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W poprzedniej części materiałów poznałaś już wiele technik, które warto zastosować w 

przypadku dzieci, które nie chcą jeść warzyw (lub innych zdrowych produktów). 

Jeżeli jednak dzieci są bardzo zamknięte i próbowanie nowości przychodzi im z wielkim 

trudem, to warto podjąć kilka dodatkowych kroków. Aby Ci w tym pomóc, przygotowałam 

dla Ciebie plan działania :)

Krok 1 Koniec presji

Im bardziej naciskasz, tym bardziej dziecko się buntuje. Dlatego proponuję Ci zupełnie 

odwrotne podejście. Koniec ze zmuszaniem, proszeniem, grożeniem, przyznawaniem 

nagród, kar lub porównywaniem do innych dzieci. Daj swojemu dziecku poczuć, że 

jedzenie nie wiąże się z żadną presją, również związaną z ilością pożywienia, króre dziecko 

je.

Przez co najmniej dwa tygodnie zupełnie nie przejmuj się tym co je Twoje dziecko. Nie 

komentuj tego, nie namawaj, ale też nie chwal za zjedzenie czegoś. Proponuj i podawaj 

zdrowe jedzenie, ale jeżeli dziecko będzie jadło tylko ziemniaki, to zupełnie się tym nie 

przejmuj. Daj mu odczuć i uwierzyć, że koniec z presją i zmuszaniem do jedzenia.

Zapytaj na jakie potrawy ma ochotę i ugotuj coś co dziecko szczególnie lubi, a czego 

wcześniej mu zabraniałaś lub co ograniczałaś.

Krok 2 Koniec z ocenianiem “zdrowe/niezdrowe”

Przestań dzielić jedzenie na zdrowe i niezdrowe. Każde jedzenie traktuj tak samo, jako 

źródło energii i dobrego samopoczucia, a także jako źródło przyjemności ze smaku. 

Zamiast koncentrować się na tym co zdrowe, rozmawiaj z dzieckiem o potrzebie 

różnorodności. Opowiedz, że różne produkty mają różne składniki, a organizm potrzebuje 

ich wszystkich, aby funkcjonować prawidłowo.
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Krok 3 Rozmowa i pożyczenie autorytetu

Wykorzystaj zewnętrzny autorytet, aby wytłumaczyć dziecku potrzebę zmiany. Powiedz, 

że przeczytałaś książkę pani, która zajmuje się odżywianiem i chcesz wprowadzić zmiany 

w codziennym sposobie jedzenia.

Elementy rozmowy

a. Przyznanie się do błędu po stronie rodzica - powiedz, że przyznajesz się, że 

naciskałaś, ale to tylko dlatego że martwiłaś się o zdrowie dziecka i chciałaś dla niego 

dobrze. Podkreśl, że dorośli też się ciągle uczą i chcesz spróbować innego podejścia do 

jedzenia.

b. Uznanie i przeprosiny - powiedz, że rozumiesz iż dziecko mogło czuć się źle, kiedy 

było zmuszane do jedzenia nielubianych potraw. Przeproś je, jeśli próby zmuszania lub 

namawiania powodowały u dziecka złe samopoczucie.

c. Przyrzeczenie - obiecaj dziecku, że nie będziesz już zmuszać go do jedzenia 

produktów, których nie lubi.

d. Określenie nowych celów - podkreśl, że nowym celem w odżywianiu rodziny jest 

różnorodność. Powiedz, że ważne jest aby dziecko nauczyło się nowych smaków oraz że 

chcesz mu w tym pomóc i będziecie nad tym wspólnie pracować.
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Krok 4 Nauka próbowania

Umów się z dzieckiem, że nie będzie zmuszane do jedzenia, ale że bardzo zależy Ci, aby 

zaczęło próbować nowych smaków. 

Ustalcie wspólnie zasady próbowania:

- małe ilości - wielkości paznokcia, tak żeby dziecko nie czuło się przerażone ilością 

nowej potrawy,

- możliwość wyplucia - dziecko ma spróbować, ale nie musi tego zjeść. Powiedz, że 

zawsze może wypluć jedzenie, które mu nie smakuje,

- brak konieczności kończenia tego co ma na talerzu - wytłumacz dziecku, że może 

przerwać jedzenie w każdym momencie. Dziecko będzie bardziej otwarte na 

próbowanie jeśli nie będzie obawiało się, że musi zjeść wszystko. Starszym 

dzieciom daj możliwość samodzielnego nakładania sobie na talerz.

Aby dziecko otworzyło się, próbowanie powinno odbywać się w momencie, kiedy dziecko 

czuje się zrelaksowane i bezpieczne. Próbowanie może odbywać się nie tylko podczas 

posiłku, ale również w trakcie przygotowywania potraw. Pozwól również próbować 

produktów, które nie są dla dzieci, jak kawa czy oliwki. 

Rozbudź w dziecku ciekawość nowych smaków i produktów. Na początek możesz pytać 

czy chce tylko dotknąć lub powąchać.

Po spróbowaniu nie pytaj czy smakuje, tylko poproś o opisanie smaku 

(słony/słodki/gorzki/itd.). Po kilku dniach wracaj do próbowania tej samej rzeczy. Nasza 

Hania już kilka razy w swoim życiu odkryła, że banany są dobre, a potem znowu przestała 

je lubić :) Tak może być i z Twoim dzieckiem, zaakceptuj to  i nie złość się na dziecko, 

jeżeli masz wrażenie, że robi krok w tył i znowu nie chce jeść produktów, do których już 

się przekonało.
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Krok 5 Pożywne zastępniki

Sporządź wspólnie z dzieckiem listę pożywnych produktów, które lubi zjeść (w tym 

warzyw i owoców). Umów się się z dzieckiem, że jeżeli nie chce jeść obiadu 

przygotowanego dla całej rodziny, to może go zmodyfikować (np. zjeść tylko ziemniaki lub 

makaron), wymieniając jakiś składnik na produkt z pożywnej listy (to może być jabłko lub 

surowa marchewka, papryka). Pilnuj, aby na każdym posiłku dziecko miało produkty ze 

swojej lubianej, pożywnej listy.


