
 

 

     
 

zieci w wieku przedszkolnym znajdują się w trudnym okresie kształtowania 

preferencji smakowych. Jest to bardzo ważny czas, można rzec decydujący, który 

skłania nas do refleksji, jakich wyborów żywieniowych będzie dokonywać 

dziecko w przyszłości. Dlaczego decydujący? Preferencje żywieniowe dzieci na 

poszczególnych etapach rozwoju nieco się zmieniają. W jaki sposób będzie dziecko jadło w 

przyszłości zależy od warunków, jakie mu stworzymy. Im więcej smaków pozna 

przedszkolak, tym lepiej. Dlatego tak ważną rolę odgrywają rodzice, nauczyciele oraz 

środowisko. Niestety dość często w tym wieku obserwuje się zjawisko neofobii.  

 TRUDNA ROLA NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU 
 

Na czym polega trudna rola nauczyciela w przedszkolu? Co raz więcej nauczycieli zgłasza 

trudności z żywieniem dzieci. To właśnie na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność. 

Niezwykle trudno jest sprostać oczekiwaniom rodziców i jednocześnie zadbać o potrzeby 

przedszkolaków. Okazuje się, że jest to sporym wyzwaniem. W placówkach oświatowych 

szczególny nacisk kładzie się na dbałość o to by, aby posiłki były zdrowe, urozmaicone, 

odpowiednio zbilansowane oraz estetycznie podane. Wydaje się, że spożywanie posiłków w 

przedszkolu nie powinno niepokoić. W związku z tym, iż, dzieci spędzają znaczną część 

swojego dnia w placówkach oświatowych opiekunowie przywiązują olbrzymia uwagę do 

ilości jedzenia jakie spożyło. Niekiedy często zapomina się o tym, że wiele czynników 
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wpływa na apetyt małego dziecka. Każdego dnia zmienia się chęć jedzenia m. in. zależy to od 

stanu zdrowia, samopoczucia dziecka w tym dniu, aktywności fizycznej, ilość spożytych 

przekąsek czy słodkich napojów. Najczęściej spotykanym wyzwaniem są nawyki 

żywieniowe, z jakimi dzieci trafiają do przedszkoli, również często obserwuje się niechęć do 

spożywania nowych produktów bądź wybieranie określonych posiłków. 

 DLACZEGO DZIECKO NIE CHCE JEŚĆ? 
 

Przyczyn odmawiania posiłków może być bardzo wiele. Zanim nazwiemy dziecko niejadkiem 

zwróćmy uwagę na szereg czynników. Najpierw należy upewnić się, kiedy dziecko ostatnio 

jadło, co zjadło biorąc pod uwagę również soki i czy nie jest chore. Dorośli muszą pamiętać, 

że dzieci jedzą inaczej. Rodzice często oceniają, że pociecha mało zjadła, mierząc swoją 

miarą. Jeżeli dziecko jest zdrowe, nie ma zdiagnozowanych zaburzeń odżywiania potrafi 

samodzielnie i świadomie decydować o wielkości porcji. Preferencje żywieniowe w 

kolejnych etapach rozwoju ulegają zmianie i można zaobserwować większą ostrożność 

podczas próbowania, a nawet lęk. W przypadku małych dzieci, aby zjeść produkt maluch 

musi go najpierw poznać, zaakceptować, polubić i dopiero w następnej kolejności spróbować 

zjeść. Oswajanie z jedzeniem wymaga czasu. W okresie wczesnego dzieciństwa może 

wystąpić zaburzenie odżywiania o podłożu psychologicznym. Zawsze należy wziąć pod 

uwagę również możliwość wystąpienia przemijających trudności, które mogą być oznaką 

trudności adaptacyjnych. 
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 CO TO JEST NEOFOBIA I CZY MOŻEMY JEJ ZAPOBIEC?  
 

Niestety dość często w wieku przedszkolnym obserwuje się zjawisko neofobii. Jest to niechęć 

lub obawa przed próbowaniem nowych potraw. Czy możemy jej zapobiec? Niestety z badań 

wynika, że zaburzenie to jest uwarunkowane genetycznie. Zaobserwowano, iż występuje 

znacznie częściej u matek, które w dzieciństwie same wykazywały silne uczucie niechęci do 

nowych potraw. Okazuje się, że określone cechy charakteru mogą warunkować nastawienie 

do jedzenia. Są to: niska otwartość na doświadczenia oraz wysoka neurotyczność, czyli 

skłonność do reakcji nerwicowych. Bez wątpienia ważną rolę w kształtowaniu preferencji 

smakowych odgrywają rodzice. Proces ten rozpoczyna się w okresie prenatalnym, kiedy 

swoistym nośnikiem smaków jest płód połykający wody płodowe. Kolejnym etapem jest 

karmienie piersią.  Niemowlę poznaje smaki poprzez mleko matki. Negatywny wpływ 

akceptacji nowych smaków będzie mieć zbyt późne wprowadzenie nowości w dietę dziecka. 

Uważa się, że nowy produkt, który został odrzucony przez dziecko powinno się podać 

dziecku od 10 do 15 razy, aby można uważać je za zaakceptowane.  Kolejnym negatywnym 

czynnikiem jest narzucanie dziecku własnych preferencji. Innym częstym błędem jest zbyt 

mało urozmaicona dieta rodziców. W okresie przedszkolnym to dorośli są autorytetami dla 
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dzieci, których dzieci będą naśladować. Jeżeli jadłospis dorosłego jest ubogi w świeże 

warzywa i owoce dzieci niestety też nie będą chciały ich spożywać. 

 

 JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO JEDZENIA? 
 

„Oswoić danie” – wielokrotne podawanie tego samego produktu, aby dziecko mogło się z 

nim oswoić. Produkt powinno się serwować w różnej postaci, warto podawać z produktem już 

dziecku znanym i lubianym. Należy pamięć, że dla dziecka samo spróbowanie jest sukcesem.  

Można dziecko nagrodzić pochwałą bądź uśmiechem, nie należy nagradzać zabawkami czy 

słodyczami. Jest to błędne koło, z którego niełatwo się wydostać. Często zdarza się, że rodzic 

podczas odbioru dziecka przynosi słodką przekąskę. Dziecko może odmawiać spożycia 

posiłków, gdyż wie, że opiekun wkrótce przyniesie coś słodkiego. Tak, więc nie zaleca się 

nagradzania za spożycie posiłku ani też karcenia za niezjedzenie. 

„Wspólne przygotowywanie posiłków” – Bardzo dobrym sposobem na zachęcenie malucha 

do próbowania jest wspólne przygotowywanie posiłków. Nawet proste czynności zwiększą 

zainteresowanie jedzeniem, samodzielnie przygotowana potrawa bardziej zachęca do jej 

konsumpcji. Od czasu do czasu można zorganizować dziecku tzw. posiłek tematyczny. 

„Słowna zachęta” – niezmiernie ważne jest stosowanie odpowiednich komunikatów. 

Najlepiej stosować te, które oferują dziecku możliwość wyboru. Np.: 

- Czy kiedyś próbowałeś tego dania? Można je porównać do znanego smaku, gdyż to również 

może zachęcić do spróbowania. 

- Dziś na obiad będą gwiazdki z nieba – nadawanie tradycyjnym produktom nowych nazw. 

Jakich komunikatów nie stosować? 

Np.: „Musisz spróbować”, „ Zobacz Ania już zjadła” czy „ Zjedz za mamę, za tatę…” 

Często obserwuje się nadmiernie częste rozmowy na temat jedzenia, bieganie za dzieckiem z 

łyżeczką, systematyczne dokarmianie, nagradzanie czy karanie, a czasem nawet grożenie. 

Zrozumiałe jest to, że rodzice troszczą się o swoje pociechy i chcą by dobrze się rozwijały. 

Warto pamiętać, że żadne zdrowe dziecko nie zagłodzi się. Zatem należy stworzyć 

maluchowi przyjazną atmosferę podczas posiłku i jednocześnie zaciekawić dziecko potrawą, 



a chętniej ją spróbuje.  Dobrze jest dać dziecku możliwość samodzielnego spożywania 

posiłku wtedy spożywa go „ świadomie ” Istotne jest, aby dziecko samodzielnie decydowało 

o porcji, którą zje oraz samo odróżniało stan głodu od sytości. Trzeba pamiętać o złotej 

zasadzie, która mówi, że to rodzic decyduje, co dziecko zje, a dziecko decyduje, ile zje. 

 

 JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICEM DZIECKA, KTÓRE 

UNIKA POSIŁKÓW? 
 

Współpraca z rodzicami jest niezbędna. Warto uświadomić sobie, że szczera rozmowa 

przyniesie wiele korzyści zarówno rodzicowi jak i nauczycielowi. Na początek dobrze byłoby 

dowiedzieć się jak dziecko zachowuje się w domu, może przeżywa trudną sytuację, możliwe, 

że nie lubi spożywać posiłków poza domem, a może po prostu chciałby używać własnych 

naczyń. Należy upewnić się czy dziecko spożywa rano śniadania i przychodzi najedzone, czy 

po powrocie do domu dostaje ulubione posiłki, na które czeka. Istotne jest, aby uzyskać 

informacje jak rodzice radzą sobie w domu z taka sytuacją. Ważne, aby unikać komentowania 

jadłospisu przy dzieciach, co potem sukcesywnie może wpływać na odmawianie jedzenia 

posiłków przez dzieci. Współpraca z rodzicami będzie efektywna, jeżeli rodzice zaufają 

pedagogowi. 
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