezonu, możesz
proponować kolejne warzywa i owoce –
na wiosnę można próbować szparagów,
młodych ziemniaków, kapusty, truskawek,
malin, bobu, nektarynek, czereśni (wyjmij
pestkę) itd. Jesienią podawaj dynię,
papryki, brukselkę, kabaczki itd.
 
MIĘSO:
pieczone lub duszone (kawałek mięsa
przygotowany w całości – odkrój kawałek 
w kształcie paska lub oderwij kawałek
wzdłuż włókien), mielone, z zupy
 
RYBA:
pieczona, duszona, mielone kotleciki
 
PIECZYWO
różne rodzaje, białe i ciemne, z jak
najprostszym składem (wszystkie
powinny mieć naklejkę z informacją o
składzie lub skład powinien być dostępny
w miejscu sprzedaży), ¼ kromki krojona
wzdłuż albo kawałek bułki (plasterek),
mogą być posmarowane pastą warzywną, 
ze strączków, awokado, serkiem
śmietankowym, masłem itd.
 
MAKARONY:
Ugotowane np. rurki, świderki, a później
także spaghetti – połamane na krótsze
nitki
 
JAJKO:
jajecznica, jajko na twardo pokrojone 
w ćwiartki, omlet z warzywami (typu
frittata), placuszki, naleśniki itd, babeczki z
jajka (rozmieszane z łyżką mąki i kropelką
oleju – wlać do foremek na muffinki i piec
w piekarniku nagrzanym do 180°C około
20 min, można dodać do środka warzywa
lub trochę sera np. mozarella).
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Kawałki można podawać wtedy, kiedy dziecko jest w stanie stabilnie siedzieć w krzesełku lub
na Twoich kolanach. Nie podawaj kawałków w leżaczku czy foteliku samochodowym, kiedy
dziecko jest w pozycji odchylonej!
 
NA POCZĄTKU
Podawaj kawałek jedzenia, który dziecko może chwycić w piąstkę i jeszcze kawałek będzie z tej
piąstki wystawał. Na początku nauki samodzielnego jedzenia lepsze są większe kawałki niż
malutkie. Jedzenie powinno być w miarę miękkie żeby dało się zmiażdżyć je dziąsłami.
 
PÓŹNIEJ
Kiedy dziecko będzie już chwytać pomiędzy kciuk i palec wskazujący (tzw. chwyt szczypcowy) i
poczujecie się wszyscy pewniej z samodzielnym jedzeniem to można dawać drobniejsze
kawałki.
 
SZTUĆCE
Z czasem można zaproponować też dziecku sztućce. Widelec wbrew pozorom jest łatwiejszy w
obsłudze, nawet roczniaki dają sobie z nim radę jeśli mają okazję ćwiczyć. Możesz pokazać
dziecu jak używać sztuććów, albo nałożyć porcję na łyżkę lub nadziać na widelec.
 

SAMODZIELNE JEDZENIE TO ŚWIETNY SPOSÓB NA NAUKĘ ŻUCIA I
GRYZIENIA  ORAZ ĆWICZENIE SPRAWNOŚCI RĄCZEK. PODAWANIE KAWAŁKÓW
JEST ZALECANE JUŻ PO 6 MIESIĄCU ŻYCIA DZIECKA. NIE TYLKO KIEDY STOSUJECIE
BLW. 
TO ELEMENT ROZSZERZANIA DIETY, RÓWNIEŻ KIEDY MALUCH JEST KARMIONY
ŁYŻECZKĄ.

Jeśli Twoje dziecko czesto krztusi się jedzeniem, nie chce go dotykać, wkłąda zbyt dużo

jedzenia do buzi, nie jest stabilne w pozycji siedzącej lub macie inne problemy z rozszerzaniem

diety, skonsultuj się ze specjalistą: neurologopedą, fizjoterapeutą, dietetykiem lub lekarzem

pediatrą.
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