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ክፍል 2.1: አስፈላጊ የአመጋገብ የዕድገት ግቦች: ከ 0-12 ወር እድሜ 

ክፍል 2.2: መሰረታዊ የአመጋገብ መመሪያ ከ 0-12 ወር ዕድሜ  

ክፍል 2.3: የአመጋገብ አቀማመጥ ከ 0-12 ወር ዕድሜ  

ክፍል 2.4: ከምግብ ባሻገር: ከ0-12 ወር እደሜ ያለን ልጅ 
ስለመደገፍ ተጨማሪ ሐሳቦች   

 
 

 

ንዑስ ክፍል 2 | ምዕራፍ 2 

የህይወት  የመጀመሪያ  አመት : 0-12 ወር  ዕድሜ  

 

“አንደኛው ትውልድ ዛፍ ይተክላል፤ ሌላኛው ጥላ ያገኛል ።” 

የቻይናዎች ተረትና ምሳሌ 
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ክፍል 2.1: አስፈላጊ የአመጋገብ የዕድገት ግቦች: ከ0-12 ወር እድሜ   
    

 የዕድገት ግቦች አስፈላጊነት 

ህፃናት በመጀመሪያ አመታቸው ላይ በእድገታቸው ብዙ ለውጦችን ያሳያሉ።አነዳነድ ጊዜ ህፃኑ በየቀኑ የሚለዋወጥ 
እሰኪመስለን ድረስ ለውጥ ያሳያል። ህፃናት እያወቋቸው የሚመጡትን ክህሎቶች ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ መታየት 
አለባቸው። ሁሉም የእድገት ክፍሎች የተያያዙና ተፅእኖ የሚደራረጉ ናቸው።ከ 0-12 ወር ዕድሜ ያላቸውን እና በአመጋገብ 
ተጨማሪ ድጋፍ የሚፈልጉትን ህፃናት በምንከባከብበት ጊዜ  አስፈላጊውን  ድጋፍ በላቀ ሁኔታ ለመስጠት እነዲያስችለን 
ሁሉንም የዕድገት ክፍሎች ግምት ውስጥ ማስገባት ወሳኝነት አለው። 

 
     ስለ እያንዳንዱ የእድገት ዘርፍ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፥የመግቢያ ክፍልን ይመልከቱ 

 

 

የአመጋገብ ሁሉአቀፍ  እይታ ምሳሌ  (0-12 ወር  ) : 
 

 
የእድገት  ክፍል (አይነት )  

 
የእድገት  ግብ(ክህሎት)   
 

 
 

 

አካባቢን የመላመድ: 

 

ህፃኑ ጥሩ እንቅልፍ ይተኛል፤ በመሀል በመሀል እየነቃ 
ለተወሰነ ጊዜ ንቁ ሆኖ ይቆያል 

  

 

 እንቅስቃሴ| ተግባቦት| ማመዛዘን 

 
ህፃኑ/) መራቧን ለማመልከት እጇን ወደ አፏ ታመጣለች 

 

 

ማህበራዊ-ስሜታዊ |ተግባቦት| ዕይታ 

ህፃኑ/ ጡጦ ስታይ የመደሰት ሰሜት ታሳያለች  

 

  
  

      ማህበራዊ-ስሜታዊ |መግባባት|መስማት 

 
ህፃኑ/ ከመመገቧ በፊት ተንከባካቢዋ ስታናግራት 
ትረጋጋለች  

  

 

አካባቢን የመላመድ|አንቀሳቃሽ 

ህፃኑ/ ተመችቷት እና ደህንነት ተሰምቷት ጡጦ ትጠባለች 
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አመጋገብ ውስብስብ እና ሁሉንም የእድገት  ክፍሎች የሚያካትት  ሂደት ነው።አነድ የሰውነት እድገት ክፍል እንኳን 
በአግባቡ በማይሰራበት ጊዜ ህፃኗም  ሆነ ተንከባካዊውን ችግር  ሊያጋጠማቸው ይችላል። ስለዚህ ህፃናትን ሙሉ ለሙሉ 
ችሎታቸውን እና ፍላጎታቸውን በሰፊው መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።  

እነክብካቤ አድራጊዎች እነዚህን መሰረታዊ የዕድገት ግቦች (ክህሎቶች) በመረዳት እና እነዴት አብርው እነደሚሰሩ በማወቅ 
ልጁ በአግባቡ እያደገ መሆኑን ወይም ችግር የሌለበት መሆኑን በቀላሉ እነዲለዩ ይረዳቸዋል። 

 

ያስታውሱ:  ዕድገት ሂደት ሲሆን ፤ ህፃናት አዲስ ክህሎቶችን የሚያውቁበት የተለያዩ ፤ሰፊ የግዜ ክፍፍሎች 
አሉ።የግዜ ክልሎቹ  እና ተያያዥ ክህሎቶች በመመሪያው ውሰጥ ለማጣቀሻነት  ቀርበዋል። በዋናነት 
የሚታወቁ ክህሎቶችን በየእድገት ክፍሎቻቸው አንፃር እነዴት ከአመጋገብ ጋር እነደሚያያዙ ለማሳየት 
መርጠናል። በሁሉም የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ልጆች ላይ የሚሰሩ ተንከባካቢዎች  የሚንከባከቡአቸውን 
ልጆች ፍላጎትን  በላቀ ሁኔታ ለማሟላት እነዚህን ግቦች ማወቅ አለባቸው። 

 

 

  

 

ሁለት ህፃናት በአብሮነታቸው እየተደሰቱ 
ወለል ለይ ሲጫወቱ. 

ችግሮች አስቀድመው በተለዩ ቁጥር ድጋፎችን በቶሎ በማድረግ የበለጠ ደሰተኛ እና ጤናማ ልጆችን 
ማግኘት ይቻላል 
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የተለመዱ የዕድገት ክህሎቶች:  

ከ  0-3 ወር  እድሜ  ያለ  ህፃን :  

 

አካባቢን የመላመድ: 

 

⇒  ህፃኑ ጡⶏ ወይም ጡት በሚሰጠው ጊዜ ፊቱን ወደ ጡት ወይም ጡጦ ማዞር 

⇒ በሚጠባበት ጊዜ በአግባቡ መሳብ እና መዋጥ ፤አልፎ እልፎ ትን ማለት እና ማሳል እነዲሁም ለመመገብ ከ 30 
ደቂቃ በላይ አይወስድም 

⇒ ከ60ሚሊ እሰከ 180 ሚሊ (2 -6 ኤፍ.ኦዝ)ፈሳሽ በአያነዳነዱ ምገባ በቀን ስድሰት ወይም ከስድስት ጊዜ በላይ 
ይጠባል 

⇒  ከሁለት እሰከ አራት ሰዐት ባለማቋረጥ ይተኛል 

ተግባቦት 

 

⇒ ድምፅ በሚሰማበት አቅጣጫ ፊቱን ያዞራል 

⇒ የተለያዩ አለቀቀስ በማልቀስ ልዩ ልዩ ፍላጎቶችን ማለትም እንደ መራብን፥ምቾት ማጣትን፥ህመምን፤ ድካምን 
ወዘተ የመሳሰሉትን መግለፅ 

⇒  ከማለቀስ ሌላ የተለያዩ ድምፆችን መፍጠር ለምሳሌ መፍልቅለቅ  ፤የጨዋታ ድምፅ  

⇒ የሰውን ፊት ለመመልከት ፍላጎት ታሳያለች/ያሳያል 
ጥቃቅን እና 

ጉልህእንቀስቀሴዎቸን: 
  

⇒  በሆድ ተኝቶ ራስን ቀና አድረጎ ደግፎ መያዝ 

⇒ እጅ ወደ አፍ ማምጣት 

⇒ ከደረቷ በላይ የተቀመጡ መጫወቻዎችን እና አቃዎችን ለመያዝ ወይም ለመነካት ሙከራ ታደርጋለች 

⇒ በጀርባ ስትተኛ መፈራገጥና መንጠራራት 

የማሰብ ችሎታ: 

 

⇒ የራስን እጅን ማስተዋልና እና ማሰስ  

⇒ መጫወቻዎችን እና አቃዎችን ወደ አፍ ማደርግ 

⇒ እቃዎች እና የሰው ፊት  እያለዋወጡ ማየት  

⇒ ቀስ እያለ በፊቱ የሚንቀሳቀስን እቃን ወየም ፊትን ማየት 

ማህበራዊ -ስሜታዊ: 

 

⇒ ሌሎችን አተኩሮ ማየት 

⇒ የተለመዱ ድመፆችን ፤ፊቶችን እና ቁሶችን መለየት 

⇒   ከሌሎች ጋር ሲሆን ፈገግታ ማሳየትምፅ ማውጣት  

⇒ ሲነካ፤ወዝወዝ ሲደረግ፤ነጠር ነጠር ሲደረግ፥ቸብ ቸብ ሲደረግ ፥ ለስላሳ ድምፅ ሲሰማ ወይም መቾት 
አንዲሰማው ሲደረግ/ ሲያናግሩት ይረጋጋል 

እይታ: 

 

⇒  ቁሶችን እና የሰዎችን ፊት ለመመልከት በጀርባው ተኝቶ አይኑን ያንቀሳቅሳል 

⇒ ከ 20-25 ሴሜ (ከ8-10 ኢንች) ርቀት ላይ የተቀመጡ ቁሶች እና የሰዎችን ፊት አፈጥጦ ያያል 

⇒ የሌሎች ሰዎችን ፊት በትልቅ ፍላጎት/ትኩረት የመለከታል 

⇒ እጁን ያያል 

መስማት: ⇒  በአካባቢዋ ላለ ድምፅ ምላሽ ትሰጣለች 

⇒ ከፍ ያለ ድምፅ ስትሰማ በመደናገጥ ወይም ሰውነቷን በማንቀሳቀስ ምላሽ ትሰጣለች 

⇒ ድምፅ በተሰማበት አቅጣጫ ፈቷን ታዞራለች 

⇒ ሌላ ሰው በሚያዋራት ሰዐት ድምፅ ታወጣለች  
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የተለመዱ የዕድገት ክህሎቶች:  

ከ  3-6 ወር  ዕድሜ  ያሉ  ህፃናት :  

አካባቢን የመላመድ: 
⇒ ጣት ወይም እጅን መጥባት  

⇒ ለጠጣር ምግቦች ፍላጎት ማሳየት (ወደ 5 እስከ 6 ወር ዕድሜ አካባ ) 

⇒ ከ 180ሚሊ እሰከ 240 ሚሊ (6 -8 አውንስ)ፈሳሽ በእያነዳነዱ ምገባ በቀን ከአራት እስከ ስድስት ጊዜ 
ትጠባለች 

⇒  ከአራት እሰከ 10 ሰዐት ወይም ከዛ በላይ ባለማቋረጥ ትተኛለች 

ተግባቦት: 

 

⇒ ሌሎች ሲያናግሩት ያዳምጣል እነዲሁም ምላሽ ይሰጣል 

⇒  ቀላል ደምፆችን እና የፊት እንቅስቃሴዎችን የደግማል 

⇒ የተሻለ ብዛት ያላቸውን ድመፆች በመጠቀም ይነተባተባል 

⇒ መደሰቱን እና አለመደሰቱን ለመግለፀዕ የተለያዩ ድመፆችን ይጠቀማል 

ጥቃቅን እና ጉልህ 
እንቅስቃሴ 

 

⇒ ከጀረባ ወደ ሆድ ከሆድ ወደ ጀረባ ይንከባለላል 

⇒  በጀርባው ተኝቶ አጁን ዘረግቶ በእግሩ ይጫወታል 

⇒ ሁለቱንም አጆቹን እቃዎችን ለማሰስ እና ለመያዝ ይጠቀማል  

⇒  ቢያነስ ለአምሰተ ሰከንድ በእነክበካቤ አድራጊው ድጋፍ ይቀመጣል 

የማሰብ ችሎታ: 

 

⇒ በተለያየ መነገድ ቁሶችን ያስሳል 

⇒ ከ60ሚሊ እሰከ 180 ሚሊ (2 -6 ኦውንስ)ፈሳሽ በእያነዳነዱ ምገባ በቀን ስድሰት ወይም ከስድስት ጊዜ በላይ 
ይጠባል 

⇒  ከሁለት እሰከ አራት ሰዐት ባለማቋረጥ ይተኛል 

⇒ በአግሩና በእጁ እነቅስቃሴዎችን በመደጋገም አንድን ነገር ድጋሚ እነዲከሰት ያደርጋል(መክንያት እና ውጤት) 

⇒ ከእይታ የሚጠፋን ቁስ በአየኑ ይከተላል 

⇒ እቃ ሆን ብሎ ይጥላል  

ማሀበራዊ-ስሜታዊ: 

 

⇒ ፈገግ ይላል፥ይስቃል ሌሎች ምቾትን እነዲሰጡት ይፈልጋል 

⇒ ሲነካ፤ ቀስ ብሎ ወዝወዝ ወዝወዝ ሲደረግ፤ነጠር ነጠር ሲደረግ፥ቸብ ቸብ ሲደረግ ፥ ለስላሳ ድምፅ ሲሰማ 
ይረጋጋል  

⇒ ስሙ ሲጠራ ተኩረት ይሰጣል  

እይታ: 

 

⇒  እቃ ለይ ተንጠራርቶ በመድረስ  በእጁ ሊመታ ይችላል  

⇒ የተለመዱ ሰዎችንና ቁሶችን ለመሳሌ ጡጦን ይለያል 

⇒ ቁሰን ወየም ሰውን ማየት ፊቱን ያዞራል 

⇒ የተጣለ እቃ ያነሳል 

መስማት: 
 

⇒ የተለመዱ ደምፆችን ትደግማለች 

⇒ ተጨማሪ የተለያዩ ድምፆችነ ማውጣት ትችላለች ፤ ‘ባባ’፤ ‘ማማ’ ወዘተ ትላለ  

⇒ የተለያየ ከፈ፤ ዝቅ ፤ለሰለሰ ያለ፤ ጮክ ያለ ድምፅ ታወጣለች 

⇒  ለተለመዱ ደምፆች በጣም ሳትበሳጭ ፤ተረጋግታ ምላሽ ትሰጣለች  
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የተለመዱ የዕድገት ክህሎቶች:  

ከ6-12 ወር  ዕድሜ  ያሉ  ህፃናት  

አካባቢን የመላመድ: 

 

⇒ ከማንኪያ ላይ ምግብ ይበላል እነዲሁም በትንንሹ የተቆራረጡ ምግቦችን በጣቱ እያነሳ እራሱን ይመግባል 

⇒ ጡጦውን ራሱ ይዞ ወየም ደግፎ ይጠባል 

⇒ በሌላ ሰው እየተረዳ በኩባያ ይጠጣል   

⇒ ልብስ በመለበስና በማውለቅ እንቅስቃሴዎች ይተባበራል 

ተግባቦት: ⇒ ለተወሰኑ ቃለት(‘ ምሰሌ ‘ወደላይ’፥’ባይ’ )በሰውነት እነቅስቃሴ ምላሽ ትሰጣለች 

⇒ ቀላል ትዕዛዞችን ትቀበላለች (“ስጭኝ___”) 

⇒ በርካታ የተለያዩ ድመፆችን መፍጠር ትችላለች 

⇒   ትርጉም ያለው አነድ ወይም ሁለት ቃል ትናገራለች 

ጥቃቅን እና ጉልህ 
እንቅስቃሴ 

⇒  ትንሸ እቃ በአውራ ጣት እና በሌላ ጣት ትይዛለች 

⇒ በጣቷ  ትጠነቁላለች  

⇒ ብቻዋን ዕቃ ተደግፋ ትቆማለች 

⇒  ሶሰትጊዜ ወይም ከዛ በላይ በድጋፍ ትራመዳለች  

የማሰብ ችሎታ: 

 

⇒ እነደ ማጨብጨብ እጅን ማወዛወዝ ፥ ዕቃዎችን ማጋጨት የመሳሰሉትን የለመዳቸወን  እነቅስቃሴዎቸን 
መደጋገም 

⇒ ዕቃ ለመያዝ ትጠጋለች  

⇒ በመፀሀፍ ወይም መፅሄቶች ለይ ያሉ ሰዕሎችን ታያለች  

⇒ ሰዎች እና ቁሶች ባይታዩም አነደሚኖሩ ትገነዘባለች 

መሀበራዊ-ስሜታዊ: 

 

⇒ የሚያቀውን አዋቂ ሰው ሲያይ ለመታቀፍ እጁን ይዘረጋል 

⇒ ለሚያውቀው አዋቂ ሰው ፍቅር ያሳያል  

⇒ የሌሎችን፥ ድርጊት፥ ድምፅ እና ፊት ላይ የሚነበብ ገፅታን ይደግማል ፥ 

⇒  ለተወሰኑ እነቅስቃሴዎች፥ ቁሶች፥ ቦታዎች እና ሰዎች መርጫ ያሳያል    

እይታ: 

 

⇒ የተወሰኑ ቀለማትን ይመርጣል 

⇒ እቃን ተንጠራርቶ በተሻለ ሁኔታ ሳይስት ይይዛል  

⇒ ትንንሽ እቃዎች ፈልጎ ያገኛል 

⇒  በፍጥነት የሚንቀሳቀሱ እቃዎችን ይመለከታል 

መስማት: 
⇒ ሲያናግሯት ታዳምጣለች 

⇒ የምታውቃቸውን እቃዎች ስማቸውን ምን እነደሆነ ትረዳለች(ምሳሌ ፥ ጡጦ፥ ገላ መታጠቢያ) 

⇒ የሌሎችን ድምፅ በበለጠ ሁኔታ ትደግማለች 

⇒  ብዙ ደምፆችን እና የድምፅ ውህዶችን የበለጠ ታወጣለች፥ ምናልባትም አንድ ወይም ሁለት ትረጉም ያላቸውን 
ቃላትን ልትል ትችላለች 
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 ክፍል 2.2: መሰረታዊ የአመጋገብ መመሪያ ከ0-12 ወር 
ዕድሜ ላለ ልጅ   
 

አይነተኛ የአመጋገብ እድገት  
የልጅ የአመጋገብ ክህሎቶች ከመላ አካለቷ የሰውነት እንቅስቃሴ እና አጠቃላይ ዕድገቷ ጋር በቀጥታ የተቆራኙ ናቸው ። 
‘ዳሌዎችና እና ከነፈሮች’ ተያይዘዋል።የአንድ ልጅን ቀጥ ያለ አቀማመጥ፤የምግብ አወሳሰድ፤በድምፅ መራብን አገላለፅ እና 
ጡጦዋን አለያየቷ፤ መላ ሰውነታችን  በአመጋገብ ጊዜ የተገናኘ መሆኑን ማሳያ ምሳሌዎች ናቸው።ስለሆነም አንድ እነኳን 
የእድገት ክፍል ችግር ቢኖርበት፤ የአመጋገብ እድገትም ለይ ጫና ሊፈጠርበት የሚችልበት እድል ይኖራል። 

አመጋገብ ለእድገት ጥሩ በሚሆንበት ጊዜ፥ከ0-12 ወር እደሜ ያለ ልጅ እነዚህን የመስሉ አይነተኛ የክሀሎት እዽገቶችን ያሳያል: 

 

ዕድሜ  በወራት አይነተኛ  የአመጋገብ  ክህሎቶች  እና  እድገት  

0 – 3 ወራት o እነደተወለደ መጥባት/መሳብ እና መዋጥ 
o ጨቅላው ፈሳሽ እነዲያገኝ ለመርዳት ፊቱን ከነፈሩ ወይም አፉ በተነካበት አቅጣጫ አዙሮ 

ለመጥባት ሳያስበው የሚሰጠው ምላሽ መኖር 
o በምገባ ጊዜ ለአቀማመጥ የተንከባካቢውን አድራጊን ሙሉ ለሙሉ እርዳታን መሻት 
o ምገባ ከሁለት እሰከ አራት ሰዐት ባለ ልዩነት 
o ከ30 እስከ 120 ሚሊ (1 እሰከ 4 ኣውንስ) ፈሳሽ በአንድ ምገባ ጊዜ 
o  የጡት ወተት ወይም ዱቄት ወተት በጡት ወይም በጡጦ ብቻ ይሰጣል 

3 – 6 ወራት o በተሻለ ሁኔታ ጭነቅላትን በአነገት መቆጣጠር  
o እጅን  እና እቃዎችን ወደ አፍ መክተተና መጥባት 
o በተንከባካቢው የበለጠ ቀና/ቀጥ ባለ አያያዝ ተይዞ መመገብ 
o በቀን ከአራት እስከ ስድሰ ግዜ መመገብ 
o ከ 180ሚሊ እሰከ 240 ሚሊ (6 -8 አውንስ)ፈሳሽ በእያንዳነዱ ምገባ መውስድ 
o የጡት ወተት ወይም የዱቄት ወተት አየሰጡ ጠጣር ምግብን ቀስ በቀስ ማላመድ 

6 – 9 ወራት o በአመጋገብ የበለጠ ንቁ ተሳታፊ መሆን 
o በትንሽ ወይም ያለምንም ድጋፍ ቀጥ ብሎ መቀመጥ 
o በመጋቢ ወይም በመቀመጫ ድጋፍ ቀጥ ብሎ ተቀመጦ መመገብ 
o ጠጠር ያሉ ፥የተፈጨ፥ለሰላሳ የተዳጠ/የላመ ምግብ መመገብ 
o በማነኪያ መብላት እና በኩባያ መጠጣት መልመድ 
o  ጠጣር ምግብ መመገብ፤ጡት መጥባት ወይም የዱቄት ወተት በጡጦ ወይም በ ኩባያ 

መጠጣት 
o የጀማሪ የአስተኛኘክ ሁኔታ ይፈጠራል 
o ምግብ /ፈሳሽ ነገርን በአንዴ በርከት አደረጎ  እና በቀን ውስጥ በአነስተኛ ድግግሞሽ መመገብ 

9 – 12 ወራት o በምገባ ጊዜ ጡጦን ወይም ኩባያን መያዝ እና በትንንሹ የተቆራረጡ ምግቦችን በጣት 
በማንሳት እራስን መመገብ 

o የተለያየ ልስላሴ/ጥጥረና/ሸካራነት ያላቸውን ምግቦች መመገብ፤ ለምሳሌ ተከታተፈው ገበታ 
ላይ የሚቀርቡ ምግቦች 

o አንድአንድ ምግቦችን ጥርስን ወይም ድድን በመጠቀም እየዘነጠሉ መመገብ   
o ምግብን ምላሰን በመጠቀም በአፍ ውሰጥ ከአንድ ጎን ወደ ሌላ ጎን ማላወስ 
o የተሻለ የጎለበተ ያሰተኛነክ ሁኔታ ማሳየት 
o ምግብ /ፈሳሽ ነገርን በአንዴ በርከት አድረጎ እና በቀን ውስጥ በአነስተኛ ድግግሞሽ መመገብ 
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በመጀመሪያው  አመታቸው ፤የህፃናት የአመጋገብ ዕድገት ላይ ብዙ ለውጦች  ይፈጠራሉ ።ህፃናት ሙሉ በሙሉ  ጡት ወይም 
ጡጦ በመጥባት ብቻ ከመመገብ፤ አብዛኛውን  በቀን ያሚያስፈልጋቸውን  ንጥረ ነገር ለማግኘት ጠጣር ምግብን ወደ 
መውሰድ ይዘዋወራሉ።እነዚህ  ሽግግሮች  ምን እነደሚመስሉ እና በግምት መቼ መከሰት እንዳለባቸው መረዳት 
ለተንከባካቢዎች  ሽግግሮቹን( ለምሳሌ ፥ ቀጥ ብሎ በወነበር ለይ መቀመጥ፥ ጠጣር ምግብ መጀመር፥ በኩባያ መጠጣት፥ 
በማነኪያ መመገብ)  ትከክለኛውን ጊዜ በጠበቀ መልኩ ለመምራት  ቀላል ያደርግላቸዋል  ።  

ስለ ጡት ማጥባት 
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ምእራፍ 1ን ንዑስ 
ክፍል 4ን ይመልከቱ 

ስለ ጡጦ ፥ የኩባያ እና ማንኪያ አይነቶች 
ምዕራፍ 1 ቅጥያ 9 ሰን ይመልከቱ. 

 ፈጠን ላለ ማጣቀሻ መመሪያ፥የአመጋገብ 
ክህሎት የጊዜ መስመር በቅጥያ 9ኤ ይመልከቱ      

ጡጦ ማጥባት 
ከ 0-12 ወር ዕድሜ ያላቸው ህፃናት በአብዛኛው 
የሚመገቡት ምግብ በፈሳሽ መልክ(ማለትም የጡት 
ወይም የዱቄት ወተትን) ነው። ህፃናት መጀመሪያ ፈሳሽ 
ምግብ በጡት ወይም በጡጦ ይሰጣቸዋል። ህፃናት 
በመጀመሪያ አመታቸው ላይ እየጠነከሩ ሲመጡ ፤የጡጦ 
ምገባ ቀስ በቀስ በጠጣር ምግቦቸን ምገባ እና   ኩባያን 
በመጠቀም እየተተካ ይሄዳል።  

1-2 ወር ሲሞላቸው ፥ ብዙ ህፃናቶች ከጡጦ መጥባት 
በኩባያ ወደ መጠጣት ይሸጋገራሉ።አንድአንድ ከ 12 ወር 
በላይ የሆኑ ህፃናት ከመኝታ በፊት ጡጦ መጥባታቸውን 
ይቀጥላሉ።ሆኖም ጡጦን   ከ 12-18 ወር ባለ እደሜ ላይ 
ሙሉ በሙሉ መተው ተመራጭነት አለው።. ጡት ማጥባት 
እናት እና ልጅ እሰከ ፈለጉት ጊዜ ድረስ ሊቀጥል ይችላል። 

 

 

ተንከባካቢ እና ጨቅላ ህፃን 
እየተያዩ ፈግግታ ሲለዋወጡ. 



ምዕ .  2 |ክፍል  2 .2:  መሰረታዊ  የአመጋገብ  መመሪያ፥0-12 ወር .  

 
115 

ከልክ  በላይ  
የተራዘመ  የጡጦ አጠቃቀም  አደጋ  አለው :   

ልጆች የጥርስ ችግር ለምሳሌ መጥፎ ሽታ፤ የጥርስ መበስበስ፥ 
የተወላገደ አበቃቀል፥ሊመጣባቸው ይችላል።ልጆች ጥረሳቸውን እና አፋቸውን ሲያማቸው መብላት ያቆማሉ።  ልጆች 
ጠቃሚ የአመጋገብ ክህሎትን ለምሳሌ ማኘክን እና በኩባያ መጠጣትን ሲማሩ ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። 

 
 

አይነተኛ የጡጦ አመጋገብ መጠን ከ0-12 ወራት አድሜ ላለው ልጅ 
 
 

ዕድሜ  የሚጠባበት ጊዜ  ቁጥር  የእናት  ጡትወይም የዱቄት  ወተት  መጠን 

0-3 ሳምንት በቀን ከስምንት እሰከ አሰራ ሁለት ምገባ  
 

30-90 ሚሊ (ከ1 እሰከ 3 ኦውንስ.)በየሁለት- ሶሰት ሰዐት  
በድምሩ 240-720 ሚሊ(ከ8 እሰከ 24 አውንስ) 

3 ሳምንት –  
3 ወር 

በቀን ከስድስት እሰከ ስምንት ምገባ  
 

90-120 ሚሊ (ከ3 እሰከ 4 አውንስ) 
በድምሩ720-960 ሚሊ (ከ24 እሰከ 32 አውነስ.)  

3-6 ወራት በቀን ከአራት እሰከ ስድስት ምገባ  
 

120-240 ሚሊ (ከ4 እሰከ አውንስ) 
በድምሩ720-960 ሚሊ (ከ24 እሰከ 32 አውንስ)  

6-9 ወራት በቀን ስድስት ምገባ  
 

180-240 ሚሊ (6 እሰከ 8 አውንስ) 
በድምሩ 960 ሚሊ (32 አውንስ)  

9-12 ወራት ከሶስት እሰከ አምሰት ምገባ  
 

210-240 ሚሊ (ከ 7 እሰከ 8 አውንስ) 
በድምሩ 720 ሚሊ (24 አውንስ)  

ከ 12 ወራት በላይ በቀን አራት ጊዜ 120 ሚሊ (4 ኦወንስ) የላም ወተት/አኩሪ አተር/እርጎ 
 

 

 

ተንከባካቢ እና ህፃን ትኩር ብለው ሲተያዩ 
።የምግብ ሰዐት ከልጆች ጋር መሰተጋብር 

ከምንፈጥርባቸው ሁነኛ ጊዜዎች ውሰጥ አንዱ 
ነው።    
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ጡጦ ማስቆም 

ከ 12-18 ወር ባለ እደሜ ላይ ህፃናትን ጡጦ ማስተው ተመራጭነት አለው። በአጠቃላይ ህፃናት ጡጦን ማስተው ቀስ 
በቀስ የሚደረግ እና ከ 12 ወር በፊት ሊጀመር የሚችል ሂደት ነው። አነድ ህፃን በኩባያ እነዲጠጣ ከ6 ወር ጀምሮ 
ማለማመድ ይቻላል፤ እናም ጡጦን ሙሉ በመሉ ከመተዉ በፊት ኩባያን ለማወቅ እና በኩባያ ለመጠጣት እነዲችል በቂ 
እድል ይኖረዋል።. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ህፃንን  ጡጦ  ለማስቆም የሚጠቀሙ  ምክሮች  2 7 :  

 

① ጡጦ ለማሰቆም በአንፃራዊ ከመጨናነቅ ነፃ የሆነ ጊዜ መመረጥ፡. ለምሳሌ: አዲስ /በቅረቡ ወደ እነክብካቤ ማእከል 
የገባ ልጅ፥ ከታመመ፤ወይም እያገገመ ከሆነ፤ የቅርብ ተነከባካቢዉ ለቃ ከሄደች፤፥በቤት ውሰጥ ተልቅ  ለውጥ 
ካለ(ምሳሌ አዲስ ህፃን ቤት ውሰጥ ከመጣ። 

 

② ከአንድ አመት በታች ላሉት ጡት ማጥባትን ከማቆም በፊት ቀደም ብሎ በኩባያ የመጠጣትን ብዙ አድልን 
መፍጠር፡ ለምሳሌ ፡ገና ከ3-6 ወር ዕደሜ ያሉ ለህፃናት ባዶ ኩባያ በመስጠት እነዲጫውቱበት ማድረግ። ህፃኑ 

 
ህፃን  ጡጦ  ለመተው  ዝግጁ  እነደሆነ  የሚያሳዩ  ምልክቶች  

 
በራሱ ቀጥ ብሎ መቀመጥ መቻል  

በማንኪያ መመገብ ሲችል 

                                               ጠጣር ምግብ ለመመገብ እየጨመረ የመጣ ፍላጎት  

 በኩባያ ለመጠጣት እየጨመረ የመጣ ፍላጎት ማሳየት  

 

ተንከባካቢ ጨቅላ ህፃንን በጥንቃቄ ጡጦ 
ስታጠባ  . ለመጀመሪያዎቹ ጥቂት   የወራት 
እድሜ በመጠን ያነሰ ድግግሞሹ በርከት 

ያለ አመጋገብ ያስፈልጋታል ። 
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ኩባያ እነዲይዝ መርዳት፥እና ቀስ አድርጎ ዘመበል በማድረግ ፈሳሽ ወደ አፉ መጨመር።መያዣ ያለው ኩባያ 
ለጀማሪ ህፃናት ሊረዳ ይችላል። 
 
 

③ በቀን አንድ ጊዜ ፤ ጡጦ የማጥባትን ሂደት በኩባያ ወይም ኩባያ መሰል ጡጦን በመጠቀም መተካት፡ ህፃኑ በቀን 
ውስጥ አነስ ያለ የምግብ መጠን የሚወስድበትን ጊዜ መምረጥ። በዚህ በተመረጠ ጊዜ በተደጋጋሚ ከአንድ እሰከ 
ሶሰት ሳምንት ያህል  በየቀኑ ህፃኑን በኩባያ መመገብ።ከእያነዳነዱ ሳምንት በኋላ፤እንደ ተጨማሪ የምገባ ጊዜን 
በኩባያ ተጠቅሞ በመመገብ፤ ቀስበቀስ ጡጦ ማጥባትን መቀነስ። 

④  ወጥነት ቁለፍ ነው፡ ለህፃኑ በየቀኑ፤ ወጥነት ባለው መልኩ በተመረጠ የምግብ ሰአት ምግብን በኩባያ መስጠት 
 

⑤ መግባባት ጠቃሚ ነው፡. እያነዳነዱ ተንከባካቢ ህፃኑ ከጡጦ ወደ ኩባያ አጠቃቀም እየተሸጋገረ መሆኑን መረዳት 
አለበት።  
 

⑥ መጥባት ህፃናት እንዲረጋጉ(እና ሰውነታቸውን እንዲቆጣጠሩ) ሊረዳቸው ይችላል፡በዚህም ምክንያት አንዳንድ 
ህፃናት ጡጦ ለማቆም ከሚገባው ጊዜ በላይ ይወሰድባቸዋል።ለነዚህ ልጆች የእነጀራእናት ጡጦ ወይም ጡጦ 
የሚመስል ኩባያ  መስጠት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። 
 

⑦ ህፃናት ጡጦ በሚያቆሙበት  ጊዜ የሚወዱትን ምግብ በተጨማሪ መስጠት፡ ልዩ ምቾት የሚሰጥ (ለየእድሜ 
ተገቢ) የሆነ  ብርድልብስ ማልበስ፤ የሚያረጋጋ ሙዚቃ ወይም መዝሙር ለህፃኗ መዘመር ፤ለህፃኗ  ምን ያህል  ይህ  
ነገር ሊከብዳት እነደሚችል  እነደምንረዳ ማሳወቅ (ለምሳሌ ‘ጡጦ ትፈልጊያለሽ። አዲሰ ነገር መማር ሊከብድ 
ይችላል’) እና ተጨማሪ ሰአት በማቀፍ ጊዜ ማሳለፍ።. 

 
በኩባያ መጠጣት መጀመር 
ከ 0-12 ወር ዕድሜ ያላቸው ህፃናት በአብዛኛው የሚመገቡት ምግብ 
በፈሳሽ መልክ (ማለትም የጡት ወይም የዱቄት ወተትን) ነው።  አንድ 
ህፃን አንድ አመት እሰኪሞላው እያደገ በሚመጣበት ጊዜ ጡት እና 
ጡጦ መጥባቱ ቀስ በቀስ በኩባያ ወደ መጠቀም እየተተካ ይሄዳል። 
ብዙ ህፃናት ከ 6-9 ወር እደሜ ላይ በኩባያ መጠጣት መጀመር 
ይችላሉ።ይህ እድሜ ህፃናት አዳዲስ ክህሎት መማር የሚችሉበት ጊዜ 
ስለሆነ ድንቅ ጊዜ ነው።በኩባያ መጠጣት የሚማሩበት ዕድል ጊዜ 
ካለፈ ወይም ለረጅም ጊዜ ከዘገየ (ለምሳሌ ልጁ 12 ወር ካለፈው በሃላ 
ከሆነ) በኩባያ መጠጣት መልመድንም ሆነ ጡጦ ማቆምን በጣም 
ከባድ ያደርጋል። አንድ ልጅ ጡጦ ለመጥባት ዝግጁ መሆኑን 
የሚያሳይበት እና ኩባያ ለመጠቀም መጀመር እንደሚችል 
/የሚያሳውቁ ምልክቶች ተመሳሳይ ናቸው።  

 
 

 አብዛኛዎቹ ህፃናት በ 12 ወራቸው፥ ከጡት መጥባት 
ወደ ጡጦ ወይም ኩባያ ወደ መጠቀም ይሸጋገራሉ። 
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አነድ  ህፃን  በኩባያ  ለመጠጣት  ዝግጁ   መሆኑን  የሚያሳዩ  ምልክቶች  

 
ራሱን ችሎ ቀጥ ብሎ መቀመጥ 

በማነኪያ መመገብ  መቻል 

እየጨመረ የመጣ  የጠጣር ምግብ ፍላጎት 

እየጨመረ የመጣ በኩባያ የመጠጣት ፍላጎት 

 
 

 በቀን ውስጥ ለአንድ ህፃን በኩባያ የሚሰጠው የፈሳሽ ምግብ መጠን በጡጦ እደሚሰጠው መጠን ሁላ ይለዋወጣል።አንድ 
ህፃን ለመጀመሪያ ጊዜ በኩባያ መጠጣት እየተለማመደ በሚሆንበት ጊዜ በአብዛኛው ምግቡን የሚመገበው ጡጦ በመጥባት 
ነው።ህፃናት ገና ኩባያ መጠቀም እየተማሩ ስለሆነ በኩባያ በመጠቀም የሚያገኙት ምግብ በመጠኑ ትንሽ ነው። ህፃኑ በጡጦ 
የሚጠባውን መጠን ያሀል ፈሳሽ በኩባያ ይጠጣል ብላችሁ አትጠብቁ።ቀስ በቀስ፥ህፃኗ እየተለማመደች ክህሎቱን እያዳበረች 
ስትመጣ፥በኩባያ የምትጠጣው የፈሳሽ ምግብ መጠን እየጨመረ ይመጣል።. 

 

  

በኩባያ  መጠጣት  ለማስጀመር  ጠቃሚ  ምክሮች :  

 

① ብዙ ማለማመድ.፤ ህፃኑን በኩባያ እነዲጠጣ ከማድረግ በፊት በኩባያው እነዲጫወት እነዲነካከው/እንዲዳስሰው 
ብዙ እድል መስጠት።ለምሳሌ፤ልጁ በሚመገብበት ጊዜ ባዶ ኩባያ መስጠትና እነዲይዘው ማድረግ። 
 

② ትንሽ፥ ቀስ በቀስ፤ እና ወፈር ያለ፡ በመጠን ያነሰ ፈሳሽ ምግብን ቀስ በቀስ መስጠት፤ በመጀመሪያ ወፈር ያሉ ፈሳሽ 
ምግቦችን ወይም የተፈጩ ምግቦችን በኩባያ መስጠት።ወፈር ያሉ ፈሳሽ ምግቦች ቀስ ብለው ስለሚወርዱ ህፃኑ 
ለመዋጥ እንዲዘጋጅ የበለጠ ጊዜ ይሰጡታል  
 

③  ከመጀመሪያ ጀምሮ ድጋፍ ማድረግ፤ህፃኑ ኩባያውን እንዲይዝ መርዳት ፤በትንሽ በትንሽ  ፤ቀስ እያሉ ኩባያውን 
ጋደል በማድርግ ፈሳሹን መስጠት።እጄታ ያላቸውን ኩባያዎች ለጀማሪ ልጅ ሊረዱ ይችላሉ 
 

④ ለህፃኗ የሚስማማውን የኩባያ አይነት እንድትጠቀም ማድርግ፦ለምሳሌ፥ትንሽ ኩባያ ለህፃኗ ለመያዝ ያመቻታል፥ 
ወይም የተዘጋ ኩባያ ጫፉ ላይ እነደ ጡጦ ጭንቅላት ያለውን መስጠት። 
 

⑤ ወጥ መሆን ቁልፍ ነገር ነው፤ለህፃኑ ወጥ በሆነ መልኩ በየቀኑ ተመሳሳይ ኩባያ መስጠት 
 

⑥ መነጋገር/መግባባት ፤እያንዳነዱ ተንከባካቢ ህፃኑ የኩባያ አጠቃቀም እየተማረ መሆኑን ተገንዝቦ ሁል ጊዜ ሳያÌርጡ 
ኩባያ መስጠት አለበት። 
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በኩባያ መጠጣት መቻል ልምምድ እና ጊዜ የሚያስፈልገው ክህሎት ነው። ህፃናት በኩባያ 
መጠጣትን እሰኪችሉ በአማካይ ከሶስት እስከ ስድስት ወራት ይፈጅባቸዋል። ይህ ማለት 
ከተንከባካቢያቸው በዘህ የለውጥ ጊዜ ልዩ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። 

 

ጠጣር ምግብን ማስጀመር 
ከ 0-12 ወር ዕድሜ ያላቸው ህፃናት በአብዛኛው የሚመገቡት ምግብ በፈሳሽ መልክ(ማለትም የእናትጡት ወይም የዱቄት 
ወተትን) ነው። ህፃናት በ6 ወር እድሜያቸው ጠጣር ምግብን ለመጀመር ዝግጁ ይሆናሉ።  አንድ ህፃን አንድ አመት 
እስኪሞላው እያደገ በሚመጣበት ጊዜ ፈሳሽ ምግብ ቀስ በቀስ እየተወ እና ጠጣር ምግብ የመመገቡ እድል እየጨመረ 
ይመጣል።ህፃናት ጠጣር ምግብ በሚመገቡበት ጊዜለአዳዲስ ጣእም እና ልስላሴ እና ጠጣርነት ያላቸውን ምግቦች 
ይበላሉ።በህይወታችን ውሰጥ ደስ የሚል እና የሚለዋወጥ ጊዜ ነው። 

 ጠጣር ጡጦ መጥባቱ ቀስ በቀስ በኩባያ ወደ መጠቀም እየተተካ ይሄዳል። ብዙ ህፃናት ከ 6-9 ወር እደሜ ላይ በኩባያ 
መጠጣት መጀመር 

 

 

 

 

 

 

 

  

በኩባያ እነደ መጠጣት ሁላ ህፃናት ለመጀመሪያ ጊዜ ጠጣር ምግብን በሚመገቡ ጊዜ የሚወሰዱት የምግብ መጠን አነስተኛ 
ነው።ዋነኛው የምግብ ንጠረ ነገር ምንጫቸው የእናት ጡት ወይም የዱቄት ወተት ነው።ህፃኗ ጠጣር ምግብን መመገብ 
እያወቀች እና ሰውነቷ እየለመደው ሲመጣ የምተወሰደው የምግብ መጠን ቀስ በቀስ እየጨመረ ይመጣል።አነድ ህፃን በአንድ 
ጊዜ ብዙ ጠጣር ምግብ ትወስዳለች ብለው አይጠብቁ። 

አንድ  ህፃን  ጠጣር  ምግብ ለመጀመር  ዝግጁ  መሆኑን  የሚያሳዩ ምልክቶች  

ራሱን ችሎ ቀጥ ብሎ መቀመጥ 

አንገቱ ራሱን ቀጥ አድረጎ መደገፍ ሲችል እና በጥሩ ሁኔታ መቆጣጠር ሲችል 

እቃዎችን እጁን ዘርግቶ ተንጠራርቶ መያዝ ሲችል 

እየጨመረ የመጣ የጠጣር ምግብ ፍላጎት ሲያሳይ 

 ማንኪያ ወደ አፉ ቀረብ ሲል ምግብ ማንኪያ ላይ ያለ መስሎት እየጠበቀ አፉን ሲከፍት  

 

 

አንድ ተንከባካቢ ለተለያዩ አዳዲስ 
ተመጋቢዎች ጠጣር ምግብ ስታበላ 
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ጠጣር ምግብን መመገብ መቻል ክህሎት እና ብዙ ልምምድ የሚጠይቅ ሂደት 
ነው(መቆሸሽን/ መጨማለቅን ያካትታል). ህፃናት ጠጣር ምግብን ራሳቸውን ችለው 
ለመብላት  በአማካይ ከ2 እሰከ 3 አመት እሰኪሞላቸው ድረስ ይፈጅባቸዋል። ይህም 
ከተንከባካቢዎቻቸው ተጨማሪ እረዳታ ረዘም ላለ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው።  

ከ0-12 ወር  እድሜ  ላለው  ህፃን  አይነተኛ  የጠጣር  ምግብ መጠን  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 

6 ወር 
1-2 ምገባ በቀን 

840-960ሚሊ  
ወተት በቀን (በአማካኝ) 

7-9 ወር 
2-3 ምገባ በቀን 

30-60ግ  
የህፃናት ምግብ 

  

840-960ሚሊ 
ወተት በቀን (በአማካኝ) 

 

56-112ግ  
የህፃናት ምግብ በየምገባው  

10-12 ወር 
3 ምገባ በቀን 

112-168 ግ  
የህፃናት ምግብ በየምገባው  

540-720 ሚሊ 
ወተት በቀን (በአማካኝ) 
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ጠጣር  ምግብን  ለማስጀመር  ጠቃሚ  ምክሮች :  

 

 
① ብዙ ማለማመድ፤ ለህፃኑ ጠጣር ምግብ እነዲበላ ከመሰጥት በፊት ምግቦቹን እነዲነካ እና ዳሰሳ እነዲያደርግ ብዙ 

እድል መሰጠት። ለምሳሌ፡ምግብ ህፃኑ ያለበት አካባቢ በመብላት ህፃኑ ጠጣር ግብ ምን እነደሚመስል እና 
ሽታውን  እንዲያሸት  ማድረግ።ህፃኑን ምግብ ከማጉረሳችን በፊት ምግቡን በእጁ አስቀድሞ እነዲነካው ማድረግ። 
 

② አዳዲስ ምግብን ለማስጀመር ህፃኑ የማይጨናነቅበትን ጊዜ መምረጥ፤. ለምሳሌ በህፃናት ማቆያ በቅርቡ የገባችን 
፤ወደ አዲሰ ክፍል የተዘዋወረችን ፤ የታመመች ወይም ከህመም እያገገመች ያለችን ህፃንን፤ ዋና እንክብካቤ 
አድራጊዋ የሄደችባት ወይም ከተÌሙ የለቀቀች ከሆነ ወይም ትልቅ ለውጥ በቤት ውስጥ ሲኖር ለምሳሌ እነደ አዲስ 
ልጅ መወለድ/ መመጣት ሲኖር ምግብ አለማስጀመር። 

 
③ በማንኛውም የምግብ ጊዜ ህፃኑን ቀጥ አድርጎ ማስቀመጥ፤ህፃኑን ወነበር ላይ ማሰቀመጥ ወይም በጥሩ 

አቀማመጥ ማቀፍ  
 

④ ቀስ በቀስ እና በትንሹ ለህፃኑ በመጀመሪያ አንድ አይነት ምግብ ብቻ በመስጠት የምግብ አለመስማማት/አለርጂ 
መኖሩን ማየት።ህፃኑን ላለማጨናነቅ ትንሽ መጠን ያለው ምግብ በአንድ ጊዜ መስጠት። 
 

⑤ አብሮ መብላት፤ህፃኑን ምግብ መብላት ምን አንደሚመስል ለማሰተማር ከህፃኑ ጋር ‘የቤተሰብ የአመጋገብ ዘይቤ’ 
የሚባለውን በመከተል አብሮ መብላት ። ህፃናት በማየት እና በመድረግ በላቀ ሁኔታ ይማራሉ። 

 
⑥ ለህፃኑ የሚስማማውን/ተገቢ የሆነ ማንኪያ እንዲጠቀም ማድረግ፤ለምሳሌ በመጠን ያነሰ እና በአፉ ልክ የሚመች 

የሆነ ማነኪያ መጠቀም። ተንከባካቢም ጠጣር ምግብን  በንፁህ እጅ ለህፃን በመስጠት መለማድ ትችላለች። 
 

⑦ ወጥ መሆን ቀልፍ ነገር ነው፤ ለህፃኑ ወጥ በሆነ መልኩ በየቀኑ በተመሳሳይ ሰአት ጠጣር ምግብን   መስጠት 
 

⑧ መነጋገር/መግባባት ፤እያንዳነዱ እንከብካቤ አድራጊ ህፃኑ ጠጣር ምግብን መመገብ እየተማረ መሆኑን መገንዘብ 
አለበት። 
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ህፃናት መነካት እና ማሰስ የቻሉትን ምግብ የመብላት እድላቸው ከፍ ያለ ነው። 
 

 

ለዘህ እድሜ ወሳኝ ነጥቦች 

ህፃናት አንድ አመት እስኪሞላቸው ባለው ጊዜ በሚያሰደንቅ ፍጥነት የሚያድጉበት እና እያነዳነዱ ቀን 
እጅግ ብዙ የመማሪያ  እድሎችን የሚፈጥርላቸው ወቅት ነው።ህፃናት በዚህ ጊዜ ብዙ ክህሎቶችን የሚያሳድጉ 

ስለሆነ እንክእካቤ አድራጊዎቻቸው ወሳኝ ሚና ይኖራቸዋል። ጥሩ ድጋፍ የምትሰጥ ተንከባካቢ አንድ ህፃን አዲስ 
ነገር ለመሞከር ለምሳሌ ጠጣር ምግብ ለመመገብ ዝግጁ መሆኗን መረዳት ትችላለች። አንድ ህፃን ጡጦ መጥባትንም ሆነ 
በኩባያ መጠጣትን ስትለማመድ ተጠጨማሪ ዽጋፍ እና ሰዓት ሊያፈልግ እነደሚችልም ያታወቃል። ህፃናት ስኬታማ 
ተመጋቢዎች እነዲሆኑ እውቀት ባላቸውና ተኩረት በሚሰጡ ተንከባካቢዎች ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል። 

ማሰታወስ የሚገባ ጠቃሚ  ነጥቦች :  
 

 
① ሁሉም የህፃን እድገት ክፍሎች ተያያዥነት አላቸው።በአንዱ ክፍል ላይ ያለ እድገት ወደ  ሌላኛው ያመራል 

፤የአመጋገብ ክህሎትን ጨምሮ። 
 

② አመጋገብ ጥሩ በሚካሄድበት ጊዜ ህፃናት  በኩባያ መጠጣት መለማመድ እና ጠጣር ምግብ መጀመርን 
የመሳሰሉ አዳዲስ አሰቸጋሪ ሁኔታዎችን እነዲወጡ ይረዳቸዋል 

 
③  ተንከባካቢዎች ለአንድ ህፃን ምን እንደሚጠበቅ ማወቅ አለባቸው።ይህም ለህፃኑ መቼ አዲስ ነገርን (ለምሳሌ 

በኩባያ ማጠጣትን ማስተማር እና ጠጣር ምግብ ማስጀመርን) ማሳየት እንደሚችሉና ህፃኑ መቼ ተጨማሪ 
ድጋፍ እና ጊዜ እነደሚያስፍልገው መረዳት እነዲችሉ ያደርጋቸዋል። 

④ ህፃናት አንድ አመት እሰኪሞላቸው ያለው ጊዜ ጣእምን የመለየት ችሎታችው እና አዋቂ የሚበላውን ምግብ 
ለመብላት ያላቸው ፍላጎት እየጨመረ የሚመጣበት  ደስ የሚል ጊዜ ነው። 
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 ክፍል2.3: የአመጋገብ አቀማመጥ ከ0-12 ወር ላሉ ህፃናት 
 

 
የአመጋገብ አቀማመጥ ጠቀሜታ 
አንድን ህፃን በምንመግብበት ጊዜ ልጁን የምናስቀምጥበት ሁኔታ ወሳኝነት አለው።አንዳንድ አቀማመጦች አመጋገብን ለህፃኑ 
ቀላል ሲያደርጉ አንዳንዶቹ ደግሞ አመጋገብን የበለጠ አስቸጋሪ ከዛም አለፎ አደገኛ ሊያደርጉት ይችላሉ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
በዚህ ክፍል ህፃናትን ጡጦ ለማጥባት ምርጥ ስለሆኑ አቀማመጦች እና የትኞቹ አቀማመጦች ለእያንዳንዱ ህፃን በምን መልኩ 
አመቺ እንደሆኑ የምናይበት ነው። በተጨማሪም ይህ ክፍል ከ 6-12 ወር ላሉ ህፃናት በእጅ እና በማንኪያ ለመመገብ 
የሚያስችሉ ምርጥ አቀማመጦችን ይዳስሳል። 

 

 

 

ጥሩ አቀማመጥ ለህፃናት እና ለተንከባካቢዎችብዙ 
ጠቀሜታ አለው ።ለምሳሌ: 

 ሰዓቱን የጠበቀ አመጋገብ 

 የተለያዩ ጠጣርነት እና ለስላሳነት ያላቸውን ምግቦች 
የመሞከር ችሎታ መጨመር 

 የተሻሻለ እድገት እና የአመጋገብ ስረአት 

 የበሽታ እና የሞት ክስተትን መቀነስ 

 

  አቀማመጥ ጥሩ ሲሆን ህፃናት እና 
ተንከባካቢዎቻቸው የበለጠ ደስተኛ ይሆናሉ ። 
የምግብ ጊዜም አዎነታዊ ልምድ ይሆንላቸዋል። 

 

መጥፎ አቀማመጥ ብዙ አደጋ አለው።ለምሳሌ: 

Ø ውጤታማ ያልሆኑ እና ረዥም ጊዜ የሚወሰዱ 
አመጋገቦች 

Ø የተለያዩ ጠጣርነት እና ለስላሳነት ያላቸውን ምግቦች 
የመሞከር ችሎታን መቀነስ 

Ø  ለሰውነት በቂ ያልሆነ ምግብ በአፍ መውሰድ  

Ø   ጥሩ ያልሆነ እድገት እና የአመጋገብ ስረአት 

Ø የበሽታ እና የሞት ክሰተትን መጨመር 

 

Ø አቀማመጥ መጥፎ ሲሆን አመጋገብ ለህፃናት 
እና ተንከባካቢዎቻቸው አስጨናቂ እና አሉታዊ 
ልመድ ይሆንባቸዋል። 
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ለአመጋገብ የአቀማመጥ ጠቀሜታዎች እና አደጋዎች 

 
 

የጥሩ አቀማመጥ ጠቀሜታዎች 
 

 
የመጥፎ አቀማመጥ አደጋዎች 

 

↑ የአመጋገብ ብቃት ↓  የአመጋገብ ብቃት 

↑ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን በተሳካ ሁኔታ መመገብ መቻል ↓  የተለያዩ የምግብ አይነቶችን በተሳካ ሁኔታ መመገብ መቻል 

↑ አንድ ህፃን በምግብ ጊዜ የሚወስደው የምግብ መጠን ↓  አነድ ህፃን በምግብ ጊዜ የሚወስደው የምግብ መጠን 

↑ህፃኑ በምግብ ጊዜ ደስተኛ መሆን ↓  ህፃኑ በምግብ ጊዜ ደስተኛ መሆን 

↑    ህፃኑ  ራሱን  ለመመገብ  ያለው  ፍላጎት   እና ችሎታ  ↓ህፃኑ  ራሱን  ለመመገብ  ያለው  ፍላጎት   እና ችሎታ  

↑ የህፃኑ አጠቃለይ እድገት እና ስርአተ ምግብ ↓  የህፃኑ አጠቃለይ እድገት እና ስርአተ ምግብ 

↓  የትንታ፥ የህመም እና የሞት ክስተት ↑ የትንታ፥ የህመም እና የሞት ክስተት 

 

 

ተንከባካቢ በጥሩ አቀማመጥ ህፃን ልጅ 
ስትመግብ  
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ከ0-12 ወር እድሜ ያላቸውን ህፃናት የአመጋገብ አቀማመጥ 
በምንመርጥበት ጊዜ ለናስተውላቸው የሚገባ ዋና ዋና ነጥቦች :  

 
 

 
የህፃኑ ጭንቅላት እና አንገት በተገቢው ድጋፍ አግኝቷል?  

 
የህፃኑ የላይኛው የሰውነት ክፍል በአግባቡ ድጋፍ አግኝቷል? 

 
ህፃኑ በበቂ ሁኔታ ቀጥ ብሎ ተቀምጧል? 

  
 የጡጦ ፍሰት ለህፃኑ በጣም ፈጣን ወይም በጣም ዝግ ያለ ነው? 

 
የመሬት ስበት ህፃኑ የሚመገብበትን ሁኔታ ምን አይነት ተፅእኖ እየፈጠረበት ነው? 

 
ተንከባካቢው/ ህፃኑን የሚመግበው ሰው ይህ አቀማመጥ ተመችቶታል 

 

በተጨማሪም ሌሎች የህፃኑ ግላዊ ፍላጎቶችን ግምት ውስጥ ማሰገባት ሊያሰፈልግ ይችላል፥ለምሳሌ፡ 

① የህፃኑ ክብደት ምን ያህል ነው? በክብደቱ ተለቅ ያለ ህፃንን አቅፎ በተወሰነ አቀማመጥ ለመያዝ አስቸጋሪ ሊሆን 
ይችላል 
 

② ህፃኑ ምን ያህል ጠንካራ ነው? ጠንካራ ያልሆነ ህፃን የላቀ ድጋፍ የሚሰጠው አቀማመጥ ሊያስፈልገው ይችላል። 
 

③ ህፃኑ ባለው አቀማመጥ የተመቸው ይመስላል? ምቾት የሌለው ህፃን በጥሩ ሁኔታ መመገብ አይችልም 
 

④ ህፃኑ ነጭናጫ ነው?ነጭናጫ ህፃን በአግባቡ አይመገብም 
 

⑤ ህፃኑ በዚህ አቀማመጥ ሲቀመጥ አብዛኛውን ጊዜ ያስለዋል ወየም ትን ይለዋል? የሚያስል እና ትን የሚለው ህፃን 
ለምግብ እጥረት ፤ ለበሽታ እና ስኬታማ ላልሆኑ አመጋገቦች የተጋለጠ ነው።.   
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ጡጦ ለማጥባት የጥሩ  እና  የመጥፎ  አቀማመጥ ምሳሌዎች  

 

 
 
ህፃናትን በሚመገቡበት/በሚጠቡበት ጊዜ ማቀፍ ለጤናማ እድገት  አስፈላጊ ነገር ነው። 
 

 

 
ጥሩ አያያዝ 

o ህፃኑ ቀና ብሎ ራሱ ከዳሌው ከፍ ብሎ 
ተቀምጧል  
ራሱ እና አንገቱ በተገቢው መልኩ በ 
ተንከባካቢዋ ክነድ እና ደረት ተደግፏል  

o ህፃኑ በተንከባካቢዋ ሰውነት ሽጉጥ ብሏል 
o ጡጦውን ለመንካት እንዲያስችለው 

ክነዱ እና እግሩ ወደ ሰውነቱ ስብስብ 
ብሏል 

o ዳሌዎቹ በትንሹ አጠፍ ብለዋል 
o ጡጦው በየትኛውም አቅጣጫ 

አላጋደለም 

 

 
መጠፎ አቀማመጥ 

o ራሱ እና አንገቱ በተገቢው መልኩ 
አልተደገፉም  

o ራሱ እና አነገቱ ወደሀኋላ በጣም 
ተለጥጠዋል 

o የህፃኑ  ዳሌዎች አልተከፈቱም  
o የህፃኑ ጀርባ ተለምጧል  
o ክንዶቹ ድጋፍ አላገኙም እነዲሁም 

ጡጦውን በእጁ መንካት አልቻለም 
o ህፃኑ የተመቸው አይመሰልም 
o የህፃኑ ራስ ወደ ኋላ ስለተለጠጠ   

ጡጦው ለህፃኑ ከመጠን በላይ ወደላይ 
ከፍ ብሎ ጋደል ተደርጎ ነው የተሰጠው   

 

 
መጥፎ አቀማመጥ 

o ህፃኑ በጀረባው ቀጥ ብሎ ተኝቶ ነው 
የሚጠባው 

o ምንም ተንከባካቢ የለም 
o ይህ አካሃን በጣም አደገኛ ነው ለህመም 

እና ለሞት ሊዳርግ ይችላል። 
o ልጆችን በጀርባቸው ተኝተው ራሳቸውን 

እነዲመግቡ በፍፁም ማድረግ የለብንም 
ተንከባካቢዎች በምግብ ጊዜ ሁሌ መኖር 
አለባቸው 
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በማንኪያ መመገብ ለጀመሩ  ህፃናት  የጥሩ እና  መጥፎ  የአመጋገብ  አቀማመጥ  ምሳሌዎች   

 
 
 

 
ያስታውሱ:  ጡጦ በሌላ ነገር አስደግፎ ህፃንን ማጥባት በፍፁም 
አይገባም።ጡጦን ማስደገፍ( ማለትም ተንከባካቢው ህፃኑን 
ሳያቅፍም ሆነ ጡጦውን ሳይዝ ጡጦን በህፃን ልጅ አፍ ውስጥ  
በማስቀመጥ እንዲጠባ ማድረግ)ከባድ ችግሮችን፤ ለምሳሌ እነደ 
የጆሮ ኢነፌክሸን፥ ቃር፥ትንታ ፥ ጥሩ ያልሆነ የምግብ ንጥረ ነገር 
አወሳሰድ  እና ሌሎች ከነዚህ ችግሮች ጋር ተያያዥነት ያላቸው 
የክህሎት አለመዳበርን ሊያሰከስት ይችላል።ይህ ለህፃኑ አደገኛ 
ከመሆኑም ባሻገር በተንከባካቢ እና በህፃኑ መሀከል ያለውን አዎነታዊ 
ግንኙነት አያጎለብተወም።በፍፁም ጡጦ አስደግፈው ህፃን 
አይመግቡ ። 

ጥሩ አቀማመጥ 

o ህፃኗ ጥሩ ድጋፍ በሚሰጥ ወንበር ላይ ቀጥ 
ብላ ተቀምጣለች  

o ራሷ አንገቷ እና የላይኛው የሰውነት ክፍሏ 
በአግባቡ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል  

o ዳሌዎቿ ከፈት ተደርገዋል 
o  ጉልበቶቿ በ 90-ዲግሪ ኣንግል ታጥፈዋል 
o እግሮቿ ስር ትራስ ለድጋፍ ተደርጎላታል 
o ክንዶቿ ምግብ ለመነካካት ነፃ ሆነው 

በመመገቢያው ጠረጴዛ ላይ ድጋፍ 
አግኝተዋል  

 

መጥፎ አቀማመጥ 

o የህፃኑ ራስ እና አንገት በአግባቡ  በወንበሩ 
ድጋፍ አልተደረገላቸውም  

o ራሱ እና አንገቱ ወደ ኋላ በጣም 
ተለጥጠዋል 

o ከወገቡ በላይእና ከትከሻ በታች ያለው 
የሰውነነት ክፍል እና ክንዶቹ በወነበሩ 
በበቂ ሁኔታ አልተደገፉም፤ይህመ ህፃኑ 
እጁን ለመዘርጋት እና ምግብ ለመያዝ 
አሰቸጋሪ አድረጎበታል 

o ወንበሩ በአጠቃላይ ጥሩ ድጋፍ 
አልሰጠውም 

o ልጁ ለመመገብ ሲል ወደኋላ ሊተኛ  
ደርሷል 

መጥፎ አቀማመጥ 

o የህፃኑ ራስ እና አንገት በአግባቡ በወነበር 
ድጋፍ አልተደረገላቸውም  

o አገጩ ወደፊት ከመጠን በላይ ተሸጉጧል  
o የህፃኑ ክንዶች እና እግሮች ድጋፍ 

አልተሰጣቸውም በተጨማሪም እግሮቹ 
ተክፍተው ተዘርግተዋል 

o ዳሌዎቹ አልታጠፉም 
o  ሰውነቱ ከተንከባካቢዋ ስውነት ወደ 

ውጪ አቅጣጫ ተቀምጧል   
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ጡጦ ለማጥባት፥ በማንኪያ ለመመገብ እና በኩባያ ለማጠጣት 
የምንጠቀምባቸው ተመራጭ አቀማመጦች 
ህፃናት እያደጉ በሚመጡበት ጊዜ የአመጋገብ አቀማመጣቸውም የመለወጥ እድሉ ሰፊ ነው።ለምሳሌ ታቅፎ የሚጠባ አራስ 
ልጅ ስድስተ ወር ሲሞላው ቀስ በቀስ ወደ ወንበር ላይ ቀጥ ብሎ ተቀምጦ ወደ መብላት ይሸጋገራል። 

 
በአሁኑ ጊዜ ልጁን ለመመገብ የሚጠቀሙት የአቀማመጥ ሁኔታ ለልጁም ሆነ ለእርሶ አመቺ 
ካለሆነ ሌሎች አቀማመጦችን መሞከር ጥሩ ነው። አንዳነድ ጊዜ ተንከባካቢዎች ትከክለኛ 
አቀማመጥ እሲኪያገኙ ድረስ የተለያዩ ኣማራጮችን መሞከር አለባቸው።. 

 

የተለመደ የልጅ አስተቃቀፍ አቀማመጥ  

እንዴት እንደሚደረግ :  የህፃኑን ራስ በክንድ እጥፋት ላይ ማሰቀመጥ። የህፃኑን 
ሰውነት በሁለቱም ክንድ እና በደረት መደገፍ፥ህፃኑን በሚጠባበት ጊዜ ቀና 
ያድረጉት።የህፃኑ ራስ ከዳሌው አንፃር ከፍ ማለት አለበት። 

 
እጅግ  በጣም  የሚመረጠው :   ከ 0-12 ወር እድሜ ያላቸውን ህፃናትን 
ጡጦ ለማጥባት  

 

በተለይም  የሚመረጠው :  

o ከ0-6 ወር እደሜ ላሉ ህፃናት 
o በወንበር ላይ በመቀመጥ ሊገኝ የማይቻልን የሰውነት ድጋፍ ተጨማሪ 

የሰውነት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህፃናት (ጥሩ ፤የረጋ አቀማመጥ እነዲኖራቸው እና ይዘው እነዲቆዩ)  
o ተንከባካቢዎች ሲታቀፉ የበለጠ ሊረጋጉ እና (ሊባበሉ) ለሚችሉ ህፃናት 

 
 
በጎን የማጋደም አቀማመጥ  

እንዴት እንደሚደረግ :  ህፃኗን ከሰውነታችሁ ወጣ እና ራቅ አድርጋቸሁ 
በማዞር በጎን ጋደም ማድረግ።ህፃኗ በጭን ፤ በትራስ ወይም የተጣመረ እግር ላይ 
በቀጥታ ማሰተኛት ይቻላል። ቀስ በሎ የህፃኗን ጭነቅላት እና ሰውነት በእጅ 
መደገፍ።የህፃኗ ራስ ከዳሌዋ ከፍ ይላል።እጅግ  በጣም  የሚመረጠው :   ከ 0-
12 ወር እድሜ ያላቸውን ህፃናትን ጡጦ ለማጥባት 
 
 
 

 
 
 
በተለይም  ጥሩ የሆነው :  

o ከ0-6 ወር እደሜ ላሉ ህፃናት 
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o በሚመገቡበት ጊዜ ከአፋቸው ፈሳሽ ለሚያንጠባጥቡ ህፃናት 
o ረጋ ባለ ፍጥነት መመገብ ለሚያስፈልጋቸው ህፃናት (ለምሳሌ ፤ካለጊዜ ቀደምው ለተወለዱ ህፃናት፥ የበሽታ 

ምልክቶችን ለሚያሳዩ እና ለአለኮል /ለእፅ ለተጋለጡ ህፃናት ወዘተ 
o  ቶሎ ቶሎ ለሚያቀረሹ ህፃናት ወይም በምገባ ጊዜ ህመም ለሚሰማቸው/ምቾት ለሌላቸው (ጂኢኣር/ጀኢአርዲዲ) 
o በምገባ ጊዜ ቶሎ ለሚደክሙ ህፃናት 
o  በምገባ ጊዜ ትኩረት ለሌላቸው ህፃናት 

 
 
የመንጋለል አቀማመጥ(በጭን ወይም በትራስ መደገፍ ) 
እንዴት እንደሚደረግ :  - ህፃኑን ከፍ ባሉ ጉልበቶችዎ ላይ ወይም ከፍ ባሉ ጉልበቶችዎ ላይ በተቀመጠ ትራስ (ወይም 
ፎጣ ፣ ትራስ ፣ ወዘተ) ላይ ያድርጉት ፡፡ ህጻኑ ጭንቅላቱ በጉልበቶችዎ እና / ወይም ትራሱ ላይ ሲያርፍ ፊቱ ከእርሶ ፊት ጋር 
ትይዩ መሆን አለበት ፡፡ እንደ ሶፋ ፣ አልጋ እና ግድግዳ በትራስ ወይም  ምቾት ባለው ወለል ላይ ሰውነትዎን ያሳርፉ ፡፡ 
 
እጅግ  በጣም  የሚመረጠው :   ከ 0-12 ወር እድሜ ያላቸውን ህፃናትን ጡጦ ለማጥባት 
 

በተለይም  ጥሩ የሆነው :  - 

o ከ0-6 ወር እደሜ ላሉ ህፃናት 
o ቶሎ ቶሎ ለሚያቀረሹ ህፃናት ወይም በምገባ ጊዜ ህመም ለሚሰማቸው/ምቾት ለሌላቸው (ጂኢኣር/ጀኢአርዲዲ) 
o ልጅን ሲያቀፉ በቀላሉ ለሚደክሙ ተንከባካቢዎች 

 
 

 

 

 
 

በ ትራስ(በስተቀኝ) እና ያለ ትራስ 
(በግራ) ትራስ አጠቃቀም።. 
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 ቀና/ቀጥ ያለ የፊትለፊት አቀማመጥ (በ ህፃን 
ወንበር/ሀይ ቼር) 

 
እንዴት እንደሚደረግ :  - ህፃኑን በጥሩ ሁኔታ በሚደገፍ አቀማመጥ 
በህፃን ወንበር ወይም ሀይ ቼር ላይ ያድርጉ ፡፡ ህጻኑ በመቀመጫ /ወንበር  
ላይ ተመቻችቶ  ከእርሶ ፊት ለፊት መሆን ይኖርበታል ፡፡ ጡጦውን ፣ 
ኩባያውን እና  ወይም ማንኪያውን መያዝ አለብዎት እና  ወይም 
በሚቻልበት ጊዜ ህፃኑ በዚህ ሊረዳዎት ይችላል ፡፡ ከመቀመጫ/ ወንበር ጋር  
ወይም ጠረጴዛን በመጠቀም ህፃኑን ምግቦችን በጣቶቹ እንዲመረምር ፣ 
ዕቃዎችን እና ኩባያዎችን በመጠቀም እራሱን እንዲመገብ ለማበረታታት 
ይጠቅማል ። 
  

እጅግ  በጣም  የሚመረጠው :   ከ 6-12 ወር እድሜ ያላቸውን ህፃናትን ጡጦ ለማጥባት ፣ጣቶችን ፣ ዕቃዎችን እና 
ኩባያዎችን በመጠቀም እራሳቸውን ለመመገብ 
 
 በተለይም የሚመረጠው ለ: 

o ወንበር ላይ ሲቀመጡ ብዙም ድጋፍ ሳይደረግላቸው ቀጥ ብለው 
በመቀመጥ ጥሩ የጭንቅላት እና የአንገት ቁጥጥር ላላቸው ከ6-12 
ወራት ዕድሜ ያላቸው ሕፃናት 

 ህፃን በጨረቅ የሚጠቀለልበት ምክንያት 

መጠቅለል ሕፃናትን ለመመገብ እና ለማስተኛት ምቹ እና ደህንነቱ የተጠበቀ 
የአያያዝ ጥቅሞችን የሚሰጥ የመጠምጠም ዘዴ ነው ፡፡ 

 
o ለመጠቅለል ምክንያቶች: 
o  የተጠቀለለች ሕፃን በእናቷ ሆድ ምቾት እና ደህንነት ውስጥ 

እነዳለች ይሰማታል ፡፡ 
o  መጠቅለል ሙቀትን ይሰጣል እናም ህፃኗ በእራሷ የድንጋጤ 

አነቃቂነት የመረበሽ እድሏን ይቀንሳል ፡፡ 
o መጠቅለል በደንብ እቀፍ እነደተደረጉ እንዲሰማቸው ያደርጋል ፣ 

ሕፃናትን ለመመገብ እና ለመተኛት እንዲረጋጉ ይረዳል ፡፡ 
 
እንዴት እንደሚደረግ :  - ህፃንን ለመጠቅለል ቢያንስ በመጠን 101 
ሴንቲሜትር (40 ኢንች) በ 101 ሴንቲሜትር (40 ኢንች) የሆነ ብርድ ልብስ ፣ 
ፎጣ ወይም ጨርቅ ይፈልጋል። በቀላሉ ለመጠቅለል እና ህጻኑ በጣም 
እንዳይሞቀው ለመከላከል እንዲቻል ሳሳ እና ተለጣጭነት ካላቸው የጨርቅ 
አይነቶችየተሰሩ ብርድ ልብሶችን እንዲጠቀሙ ይመከራል። ሕፃንን 
የሚጠቀልሉበት በርካታ መንገዶች አሉ ፡፡ ለእርስዎ እና ለልጅዎ በተሻለ 
የሚሰራበትን ዘዴ ይፈልጉ ፡፡ 
 
እጅግ  በጣም  የሚመረጠው :   ከ 0-4 ወር እድሜ ያላቸውን ሕፃናትን 
ጡጦ ለማጥባት  

 
አንድ ተንከባካቢ በሚያምር ሁኔታ 
የተጠቀለለ  ጨቅላ ህፃን አቅፋ 
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o በተለየም ጥሩ የሆነው: 
o ከ0-4 ወር ዕድሜ ያላቸው ሕፃናት። 
o  በሚመገቡበት ጊዜ የተጨናነቁ ሕፃናት (ለምሳሌ ፣ ቀደም ብለው የተወለዱ ሕፃናት ፣ ሲንድሮም ያለባቸው ሕፃናት 

፣ ለአልኮል / አደንዛዥ ዕፅ የተጋለጡ ሕፃናት ፣ ወዘተ) 
o በሚመገቡበት ጊዜ ማተኮር ችግር ያለባቸው ሕፃናት። 
o ለመረጋጋት አስቸጋሪ የሆኑ ሕፃናት ፡፡ 
o  ሕፃናት ብዙውን ጊዜ በእራሳቸው እንቅስቃሴ  የሚቀሰቀሱ ወይም የሚደነግጡ ሕፃናት። 

ሊታወሱ የሚገባቸው ነገሮች :  

o ሕፃናትን መጠቅለል የሚገባው  
o ከተወለዱ በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ ብቻ ነው ፡፡ (0-4 ወራት)  
o የዳሌ ጉዳት እና ከልክ በላይ ሙቀትን ለማስወገድ ሕፃኑን በሚጠቀለሉበት ጊዜ ለህፃኑ እግሮች ማንቀሳቀሻ የሚሆን 

በቂ ቦታ ይተው።  
o ሕፃናት እያደጉ ሲሄዱ ፣ አንድ ክንዳቸውን አውጥቶ መጠቅለል እጅግ በጣም ጥሩ ሊሆን ይችላል ፡፡  
o  ህፃኑ በሆዱ በኩል መገልበጥ ከጀመረ የሕፃኑን ደኅንነት ለመጠበቅ ሲባል መጠቅለል መቆም አለበት።  
o አነድ ሕፃን የተጠቀለለበትን መፍታት ከጀመረ (የተፈታ ብረድልብሰ  በሕፃኑ አልጋ ላይ ከተገኘ) መጠቅለል ማቆም 

አለበት ወይም የህፃኑን ደህንነት ለመጠበቅ ደህና የሆነ ብርድልብስ መደረግ አለበት።  
o አንዳንድ ሕፃናት መጠቅለል አያስደስታቸውም ስለዚህም ሌለ አማራጭ መፈለግ አለበት ፡፡  
o ሕፃናት ቀኑን ሙሉ እና ማታ መጠቅለል የለባቸውም - ጠንካራ እና ጤናማ ሆነው እንዲያድጉ ሰውነታቸውን 

በነፃነት ለመንቀሳቀስ ጊዜ ይፈልጋሉ ፡፡  
o  መጠቅለል ብዙውን ጊዜ ሕፃናት ለመተኛት እንዲረጋጉ ለመርዳት ጥሩ ዘዴ ነው ። 

ደረጃ  1  ደረጃ  2  

ደረጃ  3 

ደረጃ1: ብርድልብሱ  በሰሜን እና በደቡብ (ከላይ እና ታች) 
ያሉትን ሁለት  ጫፎች  በትይዩ በማድረግ በአልማዝ ቅርፅ  
ጠፍጣፋ መሬት ላይ ብርድልብስ ያንጥፉ ፡፡ ከ 10 እስከ 16 ሳ.ሜ 
(ከ 4 እስከ 6 ኢንች) ስፋት ያለውን የብርድልብሱን ን የላይኛው 
ጥግ  ይጠፉ፡፡ ህፃኑን አንገቱን እጥፋቱ ላይ በማድረግ በጀርባው 
ብርድልብሱ ላይ ያስተኙት ፡፡ የብርድልብሱን አንድ ወገን ቀስ 
ብለው  በሰው አገድም ያልብሱት። ከጀርባው በታች በቀስታ 
ይሸጉጡ። ዳሌውን አያጥብቁት (በትንሹ አጠፍ ይበል እንደ 
“እንቁራሪት እግሮች”) እና እግሮቹን ከመጎተት ወይም ቀጥ 
ከማድረግ ይቆጠቡ ፣ ይህም ዳሌ ጉዳት ያስከትላል። 

 ደረጃ  2: የብርድልብሱ የታችኛውን ጫፍ ወደ ሕፃኑ ደረት 
እና ባልተሸፈነው ትከሻ ላይ  ያድርጉ። 

 

ደረጃ  3: ሌላኛውን የብርድልብስ ጎን ያልተሸፈነውን 
የሰዉነቱን ዙሪያ ይሸፍኑ ፡፡ 

ደረጃ  4: እርስዎ በሠሩት የፊት ኪስ ውስጥ የቀረውን 
የብርድልብስ ጫፍ ይሸጉጡጉ ፡፡ 

 

ደረጃ  4  
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ለ ከ0-12 ወራት እድሜ ላሉ ህፃናት 
የአመጋገብ አቀማመጥ የማረጋገጫ 
ዝርዝሮች፡ 

ትንታንና እና ህመምን ለመቀነስ ፤ደህንነትን እና ምቾትን ከፍ 
ለማድረግ ከ 0-6 ወር እና ከ6-12 ወር እድሜ ላላቸው ሕፃናት 
በሚመገቡበት ጊዜ እነዚህን የአቀማመጥ መመሪያዎች ይከተሉ ። 

 

 

 

 

 

ከ0-6 ወራት እድሜ ላሉ ህፃናት የአመጋገብ አቀማመጥ 

 የማረጋገጫ ዝረዝሮች፡ 

 
ከ 0-6 ወር እደሜ ለይ የሕፃኑ:- 

 

� ጭንቅላት በመሃከል ቦታ ላይ ይቀመጣል  

� ሰውነት ይጠቀለላል (ከ0-4 ወራት) ፡፡ 

� አገጭ ወደ አነገቱ በትንሹ ገባ በማለት ጭነቅላቱ ቀጥ ይላል 

� ትከሻዎች በተፈጥሮ ጎበጥ ያሉ ናቸው 

� ሰውነት በተንከባካቢ ሰውነት ፣ ክንዶች እና ደረት በደንብ ይደገፋል። 

� ዳሌ ከጭንቅላቱ አንፃር ዝቅ ማለት አለበት። 
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ከ6-12 ወራት እደሜ ላሉ ህፃናት የአመጋገብ አቀማመጥ የማረጋገጫ ዝረዝሮች፡  

 
 ለዚህ ዕድሜ ቁልፍ ነጥቦች 

 

አንድ ህፃንን መመገብ ጡጦን ከመስጠት ባሻገር የበለጠ ውስብስብ ሊሆን ይችላል ፡፡ ጥሩ አቀማመጥ አመጋገብን 
ደህንነቱ የተጠበቀ ፣ አስደሳች እና ዕድገትን የሚደግፍ ሊያደርገው ይችላል ፣ መጥፎ የሆነ አቀማመጥ ግን ለህፃናት እና 
ለተንከባካቢዎች ብዙ ፈታኝ ሁኔታዎችን ያስከትላል ፡፡ ተንከባካቢዎች ህጻናትን በብቃት ፣ በአስተማማኝ እና በምቾት 
እንዲመገቡ ለህፃናት አመጋገቦች ትክክለኛ የቦታ አቀማመጥ አስፈላጊነትን በመረዳት ረገድ የተካኑ መሆን አለባቸው ፡፡ 

 
 

ሊታወሱ የሚገባቸው ጠቃሚ ነጥቦች 
 

 
 

①  የአመጋገብ አቀማመጥ የሕፃኑን የአመጋገብ ችሎታ ላይ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ፡፡ 
 

② ሕፃናትን ለመመገብ የምንጠቀምበት አቀማመጥ በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ አነድ ህፃን ትክክለኛውን የድጋፍ ደረጃ 
በሚሰጣት ጊዜ የአመጋገብ ስኬቷን ይጨምራል ፡፡ 
 

③  ተንከባካቢዎች የላቀውን የአመጋገብ አቀማመጥን ለመምረጥ የአቀማመጥን ቁልፍ ገጽታዎች እና የሕፃኑን የግል 
ጥንካሬዎች እና ፍላጎቶች ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። 

 

 
ከ 6-12 ወር እደሜ ላይ የሕፃኑ: - 

 

� ዳሌ በ 90 ዲግሪ እና ከጭንቅላቱ ዝቅ ብሎ መቀመጥ አለበት ፡፡ 

� ሰውነት ወደ ኋላ ወይም ወደ ጎን ተጣሞ ሳይሆን በተንከባካቢው ሰውነት ወይም በወንበር ድጋፍ 
ቀጥ ያለ እና በደንብ የተደገፈ መሆን አለበት። 

�   ትከሻዎች የተስተካከሉ እና ወደ ፊት መሆን አለባቸው። 

� ጭንቅላት በመሃከል ቦታ ላይ ተቀምጦ ፤አገጭ ወደ አነገቱ በትንሹ ገባ ማለት አለበት። 

� ጉልበቶች በ 90 ዲግሪ ማዕዘን መሆን አለባቸው ፡፡ 

� እግሮች መሬት ላይ ሙሉ በሙሉ ይረግጣሉ ወየም በተንከባካቢው ሰውነት ላይ ያርፋሉ። 
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 ክፍል 2.4፤ከምግብባሻገር፤ከ0-12 ወር እደሜ ያለ ህፃንን 
ለመደገፍ ጠቃሚ ምክሮች 

 
 
 
የመጀመሪያዎቹ ወራቶች እድሜ ለህፃን አስፈላጊ ጊዜ ናቸው ፡፡ ሕፃናት በዕለት ተዕለት ልምዶቻቸው እና ከተንከባካቢዎቻቸው 
ጋር ባላቸው ግንኙነት አማካኝነት ስለራሳቸው እና በዙሪያቸው ስላለው ዓለም ብዙ ይማራሉ ፡፡ በዚህ ክፍል፤ከምግብ ባሻገር 
ጤናማ እድገትን በሁሉም የሕፃን የመጀመሪያ እድሜኣቸው አመት ዘርፎች ላይ ለማበረታታት ቀላል ሐሳቦችን እናጋራለን ፡፡ 

 

የአካል እንቅስቃሴዎች  
.  

የሕፃንን የእንቅስቃሴ/ ሞተር እድገትን መደገፍ በየቀኑ እና በቀላሉ ሊከናወን የሚችል ነገር ነው። አንድ ህጻን ሰውነቷን 
ማንቀሳቀስ እና ዓለምን ማሰስ ከጀመረች ፣ አካሏና ኣእምሮዋ እያደገ ነው ፡፡ በተጨማሪም የሕፃናትን እንቅስቃሴ ማገዝ 
አመጋገባቸውን ይደግፋል ፡፡ የጎለበተ የሞተር/የእነቅእቃሴ ችሎታ ያላቸው ጠንካራ ሕፃናት ከአመጋገብ ጋር ተያያዥነት 
ያላቸው ችግሮች ሊያጋጥማቸው የሚችልበት እድል አነስተኛ ነው።ችግሮችም ሲያጋጥሙ በበለጠ ፍጥነት መፍትሄ ያገኛሉ ፡፡ 
 

/(አካል ) እንቅስቃሴ 
ተግባራት 

 

     
 ገለፃ(ምን እነደሚመስል) 

 

 
በሆድ የመተኛ ጊዜ 

የተሻሻለ በሆድ የመተኛት 
ጊዜ 

⇒ ሕፃኑን በሆዱ መሬት ላይ ፣ ብርድ ልብስ ላይ ወይም አልጋ ላይ (ክትትል እያደረጉ) ያስተኙት ፡፡ 
⇒ የበለጠ አስደሳች ለማድረግ ፊትዎን ፣ አሻንጉሊትን ወይም መስታወትን እነዲያይ ለህፃኑ 

ያቅርቡለት ፡፡ 
⇒ በሆዷ በምትተኛበት ጊዜ ለተጨማሪ ድጋፍ አንድ ትንሽ ብርድ ልብስ ፣ ፎጣ ወይም ጨርቅ 

በደረት ስር ጠቅልለው ያሰቀመጡላት፡፡ 
⇒ ሆዱ መተኛት  ችግር ላለበት ህፃን የተሻሻለውን በሆድ የመተኛ  ዘዴ ይጠቀሙለት ፡፡ ህጻኑ 

በደረትዎ ላይ ወይም በ ለስላሳ /ጠነካራ ባልሆነ ኳስ ላይ ያድርጉት ፡፡ ህጻኑ አሁንም በሆድ 
መተኛትን እየተለማመደ ነው ፣ ግን  በርትቶ  እየሰራ አይደለም ፡፡ 

⇒ ቀኑን ሙሉ አነስተኛ በሆድ የመተኛት  ጊዜ ልምምድን ማድርግ በጣም ይመከራል ፡፡ 
 

 

መሬት ላይ የመጫወቻ ጊዜ 
 

 
 

⇒  በእንቅስቃሴ ላይ የሕፃናትን ነፃነት ከፍ ለማድረግ ወለል ላይ በየቀኑ መጫወትን ያበረታቱ። 
⇒  በተለያዩ አቅጣጫዎች እንቅስቃሴን ለማበረታታት መሬት ላይ ተኝታ ወይም ስትቀመጥ 

በአካባቢዋ አሻንጉሊቶችን አስቀምጡላት ፡፡ 

 እነዚህን ድጋፎች  በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ውሰጥ በማዋሃድ ፣ እነክብካቤ አድራጊዎች የሕፃንን እድገት በጣም 
ትንሽ በሆነ ተጨማሪ ጊዜ ውጤታማ በሆነ መንገድ መደገፍ ይችላሉ ፡፡ ድጋፎቹን በምግብ ሰዓት ፣ ልብስ ሲለብሱና 
ስያወልቁ ፣ ዳይፐር በሚቀየርበት ፣ ገላ በመታጠቢያ ፣ በአንድ ጊዜ  ለብዙ ሕፃናት እንክብካቤ  እና ምቾት በሚሰጥበት 
ጊዜ(ለምሳሌ ፣ አንድ ህፃን በሚቀይሩበት ጊዜ ሌላ ህፃን በአጠገብዎ ወለሉ ላይ ይጫወታል)ውስጥ ለማከል ሞክሩ  ፡፡ 
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⇒ እነዚህን ሁሉ ጠቃሚ ጡንቻዎች መጠቀምን ለመለማመድ እነድትችል ህፃኗን በጀርባዋ ፣ 
በጎኗ  እና በሆዷ  እኩል እና በቂ ጊዜ በማሰተኛት  ያበረታቷት ፡፡ 

 
 
 

የመቀመጥ እና የመቆም 
ጨዋታ 

 
⇒ ህፃኑ ወለል ላይ ቀጥ ብሎ መቀመጥ እንዲችል እና ቀጥ ብሎ ለመቆም ልምምድ እንዲያደርግ 

እድሎችን በመስጠት ድጋፍ ያድርጉለት ፡፡ 
⇒ ለህፃኑ የተለያዩ እቃዎችን እንዲደርስባቸው ከተለያዩ አቅጣጫዎች (ከፊቱ ፣ ከግራ / ቀኝ ጎኖቹ 

፣ ከፊት ለፊቱ በትንሹ ከፍ ብሎ) ይስጡት፡፡ 
⇒ ሕፃኑ መቀመጥን እየተለማመደ እያለ ከእርሱ ጋር ለመግባባት ጊዜ ይውሰዱ ፡፡ 
⇒ ህፃኑን ከአጠገብዎ በሰውነትዎ ድጋፍ በመስጠት እንዲቀመጥ ማድረግ ጥንካሬውን 

ለመገንባት በጣም ጥሩ መንገድ ነው ፡፡ 
⇒  በምግብ ሰዓት መቀመጥ እና ምግብን በእጁ ለመንካት መንጠራራት ትልቅ ልምምድ ነው ፡፡ 
⇒  ጠረጴዛ ወይም ሶፋ አሊያም ወንበር ተደግፋ ትቁም ፡፡ 
⇒  ከሕፃኑ ጋር አብረው በሚነጋገሩበት ጊዜ ህፃኑን ለአጭር ቅፅበቶች  ቀጥ ብሎ ቆሞ ያዙት ፡፡ 
⇒ እነደቆመች እጇን ይያዙ እና ወደፊት እንድትራመድ ያድርጓት ። 

 
 

ተንጠራርቶ መድረስ፥መያዝ 
እና መልቀቅ 

 
⇒ ተንጠራርቶ መድረስን እና መያዝን ለማለማመድ የሕፃኑን እጆች በአንድ ነገር በቀስታ መታ 

ለማድረግ ይሞክሩ ። 
⇒ አንዴ ህጻኑ እቃዎችን መያዝ እና መወርወር ከጀመረ፤ ለበለጠ ልምምድ ድጋሚ 

እንዲያነሳቸው ያበረታቱት ፡፡ 
⇒ “እነደ‹ ጀንግል ጂም › አይነት የተሰቀሉ ዕቃዎች ያላቸው መመጫወቻዎች ፤ተንጠራርቶ 

መድረስን እና መያዝን ለማበረታታት በጣም ጥሩ ናቸው ፡፡ 
⇒  በጣት ተነሰተው ሊበሉ የሚችሉ ምግቦችን መድረስ እና መያዝ ለእንደዚህ ዓይነቱ ሥራ 

ፍጹም ተመራጭ ጊዜ ነው ፡፡ 

 
 

በጣት እና በእጅ መጫወት  

 
⇒ የተለያዩ እቃዎችን እና አሻንጉሊቶችን በመጠቀም የጣት እና የእጅ እንቅስቃሴዎችን ያበረታቱ። 
⇒ ትናንሽ መጫወቻዎችን ወደ እቃ መያዣ ፣ሳጥን ወይም ከረጢት ውስጥ ያስገቡ እና ህጻኑ 

መጫወቻዎቹን ከእቃ መያዥያው / እያወጣ እና እያሰገባ እንዲያንቀሳቅስ ያድርጉት ፡፡ 
⇒ በጣቶቿ እንዴት መቆስቆስ እና ማመልከት እንደምትችል ለመማር እነዲረዳት ቀዳዳዎች ባሉት 

መጫወቻዎች ያጫውቷት ፡፡ 
⇒ ከፍ ያለ ድምፅ በሚያሰሙ መጫዎቻዎች (ለምሳሌ ጡብ በመሰሉ መጫዎቸዎች / በብሎኮች 

፣ በብረት ድስት ፣ ሳህኖች ፣ መጥበሻዎች ፣ ወዘተ) ያጫውቷት እና አንድ ላይ እነድታጋጫቸው 
ያበረታቱ ፡፡ 

⇒ እቃዎችን ለመውሰድ ጣትዋን እና አውራ ጣትዋን እንድትጠቀም ለመርዳት በጣት እየተነሱ 
የሚበሉ ምግቦችን  ለህፃኗ መስጠት ይጀምሩ ፡፡ 
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ጨዋታ እና መማር  
የሕፃናትን የመጀመሪያ ጨዋታ እና ትምህርትን በሚጀምሩበት ጊዜ መደገፍ በየቀኑ 
በቀላሉ ሊከናወን የሚችል ነገር ነው ፡፡ በእረግጥ፤ ህጻናት የሚማሩበት ዋነኛው መንገድ 
በጨዋታ ነው ፡፡ ስለዚህ አንድ ህፃን መጫወት ፣ ነገሮችን መመርመር ፣ ከሌሎች ጋር 
መግባባት እና አካባቢውን ማግኘት ሲችል አእምሮው ጠንካራ እየሆነ ያድጋል። 

 

የጨዋታ እና የመማር 
ተግባራት 

 
ገለፃ(ምን እነደሚመስል) 

 

 
መመልከት እና ማየት 

 
⇒   ሕፃኗን የተለያዩ እይታዎችን ማየት እንድትችል በተንቀሳቃሽ ፣ ‹ ጀንግል ጂም › (ወይም 

ተመሳሳይ የተንጠለጠሉ ዕቃዎች ያሉት መጫውቻ) ስር ያድርጓት። 
⇒ ከሕፃኗን ፊት ለፊት (ከፊቷ ከ 30 ሴንቲ ሜትር (12 ኢንች) ገደማ ርቀት ላይ) እቃዎችን ለመያዝ 

ይሞክሩ እና ህጻኗ እንድትከተላቸው ከአንድ ጎን ውድ ሌላ ጎን ያንቀሳቅሱ፡፡ 
⇒ ህጻኑ ወለሉ ላይ በሚጫወትበት ጊዜ ወይም እንደ ዳይፐር የመቀየር እንቅስቃሴዎች ወቅት 

ፊትዎን እንዲከተል ፊትዎን ከጎን ወደ ጎን ያንቀሳቅሱ ፡፡ 
⇒ አንድ ነገር በጨርቅ ስር ደብቅና ህፃኑን ፈልጎ እንዲያገኘው በማድረግ እንዲደሰት አድርግ፡፡ 

 

 

ማውራት ፥መዘመር እና 
ማንበብ 

 
 

 
⇒ ከህፃኑ ጋር አብራችሁ በምትሆኑበት ጊዜ ስለምታደርጉት ነገር ፣ ህጻኑ ምን እያደረገ እንደሆነ እና 

በእርስዎ እና በሕፃንዎ ዙሪያ ላይ እየተካሄደ ስላለው ነገር ይንገሩት፡፡ 
⇒  ለህፃኑ መዝሙር ዘምሩ ፥ ግጥሞችን ወይም ዜማዎችን ያጋሩ። 
⇒ ታሪኮችን ያንብቡ ወይም ይንገሩት ፡፡ 
⇒ ከህፃኑ ጋር ትልልቅ ሥዕሎችን ከመጽሔቶች ይቁረጡ ወይም አብራችሁ ደማቅ ቀለሞች 

ያላቸውን መጻሕፍትን ተመልከቱ፡፡ 
⇒ በስዕል ላይ ዕቃዎችን እና የሚያዩዋቸውን ሰዎች መሰየምና  ፣ በክፍል ውሰጥ ወይም በውጭ 

ምን እየተደረገ እንዳለ ይግለጹ ፡፡ 
⇒ ሕፃኑን ሲያለብሱ እና ልበሱን ሲያወልቁ የአካል ክፍሎች ስሞችን ይጥሩ ፡፡ 

 

 
ወለል ላይ የጨዋታ ጊዜ 

⇒  ከህፃኑ ጋር አዝናኝ ፊቶችን ያሳዩ እንዲሁም ድምጾችን ይፍጠሩ ፣ማንከሻከሻ መጫወቻን 
ያወዛውዙ ፣ በመስታወት እርስ በእርስ ተያዩ አየዉህ አላየውህ  እና ‘እቴሜቴ’ ወይም መሰል 
ጨዋታዎችን ይጫወቱ። 

⇒  ሕፃናት በደወሎች ፣ በኳሶች ፣በማንከሻከሻ መጫወቻ ፣ በትላልቅ ብሎኮች ፣ ስስ ኩባያዎች ፣ 
ማንኪያዎች ፣ ድስቶች ፣ መጥበሻዎች ፣ በድድ ማከኪያ መጫወቻ ፣ በመጽሐፎች ፣ መስተዋቶች 
፣ መጫወቻ መኪኖች ፣ የሚስካኩ ኩባያዎች ፣ ሲጥ-ሲጥ የሚል ድምፅ ባላቸው መጫወቻዎች 
፣ ወዘተ.መጫወት ይወዳሉ። 

 
ይህ ትንሽ ልጅ ወለሉ ላይ በሚጫወትበት ጊዜ 
በሆድ መተኛትን በመለማመድ እየጠነከረ እና 

እየደሰተ ነው 
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ተግባቦት እና ግንኙነቶች  

የመጀመሪያ ተግባቦት እና ግንኙነቶችን ማበረታት በየቀኑ እና 
በቀላሉ ሊከናወን የሚችል ነገር ነው ፡፡አዎነታዊ ግንኙነቶች ጠንካራ ሕፃናትን 

ለመገንባት እና የሕፃን ልጅ የመጀመሪያ ተግባቦትን በማበረታታት እና በልጆች እና በእረስዎ መካከል ግንኙነቶችን ለማሳደግ 
ጥሩ መንገድ ናቸው ፡፡ ተንከባካቢዎች ከህፃናቶች ጋር በጣም የተቆራኙ ሲሆኑ ህጻናት ደህንነት እና ለመማር እና ለማደግ 
ዝግጁ እንደሆኑ ይሰማቸዋል ። 

ተግባቦት እና ግንኙነት ተግባራት 
 

ገለፃ(ምን እነደሚመስል) 
 

 
 

የወለል ላይ የጨዋታ ጊዜ 

 
⇒ ከህፃኑ ጋር አብራችሁ በምትሆኑበት ጊዜ ፤ ህፃኑን ያዋሩት፥ተረት ይንገሩት፥መፅሃፍ 

አንብቡለት፥መዝሙር ዘምሩለት ፥አንጎራጉሩለት 
⇒ ከህፃኑ ጋር አብረው አዝናኝ/አስቂኝ ፊቶችን ያሳዩ እና ድምጾችን ይፍጠሩ   
⇒ ልዩ ዜማዎችን ወይም ግጥሞችን ይበሉለት ፣ ሥዕሎችን በማየት እንደ ‘አየውህ አላየውህ’ 

ያሉ ቀላል ጨዋታዎችን ያጫውቱት ፡፡ 
⇒  የሕፃኑን ድምፅ በመድገም ከእረሶ ጋር ማውራትን ያበረታቱ ። 

 

ማባበል እና ማረጋጋት 

 

⇒ ህፃኑ በሚበሳጭባቸው ጊዜያት እሹሩሩን ፣ ቀስ ብሎ ወዝወዝ ማድረግ ፣ ነጠር ነጠር 
ማድረግ፣ በቀስታ ጀርባን መታ መታ ማድረግ ፣ ሰውነትን ማሸት ፣ መዘመር፣ ወዘተ 
የመሳሰሉትን ህፃናትን ለማረጋገት ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን እና ድምጾችን ደጋግመው 
ይጠቀሙ ፡፡ 

 
አብሮነት(አብሮ መሆን) 

 

⇒ ከህፃን ጋር በተለያዩ መንገዶች ይገናኙ ፡፡ ፈገግታ እና ምላስ እንደማውጣት ያሉ ሕፃናቶች 
ፊት ላይ የሚታዩ ነገሮችን ወይም የሚያወጡትን ድምፅ መድገም ፡፡ 

⇒ ዳይፐር/ሽንት ጨርቅ ሲቀየር ፣ ሲመገብ እና ገላውን ሲታጠብ  አና በሌሎች መሰል 
እንቅስቃሴዎች ወቅት ህፃኑን ለማየት ጊዜ ይውሰዱ ፡፡ 

⇒ ማቀፍ ፣ ማሸት/መዳበስ ፣ ማልበስ ፣ መያዝ እና መሸከም የመሳሰሉትን  ንክኪዎችን  
በመጠቀም ከህፃኑ ጋር ለመገናኘት ይጠቀሙ ፡፡ 

 
የማይቋረጥ እንክብካቤ 

 
⇒ ህጻኑ ሲበሳጭ (ለምሳሌ በመራብ፣ ዳይፐሩ ሲቆሽሽ ፣በህመም ፣ ትኩረት በመፈለግ) ፣ 

በቃላት እያባባሉ እና / ወይም በመንካት/እና አካላዊ ምቾት በመስጠት ሁልጊዜ፥ ቶሎ 
ምላሽ ይስጡት ፡፡ 

 

 

ይህ ትንሽ ልጅ ወለሉ ላይ በጨዋታ ጊዜ በጣም ብዙ እየተማረ 
ነው ፡፡ እሱ ራሱን ችሎ መቀመጥን እየተለማመደ ነው። 
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ለዚህ እድሜ ቁልፍ ሐሳቦች 

 ድጋፍ የሚሰጥ ተንከባካቢ መሆን ማለት በምግብ ጊዜያት ብቻ  የተወሰነ እንክብካቤ የሚያደርግ ሳይሆን  ቀኑን 
በሙሉ በሌሎች ጊዜያት ሁሉ የሚደግፍ ማለት ነው ፡፡ ህፃኑ በእያንዳነዱ ቀን የሚያደርጋቸው  እንቅስቃሴዎች እና 

የእለት ተእለት ተግባራት የህፃኑን ህይወት የሚሻሻልባቸው እድል ናቸው ፡፡ ከአካባቢዎ የሚመቹ ነገሮችን ይጠቀሙ ፣ 
እንዲሁም ቀኑን ሙሉ ለእንቅስቃሴዎች አጭር እና ተደጋጋሚ ጊዜዎች እንዲኖሩ ያመቻቹ ፡፡ እድገት እርስ በእርስ የተቆራኘ 
እንደመሆኑ መጠን ብዙ ጊዜ በአንድ ጊዜ በአንድ ነጠላ እንቅስቃሴ ውህደት አማካይነት በርካታ ቦታዎችን በአንድ ጊዜ መደገፍ 
ይቻላል ። 

 

 

 

 
  መታወስ  ያለባቸው  ጠቀሚ  ሐሳቦች 
 

 
① ሁሉም የሕፃን እድገት ክፍሎች የተያያዙ ናቸው ፡፡ በአንዱ አካባቢ የሚደረግ ድጋፍ በሌላ የእድገት ክፍል/አካባቢ ላይ 

በጎ ተጽዕኖ ያሳድራል ፡፡ 
② ሁሉንም ልጅ መደገፍ የአመጋገብ እድገትን ይደግፋል ፡፡ 
③ ተንከባካቢዎች አጠቃላይ የልጅ እድገትን የሚደግፉ እንቅስቃሴዎችን ለማካተት ቀኑን ሙሉ ትናንሽ ጊዜዎችን ሲያገኙ 

ሕፃናት ተጠቃሚ ይሆናሉ ፡፡ 
 

 
 

 

 

እነዚህ ትናንሽ ልጆች አካባቢያቸውን 
ከሚንከባከባቸው አዋቂዎች እና 

ከጓደኞቻቸው ጋር እያሰሱ አካሎቻቸውን 
በማንቀሳቀስ ብዙ አስፈላጊ ልምዶችን 

እያገኙ ነው ፡፡ 
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