
 

A gyermekek evészavarai 

A „Hétszínvirág” Óvodai Alapítvány nyert a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1128 azonosító számú 

pályázaton.  

A Művelődési Ház Hangversenytermében megtartott előadás „A gyermekek evészavarai” címmel 

várta az érdeklődő szülőket, nagyszülőket, óvodapedagógusokat2014. január 20. Hétfőn 17.15-kor.Az 

előadást D. Nagy Anikó klinikai szakpszichológus tartotta. 

Előadását azzal a fontos momentummal kezdte, miszerint meghatározó fontosságú, hogy a 

megszületett kisgyermek táplálása hogyan és milyen körülmények között zajlik. Hangsúlyozta, milyen 

fontos az első három hónap mindannyiunk életében, kezdve az anyatejes táplálástól, a vegyes 

táplálkozás bevezetéséig. Mennyire befolyásolja az anya hangulata, odafigyelése, a család, a 

környezet milyensége, hozzáállása a csecsemők megfelelő életritmusának kialakítását. Elmondta, 

hogy aki ezt az időszakot megfelelő türelemmel, odafigyeléssel, boldogsággal kezeli, annak nagyon 

kevés problémája lesz, mert jó alapokkal indítja el gyermekét nemcsak a megfelelő étkezésre való 

szoktatás terén, hanem az étkezések alatt kialakult pótolhatatlan érzelmi kapcsolat az élet nagyon 

sok területére jó példát ad.Elmondta, hogy az étkezést soha nem szabad erőltetni, de elhanyagolni 

sem /majd eszik valamit, nem fog éhezni/, mert a kekszet, csipszet evő, kólát, és egyéb túlcukrozott 

italt fogyasztó gyermek nem kap meg nagyon sokféle fontos vitamint, ásványi anyagot, amely a 

vegyes táplálással – ügyelve az egészséges táplálékokra – nem fordulhat elő. 

Meglepő volt hallani, hogy munkája során tapasztalta: olyan gyermek, aki rendellenességgel 

született, annak sokkal jobban fejleszthető az eredendő problémája azáltal, hogy élete első 

hónapjaiban támogató, szeretetteljes kapcsolat alakult ki közte és édesanyja között, éppen a 

táplálkozási szokások helyes alkalmazása által. Szemben az olyan egészségesen született gyermekkel, 

aki viszont érzelmi hiányosságot szenvedett a legfontosabb időszakban, ő sokkal nehezebben 

fejleszthető /ebben az esetben diszlexiás gyermekekről beszélt/. 

A jelenlévők közül is elhangzottak kérdések: itt is meglepően hallottuk, hogy bizony a kisgyerek, 

akiről hozzátartozója érdeklődött, megsínylette az építkezés, költözködés körüli herce- hurcát, de 

bíztatta a szakember őket arra, hogy amint a család nyugodt mederbe tereli az életét, és a gyermek is 

ugyanúgy megnyugszik, táplálkozási szokásai visszaállnak, szűnni fognak a problémák.Végül 

személyes beszélgetésre, tanácskérésre is sor került. 

Az előadó úgy indította előadását, hogy olyan dolgokat fogunk hallani, ami eloszlatja esetleges 

kételyeinket, illetve megerősít bennünket abban, amiről a hallgatóság is hasonlóan gondolkodik.  

Az esemény után ez be is bizonyosodott a hallgatóság kötetlen beszélgetései, nyilatkozatai alapján. 

 


