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Przedstawiono analizê zachowañ ¿ywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym. Badanie pokazuje, ¿e jedzenie jest przyjemnoci¹ dla wiêkszoci dzieci.
Najbardziej preferowane s¹ produkty typu fast food, szczególnie jadane w barach, gdy¿ dzieci mog¹ dokonywaæ same wyborów tego co bêd¹ jad³y. Niestety,
ulubione przez dzieci s³odycze s¹ czêstymi nagrodami, jakie otrzymuj¹ od rodziców lub dziadków za dobre sprawowanie. Rodzice czêsto przenosz¹ w³asne
zachowania ¿ywieniowe na dzieci, nie uwzglêdniaj¹c ich potrzeb ¿ywieniowych.
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WSTÊP
Jednym z podstawowych czynników decyduj¹cych o dobrym stanie zdrowia doros³ej
populacji jest prawid³owy sposób ¿ywienia kobiet w ci¹¿y, a nastêpnie dzieci od najwczeniejszych lat ich ¿ycia. Coraz wiêcej badañ wskazuje, i¿ istnieje cis³y zwi¹zek pomiêdzy
stanem od¿ywienia w okresie dzieciñstwa, a zdrowiem cz³owieka doros³ego. Prawid³owe
¿ywienie dzieci ma wiêc na celu nie tylko optymalizacjê ich rozwoju, ale równie¿ zapewnienie im zdrowia w doros³ym ¿yciu [1, 2, 3].
¯ywienie dzieci powinno byæ zgodne z ich aktualnym fizjologicznym stadium rozwojowym. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e dzieci w okresie wzrostu, maj¹c du¿e zapotrzebowanie
na ró¿ne sk³adniki pokarmowe, wykazuj¹ szczególn¹ wra¿liwoæ na wszelkie niedobory
pokarmowe powstaj¹ce w tym okresie. Do najczêstszych b³êdów w ¿ywieniu dzieci dochodzi w skutek nie uwiadomienia rodziców b¹d opiekunów o fakcie, i¿ dzieci maj¹ inne
potrzeby ¿ywieniowe, ni¿ ludzie doroli. Jadaj¹ zbyt rzadko, nie o sta³ych porach, czêsto
produkty niskokaloryczne, wysoko przetworzone lub tylko te, które same uznaj¹ za ulubione. Równie czêstym b³êdem, przede wszystkim wychowawczym, jest traktowanie po-
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¿ywienia przez rodziców b¹d opiekunów, jako swoistej nagrody za okrelone zachowania
dzieci. Wykorzystywane s¹ w tym celu przede wszystkim s³odycze, przegryzki typu chipsy
lub produkty zaliczane do grupy fast-food. Miêdzy innymi z tych powodów w diecie
ma³ych dzieci coraz wczeniej pojawiaj¹ siê produkty o niskiej wartoci od¿ywczej, bogate
w t³uszcze i cholesterol oraz sól. Niestety, s¹ to dzia³ania, które kszta³tuj¹ nieprawid³owe
nawyki ¿ywieniowe dzieci [4, 5, 6].
Innym czynnikiem maj¹cym wp³yw na kszta³towanie zachowañ zdrowotnych dzieci ma
ekspansywna reklama ¿ywnoci wysoko przetworzonej w mediach elektronicznych lub programach przeznaczonych dla dzieci. Przyczynia siê do tego, i¿ dzieci chc¹c naladowaæ
swoich rówieników z reklam telewizyjnych, same domagaj¹ siê reklamowanych produktów, a s¹ to najczêciej cukierki, batony, gazowane napoje typu cola, czy w³anie fast
foody [7].
Rodzice i opiekunowie ponosz¹ odpowiedzialnoæ za stan od¿ywienia dzieci, podobnie
jak w du¿ej mierze odpowiadaj¹ za kszta³towanie ich przysz³ych nawyków ¿ywieniowych.
Z tego wzglêdu, konieczne wydaje siê przygotowanie odpowiednich programów edukacyjnych przeznaczonych dla nich, aby mogli umieæ zabezpieczyæ potrzeby ¿ywieniowe najm³odszych i kszta³towaæ im w³aciwe nawyki ¿ywieniowe.
Celem pracy by³a ocena preferencji pokarmowych dzieci w wieku przedszkolnym.
MATERIA£ I METODY
Badanie preferencji pokarmowych zosta³o przeprowadzone wród 60-ciu 5-ciolatków, uczêszczaj¹cych do 6 przedszkoli na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Wywiady z dzieæmi by³y przeprowadzone pojedynczo, w oparciu o modelowy zestaw 19 pytañ. Rozmowa z jednym
dzieckiem trwa³a oko³o 30 minut i by³a nagrywana na magnetofon, co umo¿liwi³o szczegó³owe opracowanie wyników. Z badania wykluczono wywiady z tymi dzieæmi, które wydawa³y siê zbyt oniemielone i nie odpowiedzia³y na wiêkszoæ pytañ. Wykluczeniu uleg³y równie¿ wywiady z dzieæmi,
które przypuszczalnie fantazjowa³y, czyli nie potrafi³y udzielaæ podobnych odpowiedzi na powtarzaj¹ce siê pytania. Na zakoñczenie, dzieci bior¹ce udzia³ w badaniu otrzymywa³y dyplomy.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Ocenê preferencji pokarmowych dzieci przedstawiamy jako procentowy rozk³ad odpowiedzi na pytania zadawane w czasie bezporedniego wywiadu. 85% badanych dzieci stwierdzi³o, ¿e lubi jeæ, okrelaj¹c jednoczenie jedzenie jako przyjemnoæ w ci¹gu dnia. Niechêæ do jedzenia deklaruje 6,7% dzieci, stwierdzaj¹c, ¿e s¹ do jedzenia namawiane przez
mamê, nawet wtedy, gdy nie s¹ g³odne. Na pytanie o ulubione potrawy 23% dzieci wymienia owoce lub warzywa, przy czym znajomoæ tych produktów jest niezbyt du¿a, gdy¿ lista
znanych i przez nie lubianych warzyw ogranicza siê do marchwi, ogórków i pomidorów.
W przypadku owoców do najbardziej ulubionych nale¿¹ banany, jab³ka, gruszki i inne cytrusy. Oznaczaæ to mo¿e, i¿ najwiêksz¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê owoce doæ tanie, a przede
wszystkim dostêpne w naszym kraju przez ca³y rok. Na drugim miejscu wród ulubionych
potraw znalaz³a siê (zgodnie z przewidywaniami) ¿ywnoæ typu fast-food: frytki, spaghetti,
hamburgery, któr¹ ponad 1/5 (21,4%) dzieci chcia³aby jeæ codziennie. I choæ na trzecim
miejscu, jako najbardziej preferowane (15%) wymieni³y potrawy m¹czne typu naleniki,
kluski, kopytka, pierogi, to pizzê wybra³oby oko³o 63% badanych. Oceniaj¹c preferencje

Nr 2

Preferencje pokarmowe u dzieci w wieku przedszkolnym

167

pokarmowe, dotycz¹ce trzech podstawowych posi³ków w ci¹gu dnia  niadania, obiadu
i kolacji, zwraca uwagê pewna tendencja w prostocie przygotowywania dla nich potraw
przez rodziców lub opiekunów. Dla 58,3% dzieci na niadanie i 51,6% na kolacjê najbardziej preferowane potrawy to kanapki, które dzieci okrelaj¹ najczêciej jako bu³eczki
z serkiem lub wêdlin¹. Niestety, w potrawach niadaniowych zupy mleczne wymieni³o
jedynie 6,7% dzieci, co potwierdza fakt, i¿ produkty nabia³owe nie nale¿¹ do ulubionej
¿ywnoci (0% odpowiedzi). Wród innych potraw chêtnie jadanych na kolacjê 16,7% dzieci wymieni³o ró¿ne postaci potraw z jaj. Niestety, ¿adne dziecko w jad³ospisach niadaniowo-kolacyjnych nie wymieni³o ani warzyw ani owoców. Jako potrawy obiadowe najczêciej jadane wymieni³o potrawy miêsne i drobiowe (38,3%), zupy (26,7%), przy czym 6,7%
dzieci powiedzia³o, ¿e i na obiad jada kanapki.
Nieco inaczej przedstawia siê rozk³ad odpowiedzi na temat picia p³ynów. Jako najbardziej preferowane i najczêciej spo¿ywane 36,7% dzieci wymieni³o soki owocowe, 31,7%
herbatê, a 26,6%  napoje gazowane typu cola. ¯adne dziecko nie wymieni³o wody mineralnej jako napoju ulubionego, a tylko 5% mleko lub napoje mleczne np. kakao.
96,7% dzieci przyznaje, i¿ bardzo lubi s³odycze, a jako najbardziej ulubione dominuj¹
cukierki (55%), batoniki i czekolady (35%), a lody wymieni³o 3,3%, pomimo, i¿ badanie
zosta³o przeprowadzone w okresie letnim, gdy jest najwiêksza konsumpcja lodów w naszym kraju. 83,3% dzieci przyzna³o, i¿ czêsto (od 1 do 4 razy w tygodniu) dostaje s³odycze
w nagrodê za dobre sprawowanie. Najczêciej nagradzaj¹ rodzice 43,3% lub dziadkowie
21,7%. 18,3% dzieci przyzna³o, ¿e takie nagrody dostaj¹ od wszystkich, równie¿ i w przedszkolu. Oprócz s³odyczy w formie nagród otrzymuj¹ równie¿ chipsy, snacki, s³one paluszki, które i tak czêsto jada i lubi jeæ 85% badanych dzieci. Dla ponad 2/3 dzieci du¿¹ przyjemnoci¹ jest czêste (wiêcej ni¿ 1 raz w tygodniu) chodzenie z rodzicami do barów typu
Mc Donalds. Jako przyczynê podaj¹, ¿e s¹ tam najsmaczniejsze potrawy, czekaj¹ ich niespodzianki i rodzice najczêciej pozwalaj¹ im tam wybieraæ to, co chc¹ zjeæ.
Oceniaj¹c ród³a wzorców ¿ywieniowych badanych dzieci zadano pytanie, kto w domu
przygotowuje im posi³ki? 75% odpowiedzia³o, i¿ mama, 15% dziadkowie, a jedynie 10%,
i¿ oboje rodzice. Czêæ dzieci stwierdzi³a ponadto, i¿ posi³ki czêsto jada sama (39,1%),
czyli nie z innymi cz³onkami rodziny.
DYSKUSJA
Badanie preferencji ¿ywieniowych ma³ych dzieci wi¹¿e siê z ró¿nymi trudnociami.
W wielu przypadkach konieczne jest prze³amanie niemia³oci lub braku zaufania ze strony
dziecka do osoby prowadz¹cej wywiad, ujednolicenia zadawanych pytañ w sposób standaryzowany, który umo¿liwi³by dokonanie jednolitej analizy [8, 9]. Uzyskane w badaniu wyniki pozwalaj¹ s¹dziæ, i¿ dzieci maj¹ pozytywny stosunek do jedzenia. Jest to dla wiêkszoci z nich czynnoæ po³¹czona z przyjemnoci¹. Zastanawia jednak fakt, sk¹d bierze siê to
pozytywne nastawienie; czy wynika ono z braku stosowania jakiegokolwiek przymusu ze
strony rodziców, czy z faktu, i¿ dzieci jedz¹ tylko to co lubi¹. Takie pozytywne nastawienie
dzieci do faktu jedzenia u³atwia kszta³towanie ich nawyków ¿ywieniowych, co jednak, jak
sugeruj¹ prezentowane wyniki wymaga jeszcze wielu zmian. Przyk³adem koniecznoci dokonania zmian, które nale¿y podj¹æ, chyba na skalê ogólnokrajow¹, jest ich negatywne
nastawienie do picia mleka, czy jedzenia przetworów mlecznych. Albowiem, w prezento-
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wanym badaniu uzyskano zero odpowiedzi wród pytañ dotycz¹cych potraw, które najbardziej lubi¹, jeli dotyczy³y produktów mlecznych oraz ryb. Oznacza to, ¿e pomimo, i¿ jest
to grupa produktów niezbêdna w prawid³owym ¿ywieniu dziecka, to jednak jest przez nie
nielubiana i nieakceptowana. Rodzi siê pytanie, kto ponosi winê za ten stan rzeczy? Nale¿y
przypuszczaæ, i¿ w du¿ej mierze spowodowane jest to szumem informacyjnym na temat
szkodliwoci mleka i jego przetworów w ¿ywieniu cz³owieka, który w ostatnich latach oddzia³uje równie¿ na rodziców i opiekunów dzieci. Ponadto, szerz¹ce siê objawy alergii lub
nieprawid³owych reakcji na ¿ywnoæ wród dzieci najczêciej wi¹zane s¹ z mlekiem lub
jego przetworami, prowadz¹c do eliminacji ich z diety. Niestety, czêsto rodzice lub opiekunowie otrzymuj¹ myl¹ce informacje ze strony s³u¿by zdrowia, a nie wyjanienie, ¿e nie
wszystkie produkty mleczne tak samo oddzia³uj¹ na organizm [1, 5, 10].
Wiêkszoæ badanych dzieci stwierdzi³a, i¿ najbardziej ulubionym napojem s¹ soki owocowe, choæ podobna iloæ dzieci zadeklarowa³a równie¿, i¿ lubi piæ herbatê (ponad 30%).
Przyk³ad ten nasuwa wniosek, i¿ rodzice czêsto nie przywi¹zuj¹ wagi do specyficznych
potrzeb dziecka, a tylko dziel¹ siê z nim w³asnymi przyzwyczajeniami lub smakami. Herbata nie jest bowiem napojem, który szczególnie polecany jest tak ma³ym dzieciom. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e wiek badanych dzieci, to okres w rozwoju cz³owieka, w którym
bardzo ³atwo jest kszta³towaæ zarówno zachowania, jak i przyzwyczajenia [11, 12, 13]. Jak
przypuszczano, do najbardziej lubianych potraw, które dzieci chcia³yby jeæ codziennie
zaliczy³y produkty typu fast-food takie jak: frytki, hamburgery, spaghetti oraz pizzê. O popularnoci tych potraw decyduje fakt, i¿ rodzice lub opiekunowie pozwalaj¹ w barach dokonywaæ wyboru tego co bêd¹ jad³y, czyli silniej decyduje czynnik samodzielnoci, ni¿
nawet smak lub odczucie g³odu [1, 5]. Kilkoro badanych dzieci zwróci³o uwagê, i¿ lubi
ogl¹daæ w telewizji reklamy dotycz¹ce ¿ywnoci typu fast-food, gdy¿ s¹ one bardzo smaczne. Oddzia³ywanie reklam telewizyjnych na dzieci, jest bardzo silne, gdy¿ s¹ one na nie
podatne ze wzglêdu na du¿¹ ufnoæ charakterystyczn¹ dla ich wieku i brak krytycyzmu.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ reklama, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem nie mo¿e byæ
bezporednio do nich adresowana, jak i nie powinna byæ emitowana w godzinach pasma
programów dzieciêcych [3, 4, 14].
Jak przedstawiono wczeniej, prawie wszystkie badane dzieci (96,7%), lubi¹ s³odycze,
i jest to zjawisko, które nie powinno dziwiæ. Niepokoj¹cy jest jednak fakt, i¿ w ich wiadomoci kszta³towane jest pozytywne nastawienie w³anie do tej grupy produktów. Ogromna
wiêkszoæ badanych dzieci, bo a¿ 83,3% twierdzi, ¿e dostaje s³odycze w nagrodê i to najczêciej (43,3%) w³anie od rodziców. Jest to zjawisko niepokoj¹ce, które w sposób negatywny wp³ywa na kszta³towanie nawyków ¿ywieniowych dziecka i utrwalanie z³ych zwyczajów ¿ywieniowych.
Podsumowuj¹c powy¿sze badania nale¿y stwierdziæ, i¿ model ¿ycia wspó³czesnej rodziny, szczególnie w sytuacji, gdy matki pracuj¹ bardzo utrudnia w³aciwe wychowanie prozdrowotne dzieci. Fakt, i¿ prawie 40% dzieci jada sama, potwierdza to podejrzenie. Dlatego
te¿ czas, który dzieci spêdzaj¹ w przedszkolu powinien byæ wykorzystany na tworzenie
w³aciwych wzorców ich zachowañ.
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NUTRITIONAL BEHAVIOR OF PRE-SCHOOL CHILDREN
Summary
The work presents the analysis of nutritional behavior of pre-school children. The most likely
food for children are fast-food, because their like ate in the restaurant, where parents accepted their
choice. The parents and the grand-parents entertain the sweets than recompense for their good behavior. The parents very often, make mistake thinking that this what is good for them, is good also for
their children.
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