
 

Раціональний режим харчування сприяє зміцненню імунітету дитячого 
організму, нормальному росту та розвитку дитини. Такий режим харчування 
передбачає суворе дотримання часу прийомів їжі. Меню домашнього 
харчування має бути збалансованим та містити достатню кількістю білків, 
жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів, що сповна забезпечують 
енергетичні витрати дитячого організму. 

 

 

 перед прийомом їжі обов’язково мити руки з милом, витирати їх 

індивідуальним рушником;  

 самостійно сідати на стілець та підсовувати його до столу; 

 під час прийому їжі охайно вживати тверду їжу;  

 відламувати хліб маленькими шматочками, заїдати його рідкою 

їжею (суп, борщ тощо); самостійно їсти ложкою з тарілки, пити з 

чашки; 

 не обливатись; 

 після прийому їжі користуватися серветкою, вставати зі стільця. 
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 якщо дитина харчується у дитячому садку, відкоригуйте режим харчування 

вдома, урахувавши поживну цінність їжі, що подається у дошкільному 

закладі, та часи прийому їжі; 

 формуйте у дитини культурно-гігієнічні навички під час вживання їжі. 

Навчайте малюка підтримувати чистоту навколо себе, бути охайним. 

 Обговорюйте з дитиною правила розпорядку, пояснюйте їй, що і як треба 

робити. При цьому важливо виховувати у дитини культуру поведінки, 

розвивати мовлення, вміння орієнтуватися у навколишньому світі 

  заохочуйте висловлювати прохання; 

 навчайте словам ввічливості. 

 подбайте про те, щоб посуд, з якого їсть дитина, завжди був чисто вимитим, 

їжа свіжою, щойно приготованою.  

 свіжі овочі та фрукти перед вживанням обдавайте окропом для знищення 

патогенних мікроорганізмів. 

 У разі епідемії гострих кишкових інфекцій чи грипу обов’язково 

дотримуйтеся порад санітарно-епідеміологічних станцій. 



 

      Харчування дітей дошкільного віку має відповідати основним вимогам 

раціонального харчування: його хімічний склад, калорійність, обсяг раціону й 

режим повинні повністю відповідати віковим потребам організму 

дошкільника. 

Діти повинні одержувати харчування 4 рази на добу з інтервалами між 

окремими прийомами їжі не більше 4 годин. 

 На сніданок варто давати каші, овочеві пюре або інші щільні страви, а 

також гарячі напої – чай з молоком, кава, какао. 

 Обід повинен містити першу рідку страву, другу переважно м’ясну або 

рибну й третю солодку страву. 

 На вечерю краще молочно – овочеву їжу  при обмеженій кількості 

рідини. Важливо, щоб обсяг їжі відповідав віку дитини. Їжа має не тільки 

задовольняти потреби зростаючого організму й викликати почуття 

насичення, але й відповідати віковій ємності шлунка.  

 Якщо занадто малі порції не викликають почуття насичення. То 

надлишковий їхній обсяг може послужити причиною порушення 

нормальної функції травних органів, сприяти зміні апетиту, а в деяких 

дітей  навіть викликати негативні відношення до їжі. 

 



 



 


