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Trudnościz jedzefi'em lub karmieniem, to problem
zgłaszany coraz częściejprzez rodziców, nawet bardzo
maĘh dzieci. Monotonna dieta, trudnościw przygoto.
wywaniu posiłków dla dziecka a w późniejsz1'rnczasie
problemy z arlykliacją i adaptacjąspołeczną,to niektóie ze spodziewanych przykrych konsekwencji. Szukając
pomocy rodzice trafiają także,do terapeutów integracji
sensorycznej.Skuteczne działantaze strony terapeutypowinny opierać się n a zna|ezienis przyczyn.Warto zbadać,
czy przyczyną zgłaszanychproblemów nie są zaburzenia
regulacji bądźniezintegrowaneodruchy. W takim przypadku odpowiednio przygotowany i wdrożony program
diety sensorycznej prąlriesie poprawę lub wyeliminuje
trudności.Podstawą stworzenia właściwejdieĘ sensorycznej, jest znalezienie związku pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych systemów zmysłowycha spożywaniem pokarmów.

we1pozycj| itp). Małe dziecko z niepewnościągrawitacy.1ną,moie mieć problemy z jedzeniem wynikające np.
z braku stabilnej pozycji podczas spożywania posiłku
(stopy nieoparteo podłoże),siedzeniem przy stole w wy.
sokim siedzisku, nawet ogrodzone ze wszystkich stron
będzie czułoniepokój i dyskomfort' W takich warunkach
trudno się skupić na czynnościjedzenia.

Funkcjonowanie poszczególnych systemów zmysło.
rrych w odniesieniu do karmieniai spożywania pokarmów'.
Pierwszy bazowy i niezwykle precyziny system sensoryczny _ przedsionkowy, odpowiada za integrację
wrażeńpĘnących z pozostaĘch systemów,daje nam informację o q'rn, gdzie się znajdujemy,z jaką prędkością
i w jakim kierunku się przemieszczamy. )ednocześnie
rejestrujei wysyłado mózgu informacje o najmniejszej
nawet zmianie położeniagłowy(za:s. Konturek, 1998' J.
Ayres, 1972, Z. Przyrowski, 2012, s.f9). Jedtym z przykładów nieprawidłowościw funkcjonowaniu systemu
przedsionkowego'jest niepewnośćgrawitacyjna2manifestującasię reakcją strachu na jakikolwiek bo dziec zwiąZany ze zmianą pozycji głowy. Niemowlę, które doznaje
takich nieproporcjonalnych wrażeń będzie reagowało
płaczemlub krzyhem już w momencieprzygotowańdo
karmienia (wyimowani'ezłózeczka, lt]rJadaniewe właści1/ Krótkie przypomnienie kolejno wszystkichs|stemów senso
trudnościz jedzetiem, ma przygotowąć
rycznych w kontekście
czytajęcego do właściwegozinterpreto, ąnią przedstąwionlch
w dalszej częściartykułu przykładów na zabutzenia regulacji'
maniIes!ujqcesię lrudnościamiw spożywaniupokartnów.
2/ Przykład ma jedynie nądąćkierunek rozwaźańo tym,jakie
znączenie dIą spożywąniąpokarmów może mieć prawidłowe
funkcjonowanieposzczególnychuktadów zmysłowych,

system propriocepcji w połączeniuz pozostaĘmi sys'
temami, pozwala na prawidłoweuczenie się wszystkich
wzorców ruchowych, zmieruając do zautomatyzowania
większościz nich' od tego za|ezymiędzy innymi dobra
praksja i równowaga. Deficyty w zakesie planowania
motorycznego mogą opóźniać proces nauki jedzenia,

ll

zniechęcaćdo podejmowania kolejnych prób. Nietrudno
sobie wyobrazić jakie frustracje przeĄwa małedziecko,
które ma trudnościz trafieniem widelcem do ust, podczas posiłków często cośrozlewa lub przewraca naczynia.
System dotykowy rozwija się najwcześnieji jako
pierwszy dojrzewa. Dla naszego przetrwania iest najwailniejszYaw )ego funkcjonowaniu dośćczęsto daje się
zaobserwowaćwiele nieprawidłowości'
|edną z nich jest
jako
modulacji
dotykozaburzenie
dotykowa,
obronność
wei może występowaćz róż'nymnasileniem u konkretnych osób3.W prąpadku niemowląt nadwrażliwych na
odbiór bodźców dotykowych wystąpią Problemy z karmieniem. Nim dziecko zacznie ssaćpierśjest poddane
całej sekwencji bodźców doĘkowych: wzięcie na ręce,
często zm|ana pieluszki, kontakt twarzy ze skórą matki
lub jej ubraniem. U maĘh dzieci z obronnościądotykową możemysię sp odziewaćopóźnieniaw nauce jedzenia
spowodowanegonp. niechęciąbrania do ręki różnych rodzajów pokarmu albo wkładaniaich do usta.
W pierwszym odruchu poszukiwanta przyczyn problemów z jedzeniem sprawdzamy brak bądź występowanie dysfunkcji w systemach węchowym i smakowyrn.
System węchowy jest nadrzędny wobec smakowego (za:
S. KontureĘ 1998, E. Grzybowska, 2011) a jego ścisłe
powiązanie z układem limbicznym nakazuje pamiętać
o wpływie doznań węchowych na pamięć' uczenie się
i emocje (za: L Eliot' 2003 s. 220). Noworodek w ciągu
kilku dni uczy się ro zpoznawać zapach i słodki smak mleka matki. Prawidłowo funkcjonujący system węchowy,
zabezpiecza małe dzieci przed róznymi niebezpieczeństwami nie pozwala na przykład, zjeśćjedzenia o bardzo
brzydkiej woni (a tym samym trującego),wyzwala chęć
ucieczki z miejsc w których uwalniają się toksyczne substancje.Prz}'wołanewcześniejzaburzenie procesów sensensoryczna' jeś|idoĘczy
sorycznych _ nadwrażliwość
zmysłu węchu lub smaku może być kluczową ptzyczyną
(rudności
w spożywaniupokarmów.
Czy system wzrokowy może mieć coś wspóInego
z problemamiw jedzeniu?WzajemnePowiązaniapomiędzy wszystkimi systemami sensorycznymi podpowiada
żetak jest, np. zaburzenia funkcji systemu wzrokowego,
propriocept}.wnegoi dotykowegobędą utrudniaty przi.
mowanie właściwejpozycj| podczas jedzenia. Wzrok
w powiązaniu z dotykiem, buduje w naszym mózgu obróźLnychrzeczy, takżetego co jemy. Duża
raz właściwości
grupa dzieci odmawia zjedzenia niekórych pokarmów
ze względu na ich wygląd (jednym z lepszych przykŁadów
jest niechęćkilkuletnich dzieci do zjadania dań o niewy.
raźnejkolorysĘce lub papkowatejkonsystencji).

System słuchowy chyba najmniej kojarzy się z trudnościami w jedzeniu. Bliskie anatomiczne sąsiedztwo
początkowegoodcinka układupokarmowego z układem
słuchowym(Por M. Schiinke 2009 s. i4), pozwala sĘszeć
dźwięki wytwarzane podczas rozdrabniania pokarmów.
słuchowąmechaniczna ob.
U dziec\ z nadwrażliwością
róbka niektórych rodzajów pokarmów we wstępnejfazie,
może powodować nieznośnedoznania dla systemu słuchowego.

Problemy z jedzeniem w odniesieniu do systematyki zaburzeń regulacji, zvtiązanych z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, zawarte w ,,Klasyfikacji
iliagnostycznej zaburzeń psychicznych i rozwojoltlych
w okresłe niemoulęctwa i wczesnego ilzłeciństl,a DC:O-3R".
,,Klasyfikacja diagnosĘczna zablrzen psychicznych
i rozwojowych w okesie niemowlęctwai wczesnegodzieciństwa DC:0-3R1 systematyzujei przedstawiawszystkie
zaburzenia,które mogą występowaću dzieci w okresie od
narodzin, poprzez niemowlęctwo do 3 roku życia(za: R.
Emde, 2005, f. Kazanorvska' 2012).w klasyfikacji ujęto
także, problemy związane z jedzeniem' W Osi 15:Zaburzenia kliniczne . znajduje się k1as16kai1a zabvzeń zwi'ązanych z karmieniem (600) (za;. R. Emde, 2005), gdzie
podĘpów:
wyróżniono sześć
601. Zaburzenie kar mienia zviązane z regulacją stanów
602' Zaburzenia karmienia Twiązanez wzajemnością
relacii ooiekun-dziecko
6b3.Anoreksja niemowlęca
604 Sensorycznaawersjado pokarmu
j/ od lekkiegoniEokoju do wręczpąnicznegostrachuprzed
ó05. Zaburzenie karmienia związane f towarzyszącym
(zą:V Mąąs,2007)'
mu problemem zdro iir'otnym
bodźcem
606. Zaburzenie karmienia zwt}zane z obrazeniami
4/ Jest to, tylko jeden z prrykładów manifestacjizaburzeń
przewodu
pokarmowego
i tąkjąk we wcześniejwfunkcjonowaniuukładudotykowego
zaobserwacji
szych akapitach'zachęcado ukierunkowanej
5/ W tej samej osi' znajduje się klasyfkacja ząbutzeń z,/,,iqzanychż
chowańniemowlqti małychdziecicelemznalezieia pr4,czyn rcgulacjq w ptzetb,ąrząniu bodźcówseflsotycztrych,
wjedzeniu.
trudności

z karmieniem i jedzeniem, występujących u niemowĘ i mĄch dziecipłzy zabwzc.
Tabeh r. PrzyĘaĄ problemów
.określanych
jako nadwraźliwośćT1p A: Lękowy/ostrożny i nadłrrażliwośćĘp B: Negatywny/bunniach samore.guhdi
towniczy

Trudnościw przetwarzaniubodźców
sensorycznych
TvpAiB

' kĄ
lub płaczkiedy jest podnoszone
z łóżeczkai prry gotowyr'vanedo karmienia;
- lubi być karmione w miejscu gdzie jest
i panuje cisza;
prątłumione światło
- nie chce próbować nowych potraw
(szczególnie trudne początki wprowadzania
innych pokarmów niż mleko matki);
- ziadazialernko\ąno kazdy pokarm (np.
najpierw kotlet, późniejziemniaki a na
końcu marchewkę);
- nie bierze do rączekniektórych rzeczy do
jedzenia;"
. nie chce brać do rączek niektórych
rodzajów sztućcóq b
nie je
- w miejscach gwarnych i hałaśliwych
wcale lub mniej niż a,vykle;
- nie lubi mieć na buzi resztekpokarmu;
- je wyłączniepokarmy o bardzo określonej
konsystencji,zapachu i wyglądzie;
- niechętniejada pokarmy przy gryzieniu lub
żuciuktórych, powstająróżne dńadęki (np.
chrupanie, trzaskanie).

Trudnościruchowe
TypA iB
- podczas karmienia
trudno ułoĄć je we
pozycji;
właściwej
- ma trudności
z trafieniem
widelcemlubĘĘ
do buzi;
- nie potrafi pić
z kubeczka, oblewa
się lub upuszcza
naczynie;'
- nie potrafi odkręcić
lub zakręcićkorka
od butelki;d
- bardzo nieudolnie
posługujesię
ńdelcem lub ĄżĘ.

Specyficzny wzorz.eczachowania
TypB
TypA
- jest spokojne podczas
karmienia tylko
w jednl'rn miejscu;
- zaciska usta w trakcie
karmienia Ęzeczką;
- chowa się aĘ odwlec
moment rozpoczęcia
posiłku;
- siedzi prawie
nieruchomo podczas
całegoposiłku;
. odmańa jedzenia
poza dobrze znanltn
sobiemiejscem;
- jada potrawy
przygoTowanenp.
wyłącznieprzez
mamę'

- nagłypłaczlub krzyk
w trakcie karmienia;
- odpychanie lub zrzucanie
talerza z niektórymi
.^^1 .^* ^* :.

- na niektóre potrawy
reagujezatykaniem nosa
lub mówi, że,jedzenie
śmierdzi';
- częsteodpowiedzi
negatywnena propozycję
zjedzenia nowego
pokarmu np. mówi ,,nie'
lub/i odwraca się i ucieka;
. układarriejedzenia na
talerzu zawszew taki sam
sposób lub segregowanie
go (np. oddzielanie
marchewki od groszku).

jedzenia rękami (za: R. Rokicką.Milewska, 2007,J' Kąmnowską
ą/ około 11 miesiqcażyciadzieckopowi no posiądaćumiejętność
w
czasie
lub wręcz uniemożliwićnabywanietej umiejętności.
w4dłużyć
może
znacznie
dotykowa
2011),nadwrażiiwość
b/ około 12 miesiącażyciadziecko coraz lepiejpostuguje sięwidelcem(za: R. Rokicka -Milewska,2007' J' Kązanowska 2011)'pró'
bujejeśćłyżką,miesząsztućcamiw naczyniach'
c/ w il miesiqc" życia dziecko potruf nąpić sięz trzymanegooburącz kubeczka' a pomiędzy 15-18miesiqcefi życił1opąnowuje
w pełniumiiiętnóśćpicia z ku6ka tizyminego w jednej rqczce(za: R. Rokicka -Milewska' 2007,|. Kazanowska 2011)
.Milewska, 2007, J. Kąza
dziicko powinno prezentowaćjuż pomiędzy 13 a 15 miesięcemżycia.(za: R. Rokicka
dt Tę umieiętność
nowska2011)

Tabela 2. Prrykłady problemów z karmieniem i jedzeniem, występujących u niemowląt
burzeniach samoregulacji o tnlie: obniżona wrażliwość/niska reaktywność

Trudnościw przetwarzaniubodźców
sensorvcznvch

podczas karmienia lubi być mocno przytulane lub
samo przylega;
lubi potrawy o bardzo ĘTaźnej kolorystyce'
konsystencji i zapachu;
podczas posiłków nie narracauwagi na otaczAjący
go hałas;
nie zwraca uwagi na resz&i pokarmu przyklejone
do buzi lub rąk;
częstosamo lub otaczAjącego przedrn|oLysą
ubrudzone jedzeniem;
preferujepokarmy' które wymagająmocnego
żuciai eryfienia.

Trudnościruchowe
. ssie długoi powoli;
- siedzi podczas posiłku długi
czas w tej samejpozycii;
- ie baldzo powoli często
przetrzyrnującpokalm w buzi;
- niezdarnie posługujesię
sztuccami;
- nie próbuje sięgać potraw
stojącychna stole;
- częstoniechcący zrzuca ze stołu
różne przedmioty

i maĘh

dzieci przy za-

Spec,yficznywzorzec
zachowania
podczas ssaniapo chwili
przerywa, huśtanena nowo
podejmuje ssanie;
często,,zastyga
Podczas
posiłku''z buzią w1pełnioną
jedzeniem;
nie jest zainteresowanyinnlrri
osobami przy stole.

Tabela 3. Przyldady problemów z karmieniem i jedzeniem występujących u niemowląt i mĄch dzieci płty zaburzeniach samoregrrlacji o typie: poszukiwanie stymulacji sensorycznej/impulsywność

bodźcówsensoryczTrudności
w przetwarzanirr
nycn
podczas karmienia lubi być noszone, sĘszećmu
zykę, szcąpie pierśmatki;
lubi przyjmować dziwne pozycje podczas je
dzenia np' siedziećna bardzo wysokim krześle,
w huśtawcelub w siadzie na piętach;
uwielbia pokarmy przy gryzieniu lub żuciuLtó'
rych, powstająróżne dń'.dęki (np. chrupanie'
trzaskanie);
nie zwraca uwagi na kawałkijedzenia wokół ust
oraz innych miejscach twarzy;
wąchawszystkie potrawy i rzeczy potencjalniedo
zjedzerua;
jużod niemowlęctwajest Zainteresowanepotrawami spoĄrwanymi przez inne osoĘ w jego
otoczeruu;
oczekujebardzo dużejróżnorodnościw posił
kach.

Sp ec-yficznywzorzec zachowania

Tirrdnościruchowe
podczas karmienia wierci
się,rozgląda się;
bardzo szybko ssie;
wyraźnietrudno mu siedzieć w wyznaczorytn na
czasposiłkumiejscu;
wstajepodczasposiłLrrod
stołubiegnie w irrne miejsce,
wraca po chwili;
podczas posiłkuhuśtasię na
kześle;
sięgapo wszystko co stoi na
stole.

bardzo chętniepróbuje nowych
potraw;
czasami próbuje jeśćnieprzefivorzoną lub intens1tlrrie pachnącą
rzeczy niejadalne
fwnośÓ tak:że
(np. surowącebulę,cytr}nę, owoce
roślinozdobnych);
bawi się jedzeniem;
podczas posiłkubawi się sztućcami
lub naczyniami (np. stuka nimi
o stół);
cĄ czas próbuje nłracać na siebie
uwagęinnych osób siedzącychprz1
stole;
próbuje zabieraćinnym jedzenie.

Thbela 4. W1órane odruchy związane ze spoĄ'waniem pokarmów w zestawieniu z potencja|nymi problemami w jedzeniu. Opracowanie własnena podstawie S. Masgutowa (2009) i S. Goddard (200a)
odruch
ssanra

funkcja
- umożliwiajedzenie,
- służyuspokojeniu.

Nieprawidłowości
osłabionafunkcja
lub brak.

przeĘ- - umożIiwiajedzenie;
-kania - zapewnia prawidłowe

-brak przeĘkania;
- przeĘkanie spo'
wolnione lub zblt
funkcjonowanie triady
ssanie-poĘkanie-oddy- szybkie.
chanie.
- zwracanie treścipokar- - nadmiernie wyv{yqórowana reakcia.
mrotny mowei,
zwarcia
wygÓrowany;
kąsania W1rłołuje reakcję
podsł,abo
zaznaczony.
i
żuchwy
szczęki
czasiedzenia
- przemreszczanlesręzu- - brak żucia;
zucla
chwy względem szczęki - nad zblt aktywne
ilucre.
w różnych kierunkach.
Babkina - aktywizuje odruch ssania i procesv trawienia.
ch$Tt- - akq'wizu.jeodruch ssa-ny
nla.

dłonio-wy

- zb}.tdługie wystęDOWanre
- zbyt długie występowanre.

Czas występowa- Możliweproblemyz jedznniem
nia
w efekcieniezintegrowania
14 t.ż'.płod.- 6
m.ż.pełnainte.
gracjado 2 r.z.

- blokuje rozwój odruchu żucia;
- utrudnia osiągnięcierównowagi
pomiędzy poczuciem głodui nasycenla.
po 14 Hbd - wy- - powoduje kztuszenie się;
stępujecałeżycie - wygórowany odruch wymiotny.

od1t.ż.iwystę- . utrudnia Zmianę dieĘ z płynnej
puie całeżvcie
i DaDkowateina pokarmy stałe
od urodzenia do - utrudnia karmienie piersią i rozwijanie się odruchu żucia.
6m.ż:.
po,awla slę po-

- powoduje problemy z przyswaja-

między12-20
niem pokarmów o innei konsystenm.ż.i występuje cji niż papki.
całeincie
od urodzenia do - żuciez otwartąbuzią
4 m.ż^
pojawiasięw l1 - problem z jedzeniem rękami,
Hbd i występuje dziecko trzyma jedzenie w dłoni
do 3 m.ż.
zbyt długolub odgryza tylko cZęść
trz1tnanego kawałka;
- problem z przejściemna wyższy
etapjedzenia ręką przy Pomocy
chwytu pesetkoweso.

Dla zdiagnozowania któregokolwiek z podt1pów
muszą wystąpićwszystkie k1teria do niego prrypisane
z iednoczesnym uwzględnieniem, ze: ,,Diagnoza zabt
rzenia zachowań związanychz karmieniem, którego ob.
jawy mogą pojawićsię na różnych etapachniemowlęctwa
i wczesnógo dzieciństwa,powinna być brana pod uwagę
wtedy, kiedy niemowlę lub małe dziecko ma trudność
z ustaleniem regularnegowzorca odżywiania,to znaczy
wtedy,gdy dziecko nie regulujeswojegorfmu odżywiania zgoŹnie z fizjo\ogicziym.odczucióm głodu lub s14ościl'(za:R. Emde 2005' s. 74)
Z powyż'ejprzedstawionych podtypóq z punktu widzenia teraPeuty integracji sensorycznej na|ezy poznać
klteria diagnozowania podtlpu 604. Sensorycznaawersia do pokarmu.Dla poslawieniatakiejdiagnozywymakryeganejeit wystąpieniewszystkichprzedstawionych
now:
1. Dziecko konsekwentnie odmawia iedzenia konkretnych pokarmów o określonymsmaku' konsystencii
i/lub zapachu.

2' odmowa jedzenta zaczęłasię pojawiaćprzy wprowadzeniu nowego rodzaju pokarmu....
3. Dziecko je bez problemu, kiedy dostanie to, co lubi.
4. odmowa jedzenia powoduje spec1ńczne niedobory pokarmowe lub opóźnienie w rozwoju ruchowym
aparatumowy. (za:R. Emde 2005, s. 76)
Tak wąsko pojmowany problem z jedzeniem w kontekścietrudnościw przetwarzaniu bodźców sensorycz.
nych należyprzenieśćdo szerokiegokontekstu zaburzeń
regulacji5gdzie trudnościz przyjmowaniem pokarmów
będą jednym Ze współwystępującychob'jawów. Przestrzegajączasady wymaganej obecnościtrzech cech dla
postawienia diagnozy zabvzeń regulacji, zaprefentuję
przykładykonketnych trudnościi zachowań w poszczególnych Ępach zaburzeń regulacji związanychz przetwarzaniem bodźcówsensorycznychó.

schemat l . Prawidłowyprzebiegu etapów iedzenia. opracowanie własnena podstawie:A. Winstock 200ó.

pije z kubeczka
ze rvspomaganiem
o<l9lI2 m.it

je prry pomocy
ręki od 7-8 m.Ł

je |rzką
pnekręcającją
w ustachod 9 m.ż.

bez wspomagania
obydwie ręce tE-vmają
kubek 18 4,{., potrafi
pić prze slomkę

je trźĘ

bez przekręcania
jej w ustach
Pije trz}'mając
kubek w jednej
ręce 24 ą"Ł

je prry
pomocy widelca
od 30/36 m.ż.

posfugujesię
widelcemi nożem
od 36/48m.ż.

6/ Więcej na temąt rozpoznawąniaząburzeń integrącjisensorylcznej w świetleklasyfkacji DC:1-jR czytaj w: ], Kazatrcwską
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WpĘw niezintegrowanyó lub nieprawidłowoprzebiegającychodruchów, na problemy z jedzeniem.
Noworodek przychodzi na światw1posażonyw pierwotne odruchy umożliwiającemu przeĘcie. Pierwotne
automatyzmyodruchowe,są stereotyPowymireakcjami
mającymiswój początekw rdzeniu kręgowyma kora mó.
zgowa nie bierze udziaht w ich powstawaniu.Objawem
prawidłowegofunkcjonowaniaukładunerwowegosąreakcje odruchowe,występującew przewidzianymfizjologicznie okresielub przechodzącew inne,bardziejdojrzałe odruchy powstającew *yisrych piętrach mózgu (za:
odruchy,tak i te
}.Czochńska, 1985).Takjak pozostałe
związanez jedzeniemmogąbyćopóźnione,wygórowane,
osłabionelub przebiegaćwedługnieprawidłowegowzorca' Każde odstępstwood normy stwarza mniejsze lub
większe problemy w spożywaniupokarmów. W pierwsrych dniach i tygodniach po urodzeniu obserwujemy
między innymi, następuiąceodrlchy związanez jedzeniem: ssania,połykania,wymiotny, kąsania.W późniejszym okresie pojawiająsię inne odruchy' takżeniezbędne przy prawidłowymspożywaniempokarmóW jednym
z nich jest żucie' Nie tylko brak integracji odruchów
związanych bezpośrednioze spożywaniempokarmów
możewpływaćna trudnościz jedzeniem,przykłademsą
odrucĘ chwpny' dłoniowyi Babkina.
Związek ontogeneL! motorycznej z rozwojem kolejnych etapów jedzenia.
Niezakłóconyrozwój ruchowy przebiegawedle ontogenetycznegoplanu i w okresiepo urodzeniu do momentu nabycia umiejętnościsamodzielnegochodzenia, ma
kluczowe znaczeniedla rozwoju wszystkich pozostałych
sfer. Kolejne etapy umiejętnościspożywaniapokarmów
są talrźeuzależnioneod rozwoju motorycznegow t}.rn
motorycznegorozwoju sfery oralnej. Rozwój etapów jedzenia,to równieżcorazwiększailośćdoznań sensorycz.
nych, przede wszystkim:dotykowych,węchowych,smakowych i proprioceptywnych.
Wybrane prawidłowościrozwoju etapów je&enia
(za:A. Winstock 2006):
od urodzenia do 3 m.ż.:m]eko'woda
o Wzotzec picia: ssie rytmicznie ruchem języka do
przodu i Ęłu z jednoczesnymruchem żuchwyw górę
i w dół.
od 3 do 6 m.ż.:mleko, woda, pokarmy p}ynne'wprowadzanepokarmy papkowate,dzięki czeml zaczyna doświadczać
różnychsmaków.
. Wzorzec picia: wprowadzaniekubeczka.
o Wzorzec jedzenia:.faza przejściowa- stopniowo ssie
pokarm z łyż'eczk,l,
począt|aw1pluwania pokarmu;
uczy siępionizo\^nćczubekjęzyka.
o Samodzielność;
łącryręcewzabavńe;od 4 m'ż.wszyst.
ko co bierze do ręki trafia do ust (zabawki,jedzenie);
trz}Tnaręcena piersi lub butelce.
o Inne akt}tvności:
sensomotorycznastymulacja sfery
oralnejpoż1rwieniem.

od 6 do 9 m.ż':papki, nowe konsystencje'samodzielnie
spoż7wapod kontrolądorosłegopokarm np. sucharki.
o Wzorzec picia: Zmniejszenie ilościprzyjmowanych
płynówna rzecz pokarmów stĄch; usta układaw ryjek.
. wzoruec jedzenia:rozwija się żucie;język możelekko
wystawaćna zewnątrzido|nawargadziałajako stabilizatorod 9 m.ż.
o Samodzielność:
samodzielnietrzyma butelkę; potrafi
trzymaćkubek,bawićsię nim; wkładado buzi kawaŁ
ki pokarmu' początkowocałądłonią,następniechwytem pęsetkowym.
o Inne aktywności:
gaworzyz ustami wypełnionymijedzeniem.
jedzeniapodawane
od 9 do 12 m.ż.;papki z kawałkami
jedzenie,
twardsze
mniej
rozdrobnione,
więlaza
ĘżĘ;
jedzeniapodawanado rąk.
różnorodność
C Wzorzec picia: język porusza się w przód' i tyŁ, żuchwaporusza sięw górę i dół.
. wzorzec jedzenia:język przesuwapokarmu na boki;
prawidłoweżucie;z łatwością
zamykalsta na łyircczce
i ściąga
z niej pokarm.
o Samodzielność:
próbuje trąmać kubeczekizb|iinć go
do usĘje palcami;trzyma ĘeczĘ a|ejeszczesłaboją
kontroluje.
. Inne aktywności:bawi się jedzeniem: dź:gaĘżĘ |u
palcem,rękami rozciera,ściskaĘ.
od 12 do 18 m.ż.:Wzrastaróżnorodność
pożyw.ienia
o różneikonsystencji.
o Wzorzec picia: możeprzygryzaćbrzeg kubeczka,celem ustabilizowaniainchwy,,jęryk nie wystajez buzi;
widoczna mniejsza amplituda ruchów żuchwy do
góry i w dół;potrafi pić przez słomkę.
o Wzorzec jedzenia: gryzie biszkopĘ; żujeefektywnie
wykonującrucĘ boczne oraz rotacine języĄ<a
i żu.
chwy; przy przeĘkaniu usta zamknięte,pruy ż,lcin
jeszczeotwarte.
o Samodzielność:
pijąc z kubeczka czasami rozlewai
potrafi przenieść
pełnąĘeczkę do buzi' ale w trakcie
rozlewa;doskonaleje palcami.
o Inne aktywności:udaje że samo siebie karmi; karmi
inne osoby,lalki, misie; demonstruje\^'iedzę
o funkcji
naczń' sztućców.
od 18 do 24 m.ż.:dietabardzourozmaiconapod względem smakowymi strukuralnym.
o Wzorzec Picia: Pijącz kubka nie przygryzabruegów.
. wzoruec jedzenia:Lujez zarnksiętymiustami;czasa.
mi podczasposiłkuwyciekaślinalub wypadajedzenie
zbrzi.
o Samodzielność:
podnosi kubeczek do buzi, czasami
nie trańa i rozlewa;potrań donieśćĘżeczĘ óo blzi
bez gubieniapokarmu;kładziejedzeniena język;częściejużywawargdo ściągania
pokarmu z Ęki; trochę
brudzi siępodczasjedzenia.
. Inne aktywnośc|coraz częściej
bawi się w karmienie
zabawek(laleĘ zwierzątek misiów).
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od24do36m.żt':
o Wzorzec picia: Pije z kubka bez oblewaniasię.
. Wzorzec jedzeiia: brudzi się podczas posiłkuw bardzo niewielkim stopniu.
o Samodzielność:
trzyma kubeĘ szklankęw jednejręce;
używałyżkii ściągaz niej pokarm wargami; coraz
chętni"j.siadaprry"stolez'dórosłymiuż:y.vvając
Ężkl
i widelca.
o Inne akywności:Bawi się zabawkamiodwzorowującymi nacąmia kuchenne,komplety stołoweĘ.
noża;nalewa
3 r. ż.: smaruje masłemchleb tń;u.wając
vtyangażljący
bardziej
sposób
z dzbankalbawi się w
.
zabawek
i
siebie
kalmienie
obraźnię zakupy,gotowanie'
znajduje radośćw pomagającdorosłymprzygotowywać
posiłki.

