



הארוחה כפעילות חברתית חינוכית 
ההאכלה והאכילה הם חלק משמעותי מהתהליך ההתפתחותי שתינוקות עוברים מרגע לידתם. היא מהווה עבור הפעוט 

הזדמנות חשובה למגע קרוב עם המבוגר המשמעותי ולאינטרקציה איתו, אשר דרכה הוא רוכש אמון בסיסי במבוגר. בזמן 
ההאכלה, שעם הזמן הופך לזמן הארוחה, התינוקות והפעוטות לומדים על עצמם, על הקרובים להם ועל העולם סביבם. שעת 

הארוחה הופכת להזדמנות טובה לאינטרקציה בין ההורה לפעוט ובהמשך בין הפעוטות לבין המטפלות בגן. 

במסגרת הגן - תפקיד המטפלת הוא לתת את מלוא תשומת הלב לפעוט. זמן הארוחה בגן הוא זמן מתאים לפיתוח יחסים 
חברתיים בין הפעוטות כקבוצה ובין הפעוטות והמטפלת. הארוחה הינה אירוע חברתי ומהווה אירוע לימודי חינוכי, דרכו רוכש 

הפעוט: הרגלי אכילה, ערכים, בניית ידע על העולם ועל עצמו, הוא מפתח אינטרקציות חברתיות, מפתח עצמאות ומשכלל 
מיומנויות שונות. 

למבוגר ישנו תפקיד חשוב ומהותי בזמן הארוחה: הוא מעביר לפעוטות מסרים, ערכים ומשמש מודל לחיקוי בשולחן האוכל. 
לפיכך, יש חשיבות גדולה לכך שיהיה שותך לארוחה, ישב עם הפעוטות, ישוחח עימם ויהווה דוגמה. 

ההתפתחות הצפויה בכל גיל ומה ניתן לעשות בכדי לקדם את הפעוט לעצמאות 

התפתחות צפויה והדרכהגיל

לידה - 6 שבועות
קיימים החזרי מציצה, חיפוש ובליעה  ותיאום בין מציצה בליעה ונשימה. 

התינוק מתעורר לארוחות לפי הצורך ומומלץ להאכיל ע"פ דרישה באווירה רגועה כשהתינוק 
חבוק ע״י אם או אב.

6 שבועות - 3 חודשים
התינוק זקוק ל 5-6 ארוחות ביום. 

ועשוי להסתפק בארוחה אחת בלילה. 
חשוב להחזיק את התינוק בידיים בזמן האכלה ולשמור על קשר עין.

3 חודשים -  6 חודשים
התינוק משתמש בלשון להנעת המזון בפה. 

מגלה העדפה לטעמים מסוימים. 
יכול לאכול מזונות רכים.  בגיל 4-5 ח ' - להתחיל לתת פירות/ ירקות מרוסקים בכפית.

6 חודשים - 9 חודשים

הפעוט מסוגל לאכול בעזרת הידיים. 
מחזיק בקבוק בעצמו . 

שימו לב: יש להימנע מאכילה בשכיבה! 
אם התינוק יושב- ניתן להושיבו ליד שולחן בזמן האכלה תוך השגחה צמודה! 

ניתן לתת אוכל מרוסק. 
לאפשר לתינוק להחזיק כפית ביד בזמן ההאכלה. 

להתחיל לתת לו מזון ביד למשל : ביסקוויט שנמס בפה (הייתי נותנת דוגמא למזון בריא יותר) 
חשוב להתחיל לציין ("לשיים") את שמות המאכלים הניתנים.

9 חודשים - 12 חודשים

התינוק נהנה מארוחה חברתית עם המשפחה / חברים בגן. על כן יש חשוב להושיב בארוחה 
קבוצתית. 

לרוב בשלב זה הפעוט מסוגל לשתות מכוס קטנה. כדאי לאפשר לו לשתות מספל קטן או 
מהבקבוק לבד ולאכול לבד. חשוב לעודד אותו לעצמאות. 

התינוק מסוגל כבר ללעוס מזון רך מתאים בעזרת שיניים ראשונות או החניכיים. 
הוא עדיין נעזר בידיים, וחשוב לאפשר זאת! 

הפעוט מחזיק את הכפית ביד ומביא לפה - פעמים רבות מפספס אבל בבקשה, תאפשרו לו.



12 חודשים - 18 חודשים

חשוב לשמור על זמני ארוחות קבועים ולהציע אוכל מגוון.  
בשלב הזה הפעוט חושש לעיתים ממזונות חדשים ולא מוכרים . לכן, חשוב להיות רגישים , 

סבלניים, ולהמשיך לחשוף שוב ושוב גם למזון חדש שהפעוט נרתע ממנו. 
חשוב להיות קשוב לתחושת הרעב והשובע של הפעוט ולאפשר לו לאכול בכמות שהוא מעוניין 

(לא לדאוג! הפעוט אוכל במידה שהוא זקוק לה!) 
בשלב זה הפעוט מסוגל כבר לאכול בעזרת כפית ומזלג, שותה מכוס עם סיוע ולקראת גיל 18 

חודש כבר עשוי לשתות  באופן עצמאי 
שימו לב: כדאי לעודד עצמאות גם במחיר לכלוך של הסביבה והבגדים! 

ולהתחיל להיפרד מהבקבוק - מי שעדיין עם בקבוק 
השגחה !!!  

חשוב לחתוך אוכל מוצק לחתיכות קטנות (ולא עגולות) ולהשגיח כל הזמן.

18 חודשים - 24 חודשים

הפעוט מאכיל את עצמו בכף ומחזיק כוס ב-2 ידיים.  
שותה, לעיתים - שופך מעט ומחזיר למבוגר. 

בטיחות: 
חשוב לשמור על בטיחות - לא לאפשר אכילת פיצוחים , נקניקיות וכדומה, למרות שנראה 

עצמאי.

24 חודשים - 36 חודשים

הפעוט מפתח את התקשורת המילולית גם סביב הארוחה ומביע את העדפותיו בפני המבוגר, 
אוכל בצורה נכונה  ומפתח נימוסי שולחן. 

שותה מבלי לשפוך ומניח את הכוס על השולחן. 
אפשר לשוחח עמו על נושאים שקשורים לאוכל: טעים לך?" ," נהנית?", "המרק חם" וכו'... 

להמשיך ולאפשר אכילה בידיים או מכלי אוכל לפי העדפה שלו , תלוי במזון שאוכל.

30 חודשים - 36 חודשים
הפעוט דורש עצמאות ורוצה לעשות דברים בעצמו יחד עם זאת עדיין זקוק למבוגר.  

הוא אוכל לבד בתחילת הארוחה ולעיתים זקוק לעזרה לקראת סוף הארוחה בכדי לסיים 
אותה. 

גיל 3

הפעוט כבר יושב ליד השולחן עד סוף הארוחה ורק עכשיו מתחיל להבין את המשמעות של 
המשפט ׳לגמור לאכול׳. 

הוא אוכל לבד את כל הארוחה , מעל הצלחת ובצורה נכונה, אוכל פרוסה מרוחה מבלי 
להתלכלך, אוכל בעזרת כף ומזלג, מוזג מקנקן ב-2 ידיים עם מעט עזרה, יכול לעזור לערוך 

שולחן, על פי הוראות של מבוגר ולנגב אוכל שנשפך.

גיל 4

הפעוט אוכל במיומנות במזלג ובכף כשהוא אוחז עם האצבעות והאגודל, מחזיק סכין עם כל 
האגרוף ומשתמש בו למריחה עם עזרה. 

עורך נכון שולחן ועוזר לפנות כלים בסיום הארוחה. 
שומר על נהלי סדר שרכש - אוכל רק ליד שולחן, שומר על כללי נימוס, רוחץ ידיים לפני 

הארוחה.



לפני שנשב לאכול חשוב לשים לב: 

התאמת הסביבה - השולחנות והכיסאות צריכים להיות יציבים ומותאמים בגודלם לגודל הפעוטות. •

כל פעוט זקוק למרחב משל עצמו סביב השולחן. יחד עם זאת- נשמור על מידת קירבה שתאפשר פעילות גומלין •

חברתית בין ילדי הקבוצה האוכלים סביב אותו שולחן.  

שולחן האוכל יהיה ערוך מראש בצורה שתאפשר לכל פעוט לפעול באופן עצמאי. •

 לילדים צעירים קשה להמתין לאוכל  ליד השולחן. חשוב להקפיד, שהאוכל "יחכה" לילדים ולא להפך! •

כלי האוכל יהיו מותאמים בגודלם הפיזי לגודל וליכולת האחיזה של הפעוטות,  סכו"ם- מעוגל וללא קצוות חדים. •

הגשת האוכל תתנהל בהתאם להתפתחות הפעוטות ולאינדיבידואל. לא כל הילדים נמצאים באותו שלב התפתחותי ויש •

לכבד את צרכיהם השונים! 

נעודד את הפעוט להחליט ולבחור בעצמו- מה הוא רוצה לאכול וכמה. נעודד גיוון וטעמים חדשים . •

לכל פעוט קצב אכילה משלו. אין לדחוק בפעוט לסיים את ארוחתו! •

בכל שולחן ישב מבוגר שתפקידו לתווך בשעת הצורך  ולהדגים . •

בתיאבון ובהצלחה!

 economic@ksaba.co.il :רח׳ התע״ש 11, כפר סבא   •   ת.ד 2238   •   מיקוד 44425   •   טלפון: 09-7674615   •   פקס: 09-7674616   •   דוא״ל
www.ksaba-com.co.il   •   www.raftaf.org

mailto:economic@ksaba.co.il
http://www.ksaba-com.co.il
http://www.raftaf.org
mailto:economic@ksaba.co.il
http://www.ksaba-com.co.il
http://www.raftaf.org

