
ንዑስ  ክፍል  2 :  አመጋገብ  በየእድሜ  ደረጃ :  

 
105 

 

ንዑስ ክፍል 2:  
አመጋገብ በየእድሜ ደረጃ: የአመጋገብን እድገት ለመደገፍ እና ለአመጋገብ 

ችግሮች መፍትሄ ለማግኘት የተዘጋጀ መረጃ 
 

ምእራፍ 2፡የህይወት የመጀመሪያ አመት: 0-12 ወር ዕድሜ 

⇒ 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      

 ምእራፍ 3: ከ 12-24 ወር እድሜ ላሉ 

⇒ ክፍል 3.1፤ አስፈላጊ የአመጋገብ የህጻናት እድገት ደረጃዎች፤ ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት  
⇒ ክፍል 3.2፤ መሰረታዊ የህፃናት የአመጋገብ መመሪያዎች፤ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት 
⇒ ክፍል 3.3፤ በህፃናት ምገባ ጊዜ ህፃናት የሚቀመጡበት መንገድ፤ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት 
⇒ ክፍል 3.4፤ ከምግብ ባሻገር ፡- ህፃናት ለማገዝ የሚጠቅሙ ምክሮች፤ ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት   

ምእራፍ 4: ከ24-36 ወር ላሉ ልጆች 

⇒ ክፍል 4.1፡- ስለ ህጻናት ምገባ ሊታወቁ የሚገባቸው አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች: ከ24-36 ወር ላሉ ህጻናት 
⇒ ክፍል 4.2፡- መሰረታዊ የህፃናት የአመጋገብ መመሪያዎች፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት 
⇒ ክፍል 4.3፡- በህፃናት ምገባ ጊዜ ህፃናት የሚቀመጡበት መንገድ፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት 
⇒ ክፍል 4.4፡- ከምግብ ባሻገር ፡- ህፃናት ለማገዝ የሚጠቅሙ ምክሮች ፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት 

 

ምእራፍ 5: ከፍ ያለ ህጻን: 36 ወር እና ከዛ በላይ 

⇒ ክፍል 5.1፦ ስለ ህጻናት ምገባ ሊታወቁ የሚገባቸው አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች: 36 ወር እና ከዛ በላይ 
ለሆናቸው ልጆች 

⇒ ክፍል 5.2: 36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ የሚያገለግል መሠረታዊ የአመጋገብ መመሪያ 
⇒ ክፍል 5.3:  36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ የሚያገለግል የአመጋገብ ጊዜ አቀማመጥ    
⇒ ክፍል 5.4: ከምግብ ባሻገር: 36 ወር እና ከዛ በላይ የሆነውን ልጅ ለመደገፍ ጠቃሚ ምክሮች 
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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 



ምዕ .  2 |ክፍል  2 .1:  አስፈላጊ  የእድገት  ግቦች ,  0-12 ወር  

 
109 

 

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. 
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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  



ምዕ .  2 |ክፍል  2 .3:  የአመጋገብ  አቀማመጥ፥  0-12 ወር .  
 

 
125 

 
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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ክፍል 3.1፤ አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች፤ ከ 
12-24 ወር ላሉ ህጻናት  

ክፍል 3.2፤ መሰረታዊ የህፃናት የአመጋገብ 
መመሪያዎች፤ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት 

ክፍል 3.3፤ በህፃናት ምገባ ጊዜ ህፃናት 
የሚቀመጡበት መንገድ፤ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት 

ክፍል 3.4 ፤ ከምግብ ባሻገር ፡- ህፃናት ለማገዝ 
የሚጠቅሙ ምክሮች፤ ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት 
 

 

የህፃናት  እድገት ፡- ከ 12-24 ወር  እድሜ ላሉ 

“የቱንም ያህል ትንሽ፣ ቢሆን ሰው ሰው ነው”  

ዶ/ር ሱስ 

 

ክፍል 2 | መዕራፍ 3 



ምዕራፍ  3 |ክፍል  3 .1፤  አስፈላጊ  የህጻናት  እድገት  ደረጃዎች :  ከ12-24 ወር  ላሉ  ህጻናት  

 
140 

 

ክፍል 3.1 ፤ አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች: - ከ 12-24 ወር 
ላሉ ህጻናት 

 
የእድገት ደረጃዎች ጠቀሜታ  

ከአንድ እስከ ሁለተኛው ዓመት ባለው እድሜያቸው ህፃናት ብዙ ለውጦችን ያሳያሉ። ከአካላዊ ለውጥ ጋር በተገናኘ ህፃናት 
ሰውነታቸውን በተለያዩ መንገዶች ማንቀሳቀስ ይችላሉ። ከማህበራዊ እና ስሜት ነክ ክህሎቶች ጋር በተገናኘ ፍላጐታቸውን 
ስሜቶቻቸውን ቃላትን በመጠቀም ይገልጻሉ፤ እንዲሁም ከሚንከባከቧቸው ሰዎች ጋር ጥልቅ የስሜት ግንኙነት 
ይኖራቸዋል፡፡ እነዚህ የተለያዩ ለውጦች /እድገቶች ህፃናት አካባቢያቸውን አዳዲስ ክህሎቶችን በመጠቀም እንዲያውቁ 
ያደርጋቸዋል፡፡ ሁሉም የእድገት ክፍል የተገናኘ ነው፤ አንደኛው ሌላኛው ላይ ተፅእኖ አለው፡፡ ስለዚህ የህፃናትን እድገት ሰፋ ባለ 
መልክ ማየትም ይገባል፡፡ ከ 12-24 ወራት እድሜ ያላቸውን ህፃናት ስንመግብ ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልገናል፤ እናም ሁሉንም 
የእድገት ክፍሎች ከግምት ማስገባት ይጠቅማል፡፡ 

 
 
ስለ እያንዳንድዱ እድገት ክፍል የበለጠ ለማወቅ መግቢያውን ይመልከቱ ።   

 
ሁለንተናዊ የአመጋገብ እይታ ምሳሌ (ከ12-24 ወር ላሉ ህጻናት)  

 
የእድገት  ክፍል  

 
የእድገት  ዋነኛ  ደርጃዎች   
(ክህሎት) 

 

  

  

አካባቢን የመላመድ 

 

ህፃኑ በማታ በቂ እረፍት እንዲሁም በየቀኑ አጭር እንቅልፍ ይተኛል፡፡ 

 

  

 

የመንቀሳቀስ | የተግባቦት | |የማሰብ ችሎታዎች 

ህፃኑ ሲርበው ምግቡን ይፈልጋል ሲጠማውም “ውሃ” ይላል። 

 

 

ማህበራዊ-ስሜታዊ| የመግባባት | የእይታ 

ተንከባካቢው ምግብ ሲያመጣ ሲያዩ በደስታ ይጮሃል። 

 

  
  

ማህበራዊ-ስሜታዊ| የተግባቦት | የመስማት 

ተንከባካቢው በሚመግብበት ጊዜ ልጁን ካዋራው ፈገግ ይላል መልስም 
ይሰጣል። 

 

  

 

  

 
በወንበር ላይ ቀጥ ብላ መቀመጥ እና እራሷን በእጆችዋ እና በማንኪያ 
መመገብ ትችላለች፡፡ 
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አካባቢን የመላመድ | የመንቀሳቀስ | |የማሰብ ችሎታዎች|  

  
  
  

የተግባቦት |የማሰብ ችሎታዎች 

 
በምግብ ጊዜ የሚሰጡ ቀለል ያሉ ትእዛዞችን ትረዳለች 

(“የምግብ ጊዜ” ፣ “እጅሽን ታጠቢ፣” “አለቀ” የመሳሰሉትን) 

 

 
ምገባ የተወሳሰበ ሂደት ነው፤ ሁሉንም የእድገት ክፍሎች ያካትታል፡፡ አንዱ እንኳን የእድገት ክፍል በደንብ ካልሰራ፣ ለልጁ እና 
ለተንከባካቢው አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ የልጆችን ችሎታና ፍላጐት በደንብ ለመረዳት እነሱን ሰፋ ባለ ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። 
እነዚህን ወሳኝ የእድገት ደረጃዎች ወይም(“ክህሎት”) በሚገባ በመረዳት እና እንዴት አብረው እንደሚሰሩ በማወቅ 
ተንከባካቢዎች የህጻኑ እድገት በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ እና እንዳልሆነ ማወቅ ይችላል። በተጨማሪም ክህሎቶች የተያያዙ 
በመሆናቸው እንደ ምግብ ሰአት ባሉ ቀላል የሁል ጊዜ ተግባራት ሁሉንም የእድገት ክፍሎች የመደገፍ እድል ይኖራል ማለት 
ነው። 

 

ችግሮች በቶሎ ከተለዩ ፣ በቶሎ መፍትሄ መስጠት እና ደስተኛና ጤነኛ ህጻን እና ተንካባካቢ 
እንዲኖሩ ያደርጋል።. 

 

አስታውሱ፡- እድገት ሂደት ነው፤ ህፃናት እና ልጆች ክህሎቶችን እስኪያዳብሩ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል። 
የልጃቸውን ፍላጐት በደንብ እንዲያውቁ እና ማማሏት እንዲችል ተንከባካቢዎች ስለነዚህ የእድገት 
ደረጃዎች ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። 

 

 

 

 

ህፃናት ለመመገብ በጠረጴዛ ዙሪያ 
ተቀምጠዋል፡፡ ህጻናት ከጓኞቻቸው ጋር 
እንዲመገቡ ማድረግ ሁል ጊዜ የተሻለ 

ውጤት ያስገኛሉ፡፡ 
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መደበኛ የክህሎት እድገቶች   
ከ 12 – 18 ወር ላሉ ህፃናት፦ 

አካባቢን 
የመላመድ:- 

 

⇒ በትንሽ ድጋፍ በኩባያ መጠጣት ይችላል፡፡ 
⇒ በትንሽ ድጋፍ በፈሳሽ መውሰጃ ቱቦ (ስትሮ)መጠጣት ይችላል፡፡ 
⇒ የሚመገበውን ምግብ ለማኘክ ወደ ሁለቱም የአፍ ጐኖች መውሰድ ይችላል፡፡ 
⇒ እጅና ፊትን ለመታጠብ ይሞክራል፡፡ 

ተግባቦት:- 

 

⇒ ለቀላል ትእዛዝ ምላሽ ይሰጣል፤ “አይሆንም”፣ “ስጠኝ”፣ “በጠረጴዛው ላይ አስቀምጥ” 

⇒ የተለመዱ እቃዎችንና ሰዎች መለየት ይችላሉ፡፡ 
⇒ ራሱን ለመግለጽ ምልክቶችን ይጠቀማሉ።(እጃቸውን ማወዛወዝ፣መጠቆም፣መግፋት፣ጭንቅላትን አዎ ወይም 

አይደለም ለማለት ማነቃነቅ) 
⇒ ቃላትን ይደጋግማሉ እንዲሁም ራሱን ለመግለጽ አንዳንድ ቃላትን ይጠቀማሉ፡፡ 

ትልልቅ እና ትንንሽ 
ጡንቻዎችን 
የማንቀሳቀስ 

ችሎታ:- 

⇒ በቀላሉ የመመገቢያ እቃዎችን ይጠቀማል፡፡ 
⇒ እቃዎችን በማስቀመጫቸው ውስጥ ያስቀምጣል፡፡ 
⇒ ከመዳክ ወደ ያለድጋፍ መቆም ይሸጋገራል፡፡ 
⇒ ያለ ድጋፍ መራመድ ይችላል፡፡ 

የማሰብ ችሎታዎች:- 

 

⇒ ከሰዎች ትኩረት ለማግኘት ያመለክታል እንዲሁም የሚፈልጋቸውን እቃዎች ይጠይቃሉ፡፡ 
⇒ የሚያያቸውን ነገሮች አስመስሎ በማድረግ ይጫወታል (ለምሳሌ፡- አሻንጉሊቶችን እና እንስሳትን መመገብ) 
⇒ አብረው የሚሄዱ ነገሮችን አገናኝቶ ማስቀመጥ ይችላል። (ለምሳሌ፦ ማንኪያ በጎድጓዳ ሰሀን ውስጥ 

ማስቀመጥ) 
⇒ በየቀኑ የሚደረጉ ተግባራትን ይፈፅማል (ለምሳሌ፡- በማንኪያ ማማሰል/መብላት፣ ጥርስን መፋቅ እንዲሁም 

በመጥረጊያ መጥረግ) 

ማህበራዊ-ስሜታዊ 
:- 

 

⇒ የተበሳጩ ወይም ያዘኑ ሰዎችን ለማፅናናት ይሞክራል፡፡ 
⇒ ያለ ድጋፍ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ፍላጎት ያሳያል፡፡ 
⇒ አዲስ ነገር ሲያጋጥመው እርግጠኛ ለመሆን ተንከባካቢውን ይመለከታል፡፡ 
⇒ ከለመደው አካባቢ ውጪ ያለምንም ፍርሃት/ብስጭት ከተንከባካቢው ሊርቅ ይችላል፡፡ 

የማየት:- 

 

⇒ በመጽሐፍ ወይም በፎቶ ላይ ምስሎችን ይጠቁማል ወይም ይነካል፡፡ 
⇒ በመስተዋት ውስጥ ራሱን ያውቃል፡፡ 
⇒ ርቀትን በተሻለ ትክክለኛነት መገመት ይችላል፡፡ 
⇒ የሚመሳሰሉ ነገሮችን ማገናኘት ይችላል፡፡` 

 

የመስማት:- 

⇒ የተጨማሪ ቃላትን ትርጉም ያውቃል፡፡ 
⇒ ለስሙና እና ለተለያዩ ቀላል ትዕዛዞች መልስ ይሰጣል፡፡ 
⇒ የለመዳቸውን ድምፆችና ሌሎች ተጨማሪ ቃላቶችን ይደግማል፡፡ 
⇒ የተለያዩ ተጨማሪ ድምፆችን ማውጣትና ቃላትን መማር ይጀምራል፡፡ 
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መደበኛ የክህሎት እድገቶች  

ከ18-24 ወር  ላሉ  ህፃናት፦  

አካባቢን 

የመላመድ:- 
 

⇒ ያለድጋፍ ከኩባያና ስትሮ መጠጣት ይችላል፡፡ 
⇒ ያለድጋፍ ራሱን በእጁና በማንኪያ ይመገባል፡፡ 
⇒ ፈሳሽና ምግብ በጭልፋ ለመጨለፍ ፣ ለመሙላት ወይም ለማንቆርቆር ይችላል፡፡ 
⇒ አዋቂ ሰዎች የሚመገቧቸወን ምግቦች ይመገባል፡፡ 

 
የተግባቦት:- 

 

⇒ የተወሳሰቡ ትእዛዞችን ይረዳል ለምሳሌ፡- “ማንኪያውን አምጣና ስጠኝ” 
⇒ ስማቸው ሲጠራ እቃዎችን፣ምስሎችንና ሰዎችን ይጠቁማል፡፡ 
⇒ ከ 5ዐ እስከ 2ዐዐ ቃላትን በራሱ ለማለት ይችላል፡፡ 
⇒ ቃላትን አገናኝቶ ሀረግ መመስረት ይችላል፡፡ ለምሳሌ፡- “ውሃ ይጨመርልኝ”፣ “ወተት ይሰጠኝ”፣ “አልፈልግም 

የራሴን ኩባያ” 

ትልልቅ እና ትንንሽ 
ጡንቻዎችን 
የማንቀሳቀስ 

ችሎታ:- 

 

⇒ አንደኛውን እጁን ከሌላኛው እጁ የበለጠ መጠቀም ይጀምራል፡፡ 
⇒ መመገቢያ ሳህን(ጎድጓዳ) ለመያዝ ወይም በተለያዩ እቃዎች ምግብ ለማንሳት/ለመጨለፍ እጆቹን ይጠቀማል፡፡ 
⇒ ረዥም ርቀት በትንሽ ድጋፍ እና በበለጠ ራሱን ተቆጣጥሮ ይራመዳል፡፡ 
⇒ ደረጃ መውጣት ይጀምራል፡፡ 

የማሰብ ችሎታዎች:- 
 

⇒ እቃዎችን/ቁሶችን በአይነት፣ በቅርጽ፣ እና በቀለም ይለያል፡፡ 
⇒ የሚያውቃቸውን እቃዎች ለማስመሰል ሌሎች ቁሶችን ይጠቀማል ለምሳሌ፡- ማንኪያ ለማስመሰል ትንሽ 

እንጨት እንዲሁም ስልክን ለማስመሰል ማበጠሪያ ይጠቀማል 
⇒ የተለያዩ የተቆራረጡ ቅርፆችን ያለ አጋዥ ይደረድራል/ይገጣጥማል፡፡ 
⇒ እቃዎች እንዴት እንደሚሰሩ ለማወቅ ይሞክራል፡፡ 

ማህበራዊ-ስሜታዊ:- 
 

⇒ የሆነ ነገርን በትክክል ሲያከናውን ኩራት ያሳያል፡፡ 
⇒ የራሱን ፍላጐት ለማሟላት ከፍተኛ ፍላጐት ያሳያሉ፡፡  
⇒ አታድርግ የተባለውን ያደርጋል፡፡ 
⇒ የሆነ ችግር ሲያጋጥመው እርዳታ ይጠይቃል፡፡ 

የማየት:- 

 

⇒ አንዳንድ ቁሶችን ከምስሎች/ከስእሎች ውስጥ መለየት ይችላል፡፡ 
⇒ በቅርብም በርቀት ያሉ ነገሮች ላይ ማተኮር ይችላል፡፡ 
⇒ ቀላል የአካል ክፍሎችን ሲጠየቅ ያመለክታል፡፡ 
⇒ የእጅ እንቅስቃሴዎችን ይደግማል ለምሳሌ፡- በቀለም እርሳስ ወረቀት ላይ ይሞጫጭራል፡፡ 

የመስማት:- 
 

⇒ በንግግር ድምፆች መካከል ያሉ ልዩነቶችን በቀላሉ ይለያል፡፡ 
⇒ ቃለቶችን እና ሃረጐችን ብዙ ጊዜ መድገም ይችላል፡፡ 
⇒ ቃላትን በበለጠ ትክክለኝነት ይጠቀማል፡፡ 
⇒ በበለጠ ትክክለኝነት ውስብስብ ላሉ ትዕዛዞች መልስ ይሰጣል፡፡ 
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ክፍል 3.2፡- መሰረታዊ የህፃናት የአመጋገብ መመሪያዎች፦ ከ 
12-24 ወር ላሉ ህጻናት 
 

አይነተኛ የመመገብ ክህሎት እድገት 
ሕፃናትን የመመገብ ክህሎት ከጠቅላላ የህጻናት የሰውነት እንቅስቃሴ እና  እድገት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። “ዳሌና 

ከንፈር” ይገናኛሉ፡፡ አንድ ልጅ እንዴት ቀጥ ብሎ እንደሚቀመጥ ፣ ምግቡን እንዴት እንደሚደርስ ፣ በድምፅ ረሀብን እንዴት 

እንደሚገልፅ እና የሚመገብበትን ጡጦ እንዴት እንደሚለይ ስንመለከት በምግብ ሰዓት እንዴት መላው አካላቸው 

እንደሚገናኝ እንረዳለን፡፡  ስለሆነም በአንድ የእድገት ክፍል ላይ እንኳን ችግር ካለ በመመገብ ክህሎት እድገት ላይ የራሱ 

አሉታዊ ተጽኖ ይኖረዋል ፡፡ 

ከ12- 24  ወር ላሉ ህጻናት  የክህሎቶች እድገት ደረጃ በጥሩ ሁኔታ ላይ በሚሆንበት ጊዜ፣ የሚከተለውን የአመጋገብ ስርዓት  

ይመስላል፦ 

ዕድሜ  በወራት  አይነተኛ  የምገባ ክህሎቶች  እና  እድገቶች  

ከ 12-18 ወራት 

o ኩባያን መያዝ እና ትንሽ በማፍሰስ ፈሳሽ በራሱ ኩባያ ይጠጣል፡፡  

o በፈሳሽ መጠጫ ቱቦ (ስትሮ) ለመጠጣት ይሞክራል፡፡ 

o ጣቱን በመጠቀም ይመገባል እቃዎችን ለመጠቀም ይሞክራል፡፡ 

o የተለያዮ ይዘት ያላቸውን ምግቦች በተሻለ ደረጃ ይመገባል፡፡  

o ጠንከር ያሉ ምግቦችን በድድ ወይም በጥርስ ያኝካል፡፡ 

o በተሻሻለ ሁኔታ ማኘክ ይችላል፡፡ 

o መጠኑ ከፍ ያለ ምግብና ፈሳሽ ይወስዳል፡፡ 

ከ 18-24 ወራት 

o እጅግ በጣም ትንሽ ብቻ በማፍሰስ በኩባያ ውሃ ይጠጣል፡፡ 

o ከስትሮ ያለምንም ድጋፍ ይጠጣል፡፡ 

o ጣትንና ማንኪያን በመጠቀም በተሻለ ሁኔታ ይመገባል፡፡ 

o አብዛኛውን አይነት ምግቦች በተሻለ  ሁኔታ ይመገባል፡፡ 

o 24 ወር ሲሞላው ብዙዎቹን የአፍ ውስጥ ጡንቻዎች ማንቀሳቀስ ይችላል፡፡ 

 

በዚህ ጊዜ ህፃናት በተንከባካቢ ከመመገብ አልፈው ራሳቸውን በመመገብ ሂደት የመሪነት ሚና ይጫወታል፡፡ ከጡጦ 
በተጨማሪ በመጠን ትንሽ የሆነ ጠንካራ ምግብ ብቻ ሲመገብ የነበረ ህጻን ጡጦን በመተው በዋነኝነት ጠንካራ ምግብ ወደ 
መመገብ ይሸጋገራል። በተጨማሪም ልጆች በዚህ እድሜ ክልል በተንከባካቢያቸው ከመመገብ፤ ራሳቸውን በመመገብ ሂደት 
ንቁ ተሳትፎ ወደ ማድረግ ይሸጋገራሉ። በ 2 ዓመታቸው ብዙ ህፃናት ጠጣር ምግቦችን ለመጠቀም የሚያስችላቸውን 
ብዙዎቹን የአፍ ውስጥ ጡንቻዎች ማንቀሳቀስ ክህሎት ያዳብራሉ፡፡ ይህ ትልቅ ለውጥ ነው! ታዲያ ህፃናት በተሳካ ሁኔታ 
ይህንን ደረጃ እንዲያልፉ ፤ ተንከባካቢዎች ከህፃናት በተለያዩ የእድገት ደረጃቸው ላይ ምን መጠበቅ እንዳለባቸው ማወቅ 
አለባቸው፡፡ አስፈላጊውን ድጋፍ በትክክለኛው ጊዜ ለህፃናቱ ለማድረግ የእያንዳንዱን እድገት ደረጃ ዋንኛ ባህሪዎች  መረዳት 
ይገባል። እነዚህም ክህሎቶች የተለያዩ አይነት ይዘት ያላቸው ምግቦችን ፣ በኩባያ እና በፈሳሽ መጠጫ ቱቦ መጠጣትና  
በማንኪያ መመገብ ማስጀመርን ያካትታሉ። 
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በቀጣዩ ክፍል ከ 12-24 ወር እድሜ ውስጥ ላሉ ህፃናትን እንዴት ኩባያ ፣ የፈሳሽ መጠጫ ቱቦ እና ማንኪያ በመጠቀም 
እንዲመገቡ ማድረግ እንደሚቻልና መቼ ማድረግ እንዳለብን እናያለን፡፡  

 
 
 
 
ኩባያዎች፣ ሳህኖች ማንኪያዎች ምን መምሰል እንዳለባቸው የበለጠ ለማወቅ ምእራፍ አንድን እና 
አፔንዴክስ  ይመልከቱ፡፡ 

 

 
በኩባያ መጠጣት 
ብዙ ህፃናት በኩባያ ከመጠጣት ጋ የሚተዋወቁት ከ 6-9 ወራት ባለው ጊዜ 
ነው፡፡ ህፃናትን በዚህ ጊዜ ከኩባያ ጋር ማስተዋወቅ ጠቃሚ ነው፡፡ ምክንያቱም 
አዲስ ነገር ለማወቅከፍተኛ ፍላጐት የሚያሳዩበት ጊዜ ነው፡፡ በኩባያ 
የመጠጣትን ልምምድ ከ 12 ወር በኋላ ማዘግየት በኩባያ የመጠጣት 
ክህሎትንም ሆነ ከእናት ጡት ወተት ውጪ የመመገብን ሙከራ አዳጋች 
ያደርጋል፡፡ ከ 12-24 ወር ባለው እድሜ ህጻናት ኩባያን በደንብ መጠቀም 
(በክፍት ኩባያ፣ የጡጦ ጫፍ የመሰለ መጠጫ ባለው ኩባያ እንዲሁም 
በፈሳሽ መጠጫ ቱቦ) ይችላል፡፡ በዚህ ጊዜ ነው ተንከባካቢዎች የኩባያ 
አጠቃቀምን ከማስተዋወቅ ተግባር በተሻለ ብቃት ህፃናት በኩባያ መጠጣት 
እንዲችሉ ወደ ማበረታታትና ፍላጐት እንዲፈጠርባቸው ወደ ማድረግ 
የሚሸጋገሩት፡፡  

 

በሰእሉ እንደተመለከተው 
በእድሜ ከፍ ያለችው ህፃን 

ታናሿን በምግብ ሰዓት 
በመመገብ እያገዘች ነው፡፡ 

የዕድሜ እኩዮችም በምግብ 
ሰአት ጠቃሚ ሚና አላቸው፡፡ 
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ኩባያን  መጠቀም  ለማበረታታት የሚያግዙ ጠቃሚ ምክሮች፡- 

 

① ብዙ ልምምድ እንዲያደርግ አድርግ፡፡ በምግብ ሰዓት በየቀኑ በኩባያ የመጠጣት እድል እንዲይገኙ አድርግ፡፡ ብዙ 
ልምምድ ባደረገ ቁጥር፣  ክህሎቱ የበለጠ ይዳብራል፡፡  
 

② በትንሹ፣ ቀስ በቀስ እና በወፍራም ፈሳሾች፡፡ ትንሽ ፈሳሽ ቀስ ብሎ እንዲጠጣ አድርገው፡፡  መጀመሪያ ወፈር ያለ 
እንደ የተፈጨ ፍራፍሬ ወይም አትክልት ስጠው፡፡ ወፈር ያሉ ፈሳሾች ቀስ ብለው ስለሚንሰቀሳቀሱ ፣ ለህጻናት 
በተሻለ ተቆጣጥረው መጠጣት እንዲችሉ ያደርጋቸዋል፡፡ 

 
③ መጀመሪያ እርዳታ አድርግ፡፡ መጀመሪያ  ልጁ በትክክል ቀጥ ብሎ መቀመጡን ማረጋገጥ ይገባል። በኋላ ኩባያውን 

ወደ አፉ አስጠግተቶ ቀስ ብሎ ፈሳሹን ወደ አፉ ጋደል ያድርጉለት፡፡ 
 

④ ለህፃኑ የሚሆን ኩባያን ተጠቀም፡፡ ቀላል እና ትንሽ ኩባያ ከህፃናት ፍላጐትና መጠን ጋር አብሮ ይሄዳል፡፡ ትንሽ 
ኩባያ በሁለቱም እጃቸው በቀላሉ እንዲይዙት ያግዛል፡፡ በአንድ ወይም በሁለት ጐኑ መያዣ ያለው ኩባያ መጠቀም 
ጠቃሚ ነው፡፡ ከላይ የተዘጋ ትንሽ መጠጫ ቀዳዳ ያለው ኩባያ መጠቀም ኩባያ መጠቀም ለመጀመር አመርቂ 
ያልሆነ ፍላጐት ላላቸው ህፃናት ሁነኛ ጠቀሜታ አለው፡፡ 

 
⑤ አንድ አይነት አካሄድ መጠቀም፡፡ ሁል ጊዜ ለህፃኑ አንድ አይነት ኩባያ አቅርብለት፡፡ 

 
⑥ ማውራት መከታተል ወሳኝ ነው ፡፡  ተንከባካቢዎች ህፃኑ ኩባያ ወደ መጠቀም እየተሸጋገረ እንደሆነ አውቆ ቋሚ 

እገዛ  ማድረግ አለበት፡፡  
 

⑦ አብራችሁ በኩባያ ጠጡ፡፡ ህፃናት ሌሎች የሚያደርጉትን ማድረግ ይወዳሉ፡፡ በመመገቢያ ሰአት ክፍት በሆነ ኩባያ 
ስትጠጡ፤ ህፃናት አዲስ ክህሎት እንዲማሩ ይረዳቸዋል፡፡ 
 
 
 
 

የኩባያ አይነት  

የተለያዩ ዓይነት ያላቸው የህፃናት መጠጫ ኩባያዎች በገበያ ላይ ይገኛሉ፡፡ ትክክለኛውን 
የልጆን ሁኔታ የሚመጥን ኩባያ ማግኘት አስፈላጊ ነገር ነው፡፡ እንዳንድ ህፃናት በየትኛውም 
አይነት ኩባያ ለመጠጣት ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ሁሉም ኩባያዎች ለእያንዳንድ ህፃን ይሆናሉ 
ማለት አይደለም፡፡ ኩባያዎች የተለያየ መጠን እና ቅርጽ ሲኖራቸው ከተለያዩ ጥሬ እቃዎች 
ይሰራሉ፡፡ ሁል ጊዜ ኩባያ ሲመርጡ የልጆን የክህሎት ዕድገት ደረጃ እና ፍላጐት መሰረት 
በማድረግ ሊሆን ይገባል፡፡ 

 

 

ከ 12-24 ወር ያሉ ህፃናት በኩባያ መጠጣት የመማር እድል ማግኘት ይኖርባቸዋል፡፡ የጡጦ ጫፍ የመሰለ መጠጫ ያለው 
ኩባያ ህፃኑ እንዳይቆሽሽ ቢረዳም፣ የህፃኑን የክህሎት እድገት ይገድባል፡፡  
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የጡጦ ጫፍ የመሰለ መጠጫ  ባለው  ኩባያ  ለረዥም  ጊዜ  ህጻኑ  እንዲጠቀም  ማድረግ  

ያለው  ተፅእኖ፡- 

o ውስን የሆነ የመንጋጋ ጥንካሬ እድገት ያስከትላል፡፡ ይህም ምግብ ለማኘክ ያለመቻል ችግር ያመጣል፡፡ 
o ከተገቢው ጊዜ በላይ መጥባት ጥገኛ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል፡፡ ይህም ሌሎች የተሻሉ የአመጋገብ 

ክህሎቶች ለምሳሌ እንደማኘክ ያሉትን ደካማ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ 
o መዋጥ አለመቻል ችግር ያመጣል፤ ይህም የመመገብ ሂደትን ጥንቃቄ የጎደለው ያደርገዋል፡፡ 
o የንግግርና የጥርስ እድገት ችግር ያመጣል፡፡ ይህም ለጥርስ እድገት መበላሸት(ቅርፅ ማበላሸት፣ 

መበስበስ) እና  የንግግር ግልጽ ያለመሆን ችግር ያስከትላል፡፡ 

በፈሳሽ መምጠጫ  የመጠጣት ጥቅሞች የተለያዩ ናቸው፡-  

o የመንጋጋን ጥንካሬ ይጨምራል፤ እንዲሁም የመንጋጋን እንቅስቃሴ የመቆጣጠር ችሎታን ይጨምራል፡፡ 

o ሁሉንም የአፍ ጡንቻዎች የመቆጣጠር አቅምን ይጨምራል፡፡ 

o የመዋጥ ክህሎትን ያሻሽላል፡፡ 

o ትልልቅ እና ትንንሽ ጡንቻዎችን የማንቀሳቀስ ክህሎትን ይጨምራል፤ በመካከላቸው ያለውን ቅንጅጥም ያሳድጋል። 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

በፈሳሽ መምጠጫ ትቦ መጠጣት  
ብዙ ህፃናት በፈሳሽ መጠጣት ችሎታ የሚያዳብሩት ገና 
አንድ አመት እንኳን ሳይሞላቸው ነው፡፡ ስኬታማ የሆነ 
በፈሳሽ መምጠጫ ትቦ የመጠጣት ክህሎት ከልጁ ልምድ 
ጋር ይገናኛል፡፡ ብዙ የልመምምድ እድል ካገኘ ህፃኑ በአጭር 
ጊዜ ሊያደርገው ይችላል፡፡  

በፈሳሽ መምጠጫ ትቦ መጠጣት የሚከተሉት ጥቅሞች 
አሉት፦ 

① ከንፈርን ያጠነክራል፣ የከንፈርን እንቅስቃሴ 
የመቆጣጠር አቅምን ይጨምራል።  

② የመጥባት ችሎታን ያሻሽላል። 
③ ምግብ የመዋጥ ችሎታን ያሻሽላል።  
④ ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህጻናት ራሳቸውን 

ችለው መጠጣት እንዲችሉ ቀላል መንገድ ነው። 
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የፈሳሽ  መምጠጫ ትቦ  ለማስለመድ የሚጠቅሙ ምክሮች፡- 

 

① በመጀመሪያ እርዳታ አድርግ፡፡ ህፃኑ ስትሮ ያለውን ኩባያ በትክክል መያዙን አረጋግጥ፤ በአንድ ጊዜ በትንሹ 
እንዲወስድ አግዘው፡፡  
 

② በመጀመሪያ እርዳታ አድርግ፡፡ ህፃኑ ስትሮ ያለውን ኩባያ በትክክል መያዙን አረጋግጥ፤ በአንድ ጊዜ በትንሹ 
እንዲወስድ አግዘው፡፡ በተጨመሪም በትክክለኛ መንገድ በበቂ ድጋፍ መቀመጡን አረጋግጥ፡፡ 

③ ለልጁ የሚመች መምጠጫ ስትሮ መምረጥ። አጭር ስትሮ ፈሳሽ በቀላሉ ወደ አፍ እንዲደርስ ያግዛል፡፡ ሰፊ ስትሮ 
በአነስተኛ የከንፈር ጥንካሬ ብቻ ፈሳሽን ወደአፋቸው ለመሳብ እና ቀስ ብሎ እንዲሄድ ያደርጋል፡፡ ፈሳሹ ወፍራም 
ከሆነ ሰፋ ያለ የመምጠጫ ስትሮ በቀላሉ ፈሳሹ ወደ አፍ እንዲደርስ ያግዛል፡፡ የተለያየ ስፋት እና ቁመት ያላቸውን 
የፈሳሽ መምጠጫ ስትሮዎች  በመሞከር ለልጆች ትክክለኛ የሆነውን ማግኘት ይቻላል፡፡ 
 

④ አንድ አይነት አካሄድ መጠቀም፡፡ በምግብ ሰዓት በየቀኑ በኩባያ በፈሳሽ መምጠጫ ስትሮ የመጠጣት እድል 
እንዲያገኙ አድርግ፡፡ ብዙ ልምምድ ባደረገ ቁጥር  ክህሎቱ የበለጠ ይዳብራል፡፡   
 

⑤ አብራችሁ በፈሳሽ መምጠጫ ስትሮ ጠጡ፡፡ ህፃናት ሌሎች የሚያደርጉትን ማድረግ ይወዳሉ፡፡ ስትመገቡ 
በማንኛውም ጊዜ በፈሳሽ መምጠጫ ስትሮ እየጠጡ ልጅዎን ይመልከትዎ፤ ህፃናት አዲስ ክህሎት እንዲማር 
ያግዘዋል፡፡ 

 
 

 

 

 ጠጣር ምግቦች 
በ 12 ወራቸው ብዙ ህፃናት ጠጣር ምግቦችን ማጣጣም 

ይችላሉ፡፡ ፈሳሽ ምግቦች ላይ ብቻ ጥገኛ መሆን ጠጣር 

ምግቦችን የመልመድ ፍላጎት የቀንሳል ፡፡ ከ 12-24 ወራት 

ባለው ጊዜ ምግብን በአግባቡ በጣቱ መንካትና ከማንኪያ 

መውሰድ/መመገብ ይችላል፡፡ 

በዚህ ጊዜ ነው ተንከባካቢዎች ህፃኑን ከመመገብ ተግባር 

ራሱን እንዲመግብ ወደ ማበረታታት የሚሸጋገሩት፡፡ 
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ከ 12-24 ወር ያሉ ህፃናት ጠጣር ምግቦችን ለመብላት የተሻለ አቅም አላቸው፦ 

የመጀመሪያቹ የምግብ ዓይነቶች      ምሳሌዎች  

 

ለስላሳ ምግቦች 

o እርጐ 

o የተፈጨ ድንች 

o አቮካዶ 

o የተፈጨ ፍራፍሬ 

 

 

ለስላሳ፣ በአግባቡ የተቆራረጡ በአፍ ውስጥ በቀላሉ የሚሰባበሩ 
ምግቦች 

o ብስኩት 

o የፈረንጅ አይብ 

o በስሉ የተሰቆራረጠ የዶሮ ሥጋ 

o ባቄላ 

o ለስላሳ ዳቦ 

o እንጆሪ የመሰለ ፍሬ 

o ለስላሳ ሥጋ 

o የተቀቀሉ አትክልቶች 

ከሽ ከሽ የሚሉ፣ የሚታኘኩ፣ ትንሽ ጠንከር ያሎ ምግብቦች እና 
አትክልትና ፍራፍሬ 

o ብስኩት 

o እህል 

o የድንች ጥብስ 

o ብሮክሊ 

o ብርቱካን 

 

 
በዚህ የእድሜ ክልል ያሉ ህፃናት የተለያዩ አይነት ምግቦችን መመገብ ስለሚጀምሩ፣ ራሳቸውን በእጃቸው እና በማንኪያ 
በሌሎች መመገቢያ እቃዎች የመመገብ ፍላጐታቸው ይጨምራል፡፡ ህፃናት በእጅ እና በማንኪያ መመገባቸው  ይበረታታል፤ 
ምክንያቱም እነዚህ መንገዶች ምግቦችን ከማዋጣቸው በፊት  እንዲያውቁት፣ እንዲለማመዱት ያደርጋሉ፡፡ 

ከታች ያሉት ምክሮች ከ 12-24 ወራት እድሜ ያሉ ህፃናትን በጣትና በማንኪያ እንዲመገቡ የሚያበረታቱ ናቸው፡፡ 

 
 

 የአመጋገብ ክህሎት  ከስሜት ህዋሳት ጋር የተገናኘ ነው። ብዙ ጊዜ ህጻናት የሚቀምሱት 
የመንካት እድል ካገኘ በኋላ ነው። ህጻናት ምግብን በደንብ እንዲያዩና እንዲዳስሱ ማድረግ 
ከምግብ ጋር እንዲለማመዱ እንዲሁም ጥብቅ ትስስር እና ዝግጁነት እንዲኖራቸው ይደርጋል። 
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በጣት/በእጅ  መመገብን  ለማበረታታት የሚያግዙ ምክሮች፦  

 
① ብዙ ጊዜ እንዲለማመዱ ያድርጉ፡፡ በየቀኑ በእያንዳንዱ የመመገቢያ ጊዜ በእጃቸው መመገብ 

እንዲችሉ እድል ይፍጠሩላቸው፡፡ 

 

② ጥሩ አቀማመጥ ይምረጡ፡፡ እጃቸውን በደንብ መጠቀም እንዲችሉ የሚያስችል ምቹ አቀማመጥ እንዲኖራቸው 
ማገዝ ያስፈልጋል፡፡ በጥሩ አቀማመጥ ላይ ሲሆኑ በቀላሉ ምግብ የተቀመጠበትን ጠረጴዛ እና የሚበሉበትን ሳህን 
እንዲደርሱበት ያስችላቸዋል፡፡ 

③ ልጁን የሚመች እንዲሁም በእጁ ለመብላት የሚያመቹ ምግቦችን ምረጥለት፡፡ በእጅ የሚበሉ ምግቦችን በአግባቡ 
ምረጥ፡፡ አንዳንድ ምግቦች በእጅ ለመመገብ ይመቻሉ እንዳንዶች አይመቹም፡፡ ለምሣሌ፦ የፈረንጅ አይብ ቀላል 
ነው፣ እርጐ አስቸጋሪ ነው፡፡ ምግቡን በተለያየ ቁመት ፣ ቅርፅ፣ አይነት እና ክብደት አዘጋጅቶ መስጠት ልምድ 
እንዲያገኙ ያግዛቸዋል፡፡ ለትናንሽ ህፃናት ከፍ ያለ ቁራሽ መስጠት በቀላሉ ለማያዝ እንዲችሉ ያግዛቸዋል፡፡ ትንሽ 
ከፍ ላሉ የእጅና የጣት እንቅስቃሴ ክህሎት ያዳበሩ ስለሆኑ አነስ ያለ ቁራሽ ሊሰጧቸው ይችላሉ፡፡ 

 
④ በትንሹ ጀምር፡፡ ህፃኑ እንዳይጨነቅ በትንሽ በትንሽ ይሰጠው፡፡ 

 
⑤ ህፃን ሊቆሽሽ እንደሚችል መገመት ተገቢ ነው፡፡ በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ህፃናት የጣት ምግቦችን ሲለማመዱ 

መቆሸሻቸው ተፈጥሮአዊ ነው፡፡ መቆሸሽ የህፃናት የመማር ሂደት አካል ነው፡፡  
 

⑥ ቀጣይነተ ቁልፍ ነው፡፡  በዘላቂነት ህፃኑ የጣት ምግቦችን እንዲለማመድ ብዙ እድልን ይፈጥርለታል፡፡ ብዙ 
በተለማመደ ቁጥር በተሻለ ደረጃ መመገብ እንዲችል ይሆናል፡፡   
 

⑦ አብረህ ተመገብ ፡፡በቀን ውስጥ በያንዳንዱ መመገቢያ ሰዓት የጣት ምግቦችን አብረሃቸው ተመገብ ፡፡ ይህን 
ማድረግ ህፃናት እንዴት እጃቸውን እና ጣቶቻቸውን መጠቀም እንደሚችሉና የትኞቹ ምግቦች የበለጠ 
በጣት/በእጅ ለመመገብ አመቺ እንደሆኑ እንዲያውቁ ያግዛቸዋል፡፡ በተጨማሪም ህፃናት ሌሎች የሚያደርጉትን 
ማድረግ ስለሚወዱ፤ በጣት መመገብ እንዲለማመዱ ማድረጊያ ጠቃሚ ዘዴ ነው፡፡  

 

 

ይቺ ህፃን ልጅ ጣፋጭ ሙዝ በእጇ ይዛ 
ትመገባለች። 
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የመጀመሪያዎቹ የጣት ምግቦች: -  

⇒ የበሰሉ ፍራፍሬዎች 

⇒ በቀጭኑ የተቆራረጡ የበሰሉ አትክልቶች 

⇒ በቀጭኑ ወይም  በአራት መአዘን  የተቆራረጠ የፈርንጅ አይብ 

⇒ ብስኩቶች ፣ የተጠበሰ ዳቦ፣ የህፃናት ብስኩቶች ፣ ሩዝ  

⇒ የተጠበሰ እንቁላል 

⇒ በቀጭኑ የተቆራረጠ የበሰለ ሥጋ  

⇒ አሳ ፣ ዶሮ አመቺ በሆነ ቅርጽ የተዘጋጀ 

 
 
አስተውሉ፡-   ለህፃናት ምግብ በራሳቸው እንዲመገቡ ስታቀርቡላቸው፣ አደጋ ላይ እንዳይወድቁ  
አጠገባቸው ሆኖ በጥንቃቄ መከታተል አስፈላጊ ነው፡፡ ምግብ በምትሰጥበት ጊዜ ሊያንቃቸው 
ስለሚችል ክብ ቅርጽ ያላቸው እንደ የወይን ፍሬ፣ ቋሊማ ያሉትን ምግቦች  አትስጧቸው፡፡. 
 
 

ጠጣር ምግቦችን መመገብ ብዙ ልምምድና ጊዜ የሚያስፈልገው ነገር ነው፡፡ በአማካኝ ህፃናር ይህንን 
ክህሎት በተገቢው ደረጃ ሊኖራቸው የሚችለው ከ 2-3 አመት እድሜአቸው ነው፡፡ ስለዚህ ከ 1-2 
አመታቸው ህፃናት ተገቢውን ድጋፍ ከተንከባካቢያቸው ሊያገኙ ይችላሉ፡፡  
 

 

ይቺ ህጻን በማንኪያ መብላት እየተለማመደች ነው። 
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ጉርሻ፦በማንኪያ  መመገብን  ማበረታታት 

  

① አመቺ አቀማመጥ እንዲኖረው አድርግ። አብርኸው ተመገብ ምክንያቱም በማንኪያ መመገብ ምን እንደሆነ 
እንዲያውቅ ስለሚረዳው፡፡ 
 

② ብዙ ጊዜ እንዲለማመዱ ያድርጉ፡፡ በየቀኑ በያንዳንዱ የምግብ ሰአት በማንኪያ መመገብ እንዲችሉ እድል 
ይፍጠሩላቸው፡፡ 
 

③ ለማንኪያ የሚያመቹ ምግቦችን በሚገባ ይምረጡ፡፡ ምግብ በጥንቃቄ መምረጥ ይገባል፡፡ አንዳንድ ምግቦች 
በማንኪያ መመገብ ለማስተማር አመቺ ናቸው፡፡ በማንኪያ ለማንሳት የሚያመች ወይም ማንኪያው ላይ 
መጣበቅ የሚችል ምግብ ምረጥ፡፡ ለልጆች የሚመች ማንኪያ መምረጥ አስፈላጊ ነው፡፡  ለምሳሌ በጣም ትናንሽ 
ህፃናት ትንሽ ጐድጎድ ያለ ማንኪያ ቢቀርብላቸው ጥሩ ሊመገቡ ይችላሉ። እጄታው አጭር የሆነ ማንኪያ 
መምረጥም ጠቃሚ ነው፡፡  
 
 

④ በትንሽ በትንሹ ጀምሩ ፡፡ ህፃናትን ላለማስጨነቅ ትንሽ ትንሽ አቅርቡላቸው፡፡ 
 

⑤ ሳህኑ እንዳይንቀሳቅስ አድርግ፡፡ በማንኪያ ምግብ ለማንሳት ሲሞክሩ ሳህኑ እየተንቀሳቀሰ እንዳያስቸግራቸው 
ከሳህኑ ስር ውሃ የተነከረ ፎጣ ወይም ንጹህ የማይንቀሳቀስ ጐማ (ትንሽ ምንጣፍ የመሰለ)  አድርጉላቸው፡፡ 
 
 

⑥ ቀጣይነት ቁልፍ ነው፡፡ ዘላቂነት ባለው መልክ በማንኪያ እንዲመገቡ እድሎችን መፍጠር ያስፈልጋል፡፡ ብዙ 
በተለማመዱ ቁጥር በማንኪይ የመመገብ ችሎታው በተሻለ ይጨምራል፡፡ 
 

⑦ ህፃን ሊቆሽሽ እንደሚችል መጠቀት ተገቢ ነው፡፡ በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ህፃናት በማንኪያ መመገብ ሲለማመዱ 
መቆሸሻቸው ተፈጥሮአዊ ነው፡፡ መቆሸሽ የህፃናት የመማር ሂደት አካል ነው፡፡ 
 
  

⑧ አብረህ ተመገብ ፡፡ በቀን ውስጥ በያንዳንዱ መመገቢያ ሰዓት በማንኪያ አብረሃቸው ተመገብ ፡፡ ይህን ማድረግ 
ህፃናት እንዴት በማንኪያ መመገብ እንደሚችሉ እንዲያውቁ ያግዛቸዋል፡፡ በተጨማሪም ህፃናት ሌሎች 
የሚያደርጉትን ማድረግ ስለሚወዱ፤ በማንኪያ መመገብ እንዲለማመዱ ማድረጊያ ጠቃሚ ዘዴ ነው፡፡ 
 

 
ህፃናት በማየትና በመተግበር በተሻለ ሁኔታ ይማራሉ፡፡ መጀመሪያ ሰዎች የሚያደርጉትን 
ያያሉ ቀጥለው በራሳቸው ለመተግበር ይሞክራሉ፡፡ ከተንከባካቢው ጋር አብሮ መመገብ 
እንዲችል ማድረግ የህፃናትን በራሱ የመመገብ ችሎታ ለማሳደግ ጠቃሚ ነው፡፡  
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የማንኪያው መጠን ያለው ሚና 

ብዙ ህፃናት ራሳቸውን ለመመገብ ፍላጐት ያሳያሉ፤ ነገር ግን የሚቀርብላቸው ማንኪያ ይህን ፍላጐታቸውን አይመጥንም፡፡ 
ህፃናት (አካል ጉዳት ያለባቸውም የሌለባቸውም) የሚከተሉትን የሚያሟላ ማንኪያ ይመቻቸዋል ፡- 

① ትንሽ አፋቸውን የሚመጥን 
② ምግብ ወደ አፋቸው በትክክል ለመውሰድ ቀላል የሚያደርግ አጭር እጄታ ያለው 
③ ትክክለኛ ክብደት ያለውና ለማንሳት የማያስቸግር፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ስለማንኪያ አመጋገብ የበለጠ ለማወቅ ወደ ምዕራፍ 1 እና 2 ይሂዱ፡፡ 

ስለ ህፃናት ማንኪያ ቅርፅ፣ አይነት ወይም ማሟላት ስላለባቸው ነገሮች የበለጠ ለማወቅ ወደ አፔንዴክስ 
9H ይሂዱ፡፡ 

 

 

 

እነዚህ ህፃናት የአዋቂ ብረት ማንኪያ 
ቀርቦላቸዋል፡፡ የማንኪያው የምግብ ማንሻ  
ክፍልም ትንሽ አፋቸውን የማይመጥን ነው፡፡ 
እጀታቸውም ከባድና ትልቅ ስለኖነ፣ አፋቸውን 
በቀላሉ ለማግኘት ያስቸግራቸዋል፡፡ 

ይቺ ህጻን ቀላል ፕላስቲክ ማንኪያ 
ስለተሰጣት በቀላሉ ወደ አፏ መውሰድ 
አላስቸገራትም። ምግብ ማንሻው የማንኪያ 
ጎድጓዳ ክፍል ትንሿን አፏን የሚመጥን 
ስለሆነም አግዟታል።  
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ለዚህ እድሜ ክልል የሚሆኑ ጠቃሚ ምክሮች 

በዚህ እድገት ደረጃ ህፃናት በከፍተኛ ፍጥነት ያድጋሉ፡፡ እድገቱም ሁሉን አቀፍ ይሆናል፤ እንደ መብላት 
መጠጣት ያሉ ክህሎቶችን ያካትታል፡፡ የህፃናት ክህሎት ባደጉ ቁጥር ተንከባካቢዎችም የሚመግቡትን ምግብ፣ 

የአመጋገብ መንገዳቸውም እንዲሁም የሚሰጡትን ድጋፍ መጠን እንደ አስፈላጊነቱ መቀየር አለባቸው፡፡  

 

 
ማስታወስ ያለብን  ነጥቦች፦  

 
 

① የህፃናት እድገት ክፍሎች እርስበርስ የተሳሰሩ ናቸው፡፡ ክህሎቶቻቸው እየጠነከሩ ሲመጡ ተጨማሪ አዳዲስ 
ጠጣርነት ያላቸውን ምግቦች፣ በፈሳሽ መምጠጫ ስትሮ የመጠጣት እና ራሳቸውን የመመገብ ችሎታ ወዘተ 
ይኖራቸዋል፡፡ 

 

② ተንከባካቢዎች በዚህ እድሜ ከህፃናት ምን እንደሚጠበቅ ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ይህን ማወቃቸው ለምሳሌ 
መቼ በኩባያ እንዲጠጡ ፣ መቼ በስትሮው እንደጠጡ ፣ መቼ ጠጣር ምግብ እንደሚመገቡ ወዘተ እንዲያውቁ 
ያግዛቸዋል፡፡ 

③ አንድ ዓይነት የመመገቢያ እቃዎች ለሁሉም ህፃናት ትክክል ሊሆኑ አይችሉም፡፡ 

④ ህፃናት በቶሎ ለመማር እድል ከተሰጣቸው፣ በፍጥነት በምግብ ሰአት በራሳቸው ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ይችላሉ፡፡  
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ክፍል 3.3:- ከ12-24 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ 
የሚያገለግል የአመጋገብ ጊዜ አቀማመጥ    

 

 
የአመጋገብ ጊዜ አቀማመጥ ጠቀሜታ 
ልጆችን ስንመግብ የምናስቀምጥበት መንገድ በጣም ወሳኝ ነው፡፡ አንዳንድ አቀማመጦች መመገብን እና እራስን የመመገብ 
ሂደትን ለልጁ ቀላል ያደርጉታል፣ አንዳንድ አቀማመጦች ደግሞ በተቃራኒው በጣም አስቸጋሪ እና አደገኛ የደርጉበታል።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ይሄ ክፍል 12-24 ወር እና ከዛ በላይ ለሆናቸው ልጆች ጥሩ የሆኑ ወይም የሚመከሩ የምገባ ጊዜ አቀማመጦች እንዴት 
ማግኘት እንደሚቻል ወይም እንዴት እንደሚተገበሩ እንዲሁም የትኞቹ አቀማመጦች ለየትኛቹ ልጆች ተስማሚ እንደሆኑ 
ያብራራል።  

 

 

ጥሩ አቀማመጥ ለልጆች እና ለተንከባካቢዎች ብዙ 
ጠቀሜታዎች አሉት፦   

 ጊዜውን የጠበቀ አመጋገብ 
 የተለያዩ ምግቦችን የመመገብ ችሎታ መጨመር 
 የሚመገቡት መጠን ይጨምራል 
 እራሳቸውን የመመገብ ክህሎታቸው ከፍተኛ ይሆናል 
 የተሻሻለ የእድገት ሂደት እና የተመጣጠነ ምግብ 

የማግኘት እድል ይሰጣል  
 የሞት እና የህመም ክስተት መቀነስ 
 ልጆች እና ተንከባካቢዎች በምግብ ሰዓት ደስተኛም 

ይሆናሉ፤ ጥሩ ጊዜን ያሳልፋሉ 
 

 አቀማመጥ ጥሩ ሲሆን ልጆች እና ተንከባካቢዎች 
ደስተኛ ይሆናሉ፣ ህጻንን መመገብ ጥሩ ስሜትን 
የሚፈጥር ተግባር ይሆናል 

 

 

 

መጥፎ አቀማመጥ ብዙ አደጋዎች አሉት፦   

Ø በቂ ያልሆነ እና  እረዥም የምግብ ሰዓት 

Ø ዝቅተኛ ምግበን የመቀበል እና የተለያዩ ምግቦችን 
የመልመድ እድል 

Ø የሚመገቡት ምግብ መጠን መቀነስ 

Ø ከፍተኛ የሆነ በራስ ለመመገብ የመቸገር ሁኔታ 

Ø የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት እድል አናሳ መሆን 

Ø በተደጋጋሚ የመታመም እና የሞት እድል መጨመር 

Ø የምግብ ሰአት ለልጆች እና ለተንከባካቢዎች አስጨናቂ 
እና አስቸጋሪ ይሆናል  

Ø አቀማመጥ ትክክል ሳይሆን ሲቀር የመመገብ 
ተግባር አስጨናቂ ሊሆን ይችላል፤ የምግብ ሰአት 
ለልጆችም  ለተንከባካቢም የማያስደስት ተግባር 
ይሆናል. 
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ተንከባካቢዋ ህፃኑን በሚገባ አስቀምጣ 
እየመገበች ትገኛለች፡፡    

 

እድሜያቸው ከ 12-24 ወር ለሆነ ህፃናት በሚመገቡበት ጊዜ በትክክለኛው 
መንገድ መቀመጣቸውን ማወቂያ ነጥቦች፦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በተጨማሪም የልጁን ልዩ ሁኔታ ከግምት ማስገባትም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፦  

ህፃኑ ጭንቅላትና አንገት በሚገባ ድጋፍ አግኝቷል                       

 

ሌላው ሰውነቱ በሚገባ ድጋፍ አግኝቷል 

 

ህፃኑ በሚገባ ቀጥ ብሎ ተቀምጧል 

 

ተንከባካቢውስ ምቹ በሆነ መንገድ ተቀምጧል 
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① የህፃኑ ክብደት ምነ ያህል ነው? በሆነ ኣቀማመጥ ለምኣዘ ተልቅ ህፃን ሊያስቸግር ይችላል። 

② ህፃኑ ምን ያህል ጠንካራ ነው? ደከም ያለ ልጅ ብዙ ድጋፍ የሚሰጠው አቀማመጥ ሲያስፈልገው ጠንካራ ህፃን 
ብዙ ድጋፍ በማየጠይቅ አቀማመጥ ሊቀመጥ ይችላል፡፡ 

③ ህጻንኑ ራሱን ለመመገብ ሙከራ እያደረገ ነው? ራሱን ለመመገብ የማትችል ህፃን  በተገቢው መጠን ድጋፍ እና 
የመማር እድል ከተሰጠው ከፍተኛ ክህሎቱን የማዳበር አቅም ይኖራዋል፡፡ 

④ ልጁ በአቀማመጡ የተመቸው ይመስላል? ያልተመቸው ልጅ በጭራሽ በደንብ አይመገብም። 

⑤ በአቀማመጡ ልጁ በደንብ እየተመገበ ነው ወይስ አለመደሰትና ቅሬታ ይታይበታል? ልጁ መከፋት ወይም 
ቅሬታካለበት በሚገባ አይመገብም፡፡ 

⑥ በአቀማመጡ ልጁ ያስለዋል?ትን ይለዋል? የሚያስለው ትን የሚለው ልጅ እጅግ አንስተኛ ምግብ እና ንጥረ 
ነገርብቻ ያገኘል፤ በከፍተኛ ደረጃ ለበሽታ የተጋለጠ ይሆናል። 

 
ከ12-24 ወር  እና  ከዛ  በላይ  ለሆናቸው  ልጆች  ትክክለኛ  እና  ትክክለኛ  ያልሆኑ  የአመጋገብ  ጊዜ  አቀማመጥ  
ምሳሌዎች።(በጭን  ላይ )   

 

ትክክለኛ  ያልሆነ  አቀማመጥ  

o የህፃኗ ጭንቅላትና አንገት በሚገባ ድጋፍ አላገኘም 
o ጭንቅላት እና አንገቷ ከተገቢው በላይ ወደ ኋላ ተንጋሏል፡፡ 
o ወገቧ በሚገባ ቀና አላለም  
o ጀርባዋ ጐብጧል 
o ምቾት እየተሰማት ያለ አይመስልም  
o ማንኪያው በጣም ትልቅ ስለሆነ ምቹ አይደለም። 

 

ጥሩ  አቀማመጥ  

o የህፃኑ ጭንቅላት ከወገቡ በላይ ክፍ ማለት አለበት 
o ጭንቅላቱና አንገቱ በተንከባካቢው እጅ እና ደረት በቂ ድጋፍ 

ማግኘት አለበት 
o ጭንቅላቱ ወደጐንም ሆነ ወደ ኋላ ማጋደል የለበትም 
o ህጻኑ ወደ ተንከባካቢው ሰውነት በሚገባ ተጠግቶ መያዝ 

አለበት። 
o የተንከባካቢው እጅና እግር ህጻኑን በሚደግፍ መንገድ 

መቀመጥ አለባቸው 
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ጥሩ  አቀማመጥ  

o ህፃኑ በደንብ በሚደግፍ ወንበር ላይ ቀጥ ብሎ ተቀምበጧል 

o ጭንቅላት፣ አንገት፣ ሌላው ሰውነት፣ ትክሻው በወንበሩ በሚገባ 
ድጋፍ ያገኛል፡፡ 

o -ተጨማሪ ድጋፍ የሚሆኑ እንደ ብርድልብስ ወይም ስስ ትራስ 
መጠቀም ይቻላል፡፡ 

o ወገብ በሚገባ ታጥፏል 

o ጉልበት 90 ዲግሪ ታጥፏል 

o እግሮቹ በእግር መርገጫ ላይ በሚገባ አርፈዋል፡፡ 

o የሚመገብበት/ሣህን ላይ በሚገባ መድረስ ይችላል፡፡ 

o እጆቹ የቀረበለትን ምግብ ለመንካት እንዲችል በራሱ በዝርግ ሰሃኑ 
ድጋፍ ያገኛል፡፡ 

 

 
ጥሩ  ያልሆነ  አቀማመጥ  

o ህፃኑ በጣም ወደኋላ ተንጋሏል፡፡ ስለሆነም የምግብ ሳህኑን 
ለመድረስ ተቸግሯል፡፡ 

o ጭንቅላት፣ አንገት፣ ትከሻዎች በወንበሩ በሚገባ አልተደገፉም፡፡ 

o እግሮቹ ያለማረፊያ በአየር ላይ ናቸው፡፡ 

o ህፃኑ ከወንበሩ እየተንሸራተተ ነው፡፡ 

o ጉልበት በተገቢው መጠን ካልታጠፈና ቀጥ ካለ፡፡ 

ከ  12-24 ወር  እና  ከዛ  በላይ  ለሆናቸው  ልጆች  ትክክለኛ  እና  ትክክለኛ  ያልሆኑ  የአመጋገብ  ጊዜ  አቀማመጥ  

ምሳሌዎች።  (በወንበር ላይ) 

 

አመቺ ህጻናትን በኩባያ ለማጠጣት እንዲሁም በእጅ እና በማንኪያ 
ለመመገብ አመቺ የሆኑ አቀማመጦች 
ህፃናት ባደጉ ቁጥር ሲመገቡ የሚቀመጡበት መንገድ አብሮ ሊቀየር ይገባል፡፡ ለምሳሌ አንድ የ 12 ወር ጨቅላ ህፃን በጭን 
ላይ ተቀምጣ ስትመገብ ቆይታ ሊሆን ይችላል፡፡ ከፍ ስትል በወንበር ላይ ተቀምጣ በጠረጴዛ ዙሪያ ከሌሎች ህፃናት ጋር 
መመገብ ትጀምራለች፡፡ 
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“አሁን የሚጠቀሙት የአቀማመጥ መንገድ ጥሩ መስሎ ካልታያችሁ ሌላ አቀማመጥ 
ወይም ወንበር መሞከር ይቻላል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ምርጥ የሚባለውን አቀማመጥ መንገድ 
እስኪገኝ ድረስ ብዙ አይነት አቀማመጦችን መሞከር ሊያስፈልግ ይችላል፡፡” 

 

 

ከታች የተዘረዘሩት የአቀማመጥ መንገዶች ከ 12-24 ወራት ለሆኑ ህፃናት የሚሆኑ የተለመዱ የአቀማመጥ ዘዴዎች ናቸው፡፡ 
ሁሉም ዘዴዎች ለሁሉም ህጻናት ይሰራሉ ማለት ግን አይደለም። 

 
በተንከባካቢው ጭን ላይ  ወይም ወንበር  ላይ ህፃኑ ቀጥ  ብሎ  
እንዲቀመጥ  ማድረግ   

እንዴት? በተንከባካቢው ጭን ላይ ወይም ወንበር ላይ ህፃኑ ቀጥ ብሎ እንዲቀመጥ 
ማድረግ፤ ህፃኑ በቂ ድጋፍ ባለበት ሁኔታ በጭንህ ላይ ወይም ድጋፍ ባለበት መንገድ 
በወለል ላይ አስቀምጠው፤ ህፃኑ በአንተ ፊት ለፊት መሆን ይኖርበታል፡፡  

 
ይህ  አቀማመጥ  ከ  12-24 ወር  ላሉ  በማንኪያ  ለመመገብ  እንዲሁም  በፈሳሽ 
መጠጫ  ቱቦ  እና  በኩባያ  ለማጠጣት  የተመቸ  ነው። 

 
ከ 12-18 ወር ለሆናቸው በተለይ ደግሞ በተንከባካቢያቸው ለሚመገቡ ህፃናት 
ምቹ ነው፡፡  
 

በህፃን ወንበር ላይ ህፃኑ ቀጥ  ብሎ እንዲቀመጥ ማድረግ፡፡  

እንዴት? ህፃኑ በቂ ድጋፍ እንዲያገኝ አድርገህ በወንበር ላይ 
አስቀምጠው። ህፃኑ ምቹ ሆኖ ፊትለፊት ሊያይህ ይገባል፡፡ ምግቡን፣ 
ኩባያውን ወይም ማንኪያውን ራስህ ልትይዝ ወይም ህፃኑ ሊያግዝ 
ይችላል፡፡ ዝርግ ሳህን ወይም መደገፊያ ያለው ወንበር መጠቀም ህፃኑ 
ምግብን እንዲለማመድ/መመገብ እንዲሞክር እንዲሁም ጣቶቹንና 
ማንኪያ ወይም ኩባያ በመጠቀም ራሱን መመገብ እንዲችል ያግዘዋል፡፡ 
 

ይህ  አቀማመጥ  ከ 12-24 ወር  ላሉ  በማንኪያ  ለመመገብ  
እንዲሁም  በፈሳሽ  መጠጫ ቱቦ  እና  በኩባያ  ለማጠጣት  
የተመቸ ነው።  

o ይህ አቀማመጥ ከ 12-24 ወር   ላሉ ህፃናትና በራሳቸው መመገብ 
ለመለማመድ ዝግጁ ለመሆኑ በጣም የተመቸ ነው። 

o በተንከባካብያቸው ለመመገብ የሚያስቸግሩ ህፃናትም 
እንዲተባበሩ ጥሩ ዘዴ ነው። 
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እድሜያቸው ከ 12-24 ወር ለሆነ ህፃናት በሚመገቡበት ጊዜ በትክክለኛው 
መንገድ መቀመጣቸውን ማወቂያ ነጥቦች፦ 

  

 

ከ 12-24 ወር  ለሆኑ ህፃናት፡- 

 ዳሌ በ 90 ዲግሪ መቀመጥ አለበት 

 ከአንገት በታች ከዳሌ በላይ ያለው ሰውነት ክፍል በተንከባካቢው ወይም በወንበር በሚገባ ድጋፍ ማግኘት አለበት፤ወደ ጎን 
ወይም ወደፊትና ወደኋላ ማንጋለል የለበትም፡፡ 

 ሁለቱም ትከሻዎች ሳይዛነፉ መቀመጥ አለባቸው፡፡ 

 ጭንቀላት መሃል ላይ መሆን አለበት፡፡ 

 ጉልበት በ 90 ዲግሪ መታጠፍ አለበት፡፡ 

 እግር በመሬት ላይ፣ በእግር ማሰፈሪያ ላይ /በወንበር/ ወይም በተንከባካቢው ሰውነት ላይ ማረፍ አለበት 

 

ጭንቅላት 

ትክሻ 

ዳሌ 

ከወገብ 

 

ጉልበት 

እግር 
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ለዚህ ዕድሜ ዋና ዋና ነጥቦች 

ልጅ እያደገ ሲሄድ የምግብ ሰዓት ይበልጥ የተወሳሰበ እና በተንከባካቢው እና በህጻኑ መካከል በሚፈጠር ጥሩ 
ግንኙነት ላይ የተመሰረት ሂደት ይሆናል ፡፡ አንድ ልጅ በሚመገብበት ጊዜ አቀማመጡ ወሳኝ ነው፤ ምክንያቱም በጥሩ ሁኔታ 
መመገብ የሚችልበተን እድል ስለሚወስን ፡፡ በተጨማሪም ጥሩ አቀማመጥ ለልጁ የበለጠ አካላዊ መረጋጋትን እና በራስ 
መተማመን በመስጠት በራሱ የመመገብ ችሎታውን ይጨምራል፡፡ ህጻኑ በአስተማማኝ ሁኔታ እና ራሱን ችሎ እንዲመገብ 
ተንከባካቢዎች ትክክለኛ ስለሆኑ የህጻናት የምግብ ሰዓት  አቀማመጦች አስፈላጊ ገጽታዎች በሚገባ መረዳት አለባቸው፡፡ 

  

 
ማስታወስ ያለብን ነጥቦች፦ 

 

 

 

 

① ጥሩ የሆነ የልጆች የምግብ ሰአት አቀማመጥ ለህጻናት ደህንነታቸው  የተጠበቀ እና ቀላል የአመጋገብ ሁኔታን 
ይፈጥራል እንዲሁም ራሳቸውን ችለው ለመመገብ ከፍ ያለ በራስ መተማመን እና ስኬት እንዲኖራቸው ያደርጋል፡
፡ 

② ለልጆች ትክክለኛውን አቀማመጥ መምረጥ ለመቻል ተንከባካቢዎች የምግብ ሰአት አቀማመጥ ቁልፍ ገጽታዎችን 
እና የልጁን የግል ፍላጎቶች ከግምት ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡ 
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ክፍል 3.4 ፡- ከምግብ ባሻገር ፡- ህፃናት ለማገዝ የሚጠቅሙ 
ምክሮችና ፦ ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት 

 

ሁለተኛው አስራ ሁለተኛ ወር ለህፃናት ህይወት አስፈላጊ ነወ፡፡ ህፃናት ከተንከባካቢያቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት 
ስለአካባቢያቸውና ስለራሳቸው ብዙ ይማራሉ፡፡ ብልጥ እና ጠንካራ ስለሚሆኑም፤ ብዙ ነገር ማከናወን ይችላል፡፡ ይህ ክፍል 
ከምግብ ባሻገር ያሉ የህፃኑን ሁለንተናዊ እድገት ጤናማ በሆነ መልክ እንዲቀጥል የሚያስችሉ መንገዶች ያሳያል፡፡   

 

 

የአካል እንቅስቃሴ 
ህፃኑ አካሉን ማንቀሳቀስ ሲችል እና አካባቢውን ለማወቅ ሲሞክር አካሉ እና አእምሮው እያደገ እንደሆነ ያሳያል፡፡ 
በተጨማሪም የህፃኑን የመንቀሳቀስ ክህሎት ማሳደግ አመጋገብን ያግዛል፡፡ በተጨማሪም ሕጻኑ መንቀሳቀስ እንዲችል ማገዝ 
በቀጥታ ህጻኑን በመመገብ ተግባር ላይ ቀጥተኛ እገዛ ያደርጋል።  ጥር የመንቀሳቀስ ክህሎት ያለው አንድ ጠንካራ ሕጻን 
ከመመገብ ጋር በተያያዘ የሚያጋጥመው ጥቂት ችግሮች ሲሆኑ እንሱም ቢሆኑ በቶሎ መፈታት የሚችሉ ናቸው።                                                                                                              
 

 
የመንቀሳቀስ (አካላዊ) 

ተግባራት  
መግለጫ (ምን እንደሚመስል) 

ከፍተኛ የጨዋታ እንቅስቃሴ 

 

⇒ የመጫወቻ ቤት፡- በካርቶን ትልቅ የመጫወቻ ቤት ስራና ህፃናቱ እንዲያዩት 
እንዲመራመሩበት አድርግ፡፡ በጐን እና በጐን መስኮቶችና በሮች ስራ፡፡ ከተሰራው 
የመጫወቻ ቤት ውስጥ እና ውጪ በመሆን አጫውተው፡፡ 

⇒ ኳስ ጨዋታ፦ ኳስ በመወርወር፣ በማንከባለል፣ በእግር በመምታት፣ በመያዝ ተጫወቱ፡፡ 
ለብቻ ወይም ሌሎች ህጻናትን በማሳተፍ መዝናናት ይቻላል፡፡  

⇒    የመግፋት ጨዋታና፡- የተለያዩ ከበድ ያሉ እቃዎች እንዲገፉ እንዲስቡ አድርጓቸው፡፡ ትላልቅ 
አሻንጉሊቶች መኪና ሌሎች ተሽከርካሪ ጐማ ያላቸው መጫወቻዎች፣ የላውንድሪ 
ቅርጫት፣ ቀላል ወንበር ወዘተ ለዚህ ጨዋታ ይሆናሉ፡፡ 

⇒ ከቤት ውጪ ጨዋታ፡- ህፃናት ከቤት ውጪ የጨዋታ ቦታ ላይ ወጥተው በኳስ ወይም 
የመጫወቻ መሰላል ላይ በመውጣት እና በመውረድ እንዲጫወቱ አድርጓቸው፡፡ 

⇒  ሰረገላ መንዳት ፡- ሰረገላ ውስጥ የተለያዩ እቃዎች ወይም ህጻናት እንዲቀመጡ አድርገህ 

 
እነዚህን ክንውኖች በእለት ከለት ትግባራችቻቸው በማከተት፣ ተንከባብካቢዎች/ወላጆች የልጆቻቸውን እድገት በአጭር 
ጊዜ ነገር ግን ውጤታማ በሆነ መልክ ማረጋገጥ ይችላሉ። እነዚህን ተግባራት በምግብ ሰዓት፣ ልብሳቸውን በሚቀይሩበት 
ሰአት፣ ዳይፐር በሚቀይሩበት ሰአት፣ ገላቸውን በሚያጥቡበት ሰአት፣ በሚያጫውቱበት ሰአት፤ እንዲሁም ከአንድ በላይ 

የሆኑ ህጻናት በሚንከባከቡበት ጊዜ ለምሳሌ፣ አንዷ ህጻን እንድትጸዳዳ ሲያደርግ ሌላዋ ከተንከባከቢው አጠገብ ሆና 
በወለል ላይ ልትጫወት ትችላለች። 
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በመግፋትና በመጐተት እንዲጫወቱ ማድረግ ይቻላል፡፡ የላውንድሪ ቅርጫትም ገመድ 
ታስሮበር ይህን ለማከናወን መጠቀም ይቻላል፡፡ 

⇒ ደረጃ መውጣት፡- የህፃኑን እጅ ይዘህ ደረጃ መውጣትና መውረድ አለማምደው፡፡ ከአንድ 
እስከ ሁለት ደረጃ መውጣት በቂ ነው፡፡ 

⇒ በራሳቸው ነገሮችን እንዲመለከቱ ማድረግ፡- በራሳቸው በዳዴ፣ በመቆም፣ በመራመድ፣ 
በመሮጥ ወዘተ አካባቢያቸውን ለማወቅ እንዲችሉ ነፃነት ስጣቸው፡፡ 

እንቅስቃሴ እና ሙዚቃ  

⇒ የዳንስ ጊዜ፦ የሚወዱትን ሙዚቃ በማጫወት አብራችሁ ጨፍሩ። 

⇒ አብሮ መዝፈን፦ በቃላት የተቀናጁ የእጅ/የጣቶች እንቅስቃሴዎች በማድረግ፣ አብሮ 
በማዜም፣ እና ሰውነትን በማንቀሳቀስ ተደሰቱ ። 

⇒ ዘፈን ማዘጋጀት: እንደ ድሰት መጥበሻ ያሉ ሁልጊዜ የምንጠቀምባቸውን እቃዎች 
በመጠቀም ሙዚቃ/ዘፈን በማዘጋጀት ተዝናኑ 
 

የጣት እና የእጅ ጨዋታ 

⇒ የጠረጴዛ ጊዚ: ትንሽ ጠረጴዛ፣ ሳጥን፣ የተገለበጠ የቆሸሸ ልብስ ማስቀመጫ ቅርጫት 
ተጠቅሞ (በወንበር ላይ እንዲቀመጥ) እንዲጫወት (በመአዘኖች፣ የሚገጣጠሙ ቅርጾች 
ወዘተ) ፣ እንዲመገብ፣ የስነጥበብ ስራ እንዲሰራ (እንዲሞጫጭር፣ ቀለም እንዲቀባ፣ 
እንዲስል፣ እንዲቆራርጥ፣ እንዲያጣጥፍ) እና ትምሕርታዊ ስራዎችን (ጽሁፍ፣ ሂሳብ) 
እንዲሰራ ማድረግ።  

⇒ የማአዘን መደርደር ጊዜ: መአዘኖችን በመገንባት እና በማፍረስ መጫወት፤ ትልልቅ 
ማአዘኖች ለመደርደር ያመቻሉ 

⇒ የቅርጫት ኳስ: -ለስላሳ ኳስ፣ ትንንሽ ትራሶች፣ በጨርቅ የተሰራ አሻንጉሊት ቦርሳዎች 
የቆሸሸ ልብስ ማስቀመጫ ቅርጫት ወይም የቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫት ውስጥ 
በመወርወር ተጫወቱ።  

⇒ መዘርገፍ እና መሰብሰብ: - በእቃ ማስቀመጫ ውስት እቃዎችን በማስቀመጥና መልሶ 
በመዘርገፍ መጫወት፤ የጫማ ሳጥን የካርቶን ሳጥን፣ ባልዲ የመሳሰሉትን መጠቀም 
ይቻላል 

⇒ የስዕል ጊዜ፡- እጅ እና ብሩሾችን በመጠቀም   በቀለም እርሳስ፣ ማርከር፣ ጠመኔ፣ እርሳስ፣ 
የውሃ ቀለም ወይም ውሀ እና አፈር ቅርጾችን እና ስዕሎችን በመስራት መዝናናት  

⇒ ትልቅ እርዳታ ሰጪዎች፡- ልጆች በለተለት ክንውኖች እንደ ልብስ መልበስ፣ እጅ መታጠብ 
እና ሌላ ከጽዳት ጋር የተያያዙ ስራዎች ውስጥ እንዲያግዙ ማድረግ 

 

 

 
PLAY AND LEARNING 
 

 

 

እነዚህ ልጆች ከቤት ውጪ የጡንቻ እንቅስቃሴ 
ችሎታቸውን ለመገንባት የሚረዷቸድውን አዝናኝ 

ጨዋታዎች እየተጫወቱ ነው። 
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እነዚህ ልጆች ከጓደኞቻቸው እና ከተንከባካቢያቸው ጋር እየተጫወቱ 
ይደሰታሉ። 

     

ጨዋታ እና መማር  

ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ እንዲጫወቱ እና እንዲማሩ መደገፍ በቀላሉ በየቀኑ ሊደረግ የሚገባው ነገር ነው፡፡ 
እንደውም ዋነኛው ልጆች የሚማሩበት መንገድ   ጨዋታ ነው! ስለዚህ አንድ ልጅ መጫወት ሲችል፦ ስለ እቃዎች ሲያውቅ፣ 
ከሌሎች ጋር ሲተዋወቅ፣ አካባቢውን ሲያውቅ፤ ትልቅ ሰው በሚሆንበት ጊዜ የሚረዳው የበለጸገ አእምሮ  እንዲኖረው 
ይረዳዋል፡ ፡ 

 
የጨዋታ  እና  የትምህርት 

ተግባራት  
ማብራሪያ  (ተግባሮቹ  ምን  እንደሚመስሉ) 

 

ማሙራት፣ መዝፈን፣ ማንበብ 
እና መማር  

 

 

 

⇒ የተረት ጊዜ፡- አብሮ መጽሐፍ በማንበብ መዝናናት ወይም የሚወዱትን ታሪክ መንገር፤ 
ለምሳሌ፦የድሮ ታሪኮች ። 

⇒ የዘፈን ሰዓት፡- ዘፈን ማዳመጥ እና ከልጁ ጋር አብሮ መዝፈን፤ የሚያውቁትን ዘፈን አብሮ 
በመዝፈን መዝናናት 

⇒ የማውራት ጊዜ፡- ልጁ ምን እያደረገ እንደሆነ አውሩት፣ እርሶ ምን እያደርጉ እንደሆነ 
እንዲሁም አብራችሁ እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ካለ ስለሱ አውሩት።  ቀለማትን፣ 
ቁጥሮችን፣ ፊደሎችን፣ የሰውነት ክፍሎች፣ እንስሳት፣ ምግቦች፣ ተግባር የሚገልጹ ቃላትን፣ 
ስሜቶች እና ሌሎች የተለመዱ የእለት ተእለት እቃዎች እና ሰዎችን ቃላትና እና ሀረጎችን 
በመጠቀም ይግለጹላቸው/ያብራሩላቸው።  

⇒ የጫወታ ጊዜ፡- በማስመሰል (እቃቃ) ጨዋታ ተዝናኑ። ከአሻንጉሊቶች ጋር የሻይ ጊዜ 
ይኑራችሁ፣ እራት ያብስሉ፣ ቤት ይስሩ።  

⇒ ቁጥር የሚማሩበት ሰአት፡- በቀን ውስጥ ቁጥሮችን መጠቀም ፤ ሁሉንም ነገር መቁጠር፣ 
የወንበሮችን ቁጥር፣ በክፍል ውስጥ ያሉትን ልጆች፣ ጫማዎች፣ ኳሶች፣ አሻንጉሊቶች 
እንዲሁም ሰአት ስንት እንደሆነ መናገር እንዲችሉ ያለማምዷቸው። 

 

ወለል ላይ የመጫወቻ ጊዜ 

 

⇒ ልጁ በሚፈልገው መንገድ/ ደረጃ ማጫወት፦ በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ልጆች በሚደረደሩ 
መዓዘኖች፣ በኳስ፣ በእቃ ማስቀመጫ፣ በመጫወቻ ሳህንና ድስት፣ አሻንጉሊቶች፣ 
የአሻንሊቶች መኪኖች/የጭነት መኪኖች፣ ትላልቅ የቤት ዉጪ መጫወቻዎች፣ 
መጽሐፍቶች፣ በሚገጣጠሙ ቅርጾች፣ በመጫዎቻ ሊጥ ፣ በስዕል ስራ፣ በሚደረደሩ 
የፕላስቲክ ኩባያዎች መጫወት ይወዳሉ። 

 



ምዕራፍ3|ክፍል  3 .4 ፡ -  ከምግብ  ባሻገር  ፡ -  ህፃናት  ለማገዝ  የሚጠቅሙ  ምክሮችና  ፦  ከ  12-24 ወር  ላሉ  
ህጻናት  

 
165 

 
አግባቦት እና ግንኙነቶች 

የልጅን የመጀመሪያ አግባቦት እና ዝምድና/ግንኙነቶችን መደገፍ ቀን በቀን በቀላሉ ልናደርገው የሚገባ ድርጊት ነው፡፡ 
ጠንካራ ልጆችን ለመፍጠር እንዲሁም የልጅን እና የተንከባካቢን ቅርበት እና ዝምድና ለማጠንከር መልካም ግንኙነት 
የመጀመሪያው መንገድ ነው፡፡ ተንከባካቢዎች ከልጆች ጋር በጥብቅ ከተቆራኙ እና ልጆች የሚፈልገትን ነገር መረዳት ከቻሉ 
ልጆች ደህንነት ይሰማቸዋል፤ ለመማር አና ለማደግ ዝግጁ ይሆናሉ። 

  
 

መግባባትና መተዋወቅን  
የሚያሳድጉ ተግባራት 

ማብራሪያ  (ተግባሮቹ  ምን  እንደሚመስሉ) 

ጨዋታ እና መግባባት 

 

⇒ ብዙ ጊዜ አብሮ ማሳለፍ፡- አብረው ከልጆች ጋር እስካሉ ድረስ ያውሯቸው፣ተረት 
ይንገሯቸው፣ ያንብቡላቸው፣ ይዝፈኑላቸው። ግጥም ወይም ዜማ ይበሉላቸው፣ ስዕሎችን 
አብራችሁ ተመልከቱ አብራችሁ ስትጫዋቱ የተለያዩ ተግባራትን ከውኑ። የልጁን ቃል 
ደግመህ በልለት፣ እንዲያወራህ አበረታታው። 

 

ማረጋጋት እና ማባበል 

 

 

 

⇒ ደንብ/ስነስርአት ማስተማር፡- ልጅ ሲናደድ አንድ አይነት ተግባራትን እና ድምፆችን 
በመጠቀም   ማረጋጋት፣ ማባበል ይገባል። ማወዛወዝ (ወደላይና ወደታች፣ ወደጎን) 
ማሽከርከር፣ ወደላይ ወደላይ ማንሳት (ጉልበት ላይ አድርጎ) ፣ መዳበስ፣ መዝፈን ወይም 
ሙዚቃ ማጨዋት።  

⇒ ቀድሞ ማሳወቅ፦ ስለ አዳዲስ ተግባራት፣ ክስተቶች፣ ሰዎች ቀድመህ ንገራቸው። ስለወደፊት 
ተግባራት ልጆች እንዲያስታውሱ ለማገዝ ስዕላዊ የግዜ ሰሌዳ ይጠቀሙ።  

⇒ ምርጫ ማድረግ፡- ለልጁ ሁለት ምርጫዎችን ያቅርቡለት፤ ስሜቶቹን መቆጣጠር 
ይማርበታል። “ከመጽሃፍና ማእዘን ድርደራ የቱን ትመርጣለህ?” 

⇒ ስሜትን ማጋራት፡- ስለስሜቶቻቸው እንዲያወሩ በማበረታታት ልጆች ለይተው 
እንዲያውቃቸው አድርግ። እንዲረዷቸው የስሜቶቻቸውን ስሞች ጥራላቸው። ለምሳሌ፡- 
“ሌሎች ልጆች ሳይጠይቁ መጫወቻህን ሲወስድብህ ትናደዳለህ።” 

መልካም ግንኙነት 

 

⇒ ብዙ ጊዜ መቀራረብ፡- ልጅ የሚናገረውን ቃላት ወይም ሀረግ ድገምለት። ለምሳሌ፦ ሲስቅ 
እናንተም ሳቅ። የሽንት ጨርቅ ስትቀይሩ፣ ሲጸዳዱ፣ ሲመገቡ፣ ሲጫወቱ እንዲሁም 
ሰውነታቸውን ሲታጠቡ በትኩረት ይመልከቷቸው። ማቀፍ፣መታገል/መላፋት፣ ማሻሸት 
ወዘተ ቅርበት ለመፍጠር ጠቃሚ ናቸው።   

 

ሁል ጊዜ መንከባከብ 
 

⇒ ጥሩ መልስ መስጠት፡- ልጆች እንደተናደዱ ሲገልጹ ሁል ጊዜ በፍጥነት የተለያዩ 
የሚያረጋጉ/የሚያባብሉ መንገዶችን (ቃላቶችን) በመጠቀም ምላሽ ይስጡ። 
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ይህ ልጅ ከወጣት ተንከባካቢው ጋር ከቤት 
ውጭ እየተጫወተ ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ 
ይገኛል ፡፡ 

 

 

 
 

ለዚህ እድሜ ወሳኝ ነጥቦች 
ጥሩ የልጆች ተንከባካቢ መሆን ማለት ቀኑን ሙሉ ፍላጎታቸውን ለማሟላት መሞከር ማለት ነው፡፡ 

እያንዳንዱ የየቀን ተግባር ለህጻናት እድገት እና የህይወት ጥራት መሻሻል ትልቅ እድል ይፈጥራል። እነዚህ 
እንቅስቃሴዎች መወሳሰብ እና እረዥም ሰዓት መውሰድ የለባቸውም፡፡ ምቹ የሆኑ በአካባቢ የሚገኙ ቁሶችን 

በመጠቀም ለአጫጭር ነገር ግን ተደጋጋሚ ጊዜዎች ተግብሯቸው። የህጻናት እድገት የተያያዙ እርስ በርስ የተሳሰሩ ክፍሎችን 
ስለሚያካትት፤ ብዙ ጊዜ አንድ ክህሎትን ለማሻሻል የሚያግዝ ተግባር ሌሎች የእድገት ክፍሎችን እገር መንገዱን 
ያሳድጋል/ያበለጽጋል፡፡     

 
ማስታወስ ያሉብን  ነጥቦች፦  

 

 

 
① የልጆች እድገት ክፍሎች እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው፡፡ በአንዱ ክፍል ላይ የተፈጠረ በጎ ተጽዕኖ በሌሎች ክፍሎች 

ላይ ተመሳሳይ በጎ ተጽዕኖ ይኖረዋል ፡፡  

② በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ልጆች በዙሪያቸው ያሉ ሰዎችን ፣ ዕቃዎችን እና እንቅስቃሴዎችን ለማወቅ የበለጠ ፍላጎት 
ያሳያሉ፡፡ ስለሆነው እንደ በራስ-መመገብ ያሉ የመጀመሪያ ደረጃ ችሎታዎችን ለማበረታታት ትክክለኛው ጊዜ 
ነው። 

③ ህፃናት በእጅጉ ተጠቃሚ የሚሆኑት ተንከባካቢዎች በቀን ውስጥ ለአጫጭር ጊዜዎች የተለያዩ ጠቅላላ እድገትን 
የሚደግፉ ተግባራትን ማከናወን ሲችሉ ነው፡፡ 
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ክፍል 4.1 ፡- ስለ ህጻናት ምገባ ሊታወቁ የሚገባቸው 
አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች: ከ24-36 ወር ላሉ 
ህጻናት 

ክፍል 4.2፡- መሰረታዊ የህፃናት የአመጋገብ 
መመሪያዎች፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት 

ክፍል 4.3 ፡- በህፃናት ምገባ ጊዜ ህፃናት 
የሚቀመጡበት መንገድ፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት 

ክፍል 4.4 ፡- ከምግብ ባሻገር ፡- ህፃናት ለማገዝ 
የሚጠቅሙ ምክሮች ፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት 

 

ክፍል 2 | መዕራፍ 4 

ከ24-36 ወር ላሉ ልጆች 

“የተሰበሩ አዋቂ ሰዎችን ከመጠገን ይልቅ ጠንካራ ልጆችን መገንባት ቀላል ነው።” 

ፍሬድሪክ ዱግላስ 
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ከ24-36 ወር  ላሉ  ህጻናት  
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ክፍል 4.1 ፡- ስለ ህጻናት ምገባ ሊታወቁ የሚገባቸው አስፈላጊ 
የህጻናት እድገት ደረጃዎች: ከ24-36 ወር ላሉ ህጻናት 
 

በሦስተኛው አስራ ሁለት ወር (ከ24-36 ወር እድሜ) ልጆች በእድገታቸው እና በክህሎታቸው የዳበረ ቀጣይነት ያለው እድገት 
ያሳያሉ፡፡ በዚህ የእድሜ ክልል ወቅት ልጆች “ታዳጊ” ተብለው ይጠራሉ። በዚህ የእድሜ ክልል ልጆች፤ አካላዊ ጥንካሬ እና 
መረጋጋት ያሳያሉ ፣ ረዣዥም ሐረጎችን በመጠቀም እራሳቸውን ይገልጻሉ፣ ከቅርብ ሰዎች ጋር ባሏቸው ግንኙነቶቻቸው 
ደህንነት እና መረጋጋት ይታይባቸዋል፣ ከጓደኞች ጋር የበለጠ መግባባት ይኖራቸዋል ፣ ችግር የመፍታት አቅማቸው 
ይጨምራል ፣ ጠንካራ በሆነ ሁኔታ ይጫወታሉ እንዲሁም ብዙ ተግባራትን ብቻቸውን ማድረግ ይጀምራሉ። እያንዳንዱ 
የእድገት ክፍል የተያያዘ ነው፤ እንደኛው ሌላኛው ላይ ተፅእኖ አለው፡፡ ስለዚህ የህፃናትን እድገት ሰፋ ባለ መልክ ማየትም 
ይገባል፡፡ ከ 24-36 ወር እድሜ ያላቸውን ህፃናት ስንመግብ ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልገናል፤ እናም ሁሉንም የእድገት ክፍሎች 
ከግምት ማስገባት ይጠቅማል፡፡  

 

ስለ እያንዳንድዱ እድገት ክፍል የበለጠ ለማወቅ መግቢያውን ይመልከቱ።     

 

 
ሁለንተናዊ  ኣመጋገብ እይታ ምሳሌ  (ከ24-36 ወር  ላሉ  ህጻናት):  

 
የእድገት  ክፍል  

 
የእድገት  ዋነኛ  ደርጃዎች   
(ክህሎት) 

 
 

አካባቢን የመላመድ ህፃኑ በማታ በቂ እረፍት እንዲሁም በየቀኑ አጭር እንቅልፍ 
ይተኛል፡፡ 

  

 

 
የመንቀሳቀስ  | የተግባቦት | የማሰብ ችሎታዎች 

ልጁ በምግብ መመገቢያ ወንበር ላይ ተቀምጦ ቃላትን በመጠቀም 
ለተንከባካቢው መራቡን ያሳውቃል፡፡   

 

 

ማህበራዊ-ስሜታዊ| የመግባባት| የማየት 

 

ሕፃኑ ተንከባካቢው ምግብ ይዞ ወደ ተቀመጠበት ወንበር ሲመጣ 
ሲያይ ፈገግ ይላል፣ ይደሰታለ፡፡ 

 

 

  
   

ማህበራዊ-ስሜታዊ| የመግባባት | የመስማት 

በምግብ ሰአት ህጻኑ ለተንከባካቢው ጥያቄዎች በቃላትና በምልክት 
መልስ ይሰጣል (“ተጨማሪ ትፈልጋለህ?” “ውሃ ልጨምርልህ?”)  
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አካባቢን የመላመድ | የመንቀሳቀስ | የማሰብ ችሎታዎች |  
ማህበራዊ-ስሜታዊ| የመግባባት 

ልጁ እራሱን በእጁ እና ማንኪያ በመጠቀም ለመመገብ ፍላጎት 
ያሳያል። በሚገባ ማድረግ ሲችል “ቻልኩበት!” ይላል።    

         

 

 

የመግባባት | የማሰብ ችሎታዎች | አካባቢን የመላመድ 

 

ልጁ ከበላ በኋላ እጁን እና ፊቱን እንዲሁም የተመገበበትን አካባቢ 
ለማጽዳት ይሞክራል። 

 

ምገባ የተወሳሰበ ሂደት ነው፤ ሁሉንም የእድገት ክፍሎች ያካትታል፡፡ አንዱ እንኳን የእድገት ክፍል በደንብ ካልሰራ፣ ለልጁ እና 
ለተንከባካቢው አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ የልጆችን ችሎታና ፍላጐት በደንብ ለመረዳት እነሱን ሰፋ ባለ ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። 
እነዚህን ወሳኝ የእድገት ደረጃዎች ወይም(“ክህሎት”) በሚገባ በመረዳት እና እንዴት አብረው እንደሚሰሩ በማወቅ 
ተንከባካቢዎች የህጻኑ እድገት በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ እና እንዳልሆነ ማወቅ ይችላሉ። በተጨማሪም ክህሎቶች 
የተያያዙ በመሆናቸው እንደ ምግብ ሰአት ባሉ ቀላል የሁል ጊዜ ተግባራት ሁሉንም የእድገት ክፍሎች የመደገፍ እድል ይኖራል 
ማለት ነው። 

 
ችግሮች በቶሎ ከተለዩ ፣ በቶሎ መፍትሄ መስጠት እና ደስተኛና ጤነኛ ህጻን እና ተንካባካቢ 
እንዲኖሩ ያደርጋል። 

 

አስታውሱ፡- እድገት ሂደት ነው፤ ህፃናት እና ልጆች ክህሎቶችን እስኪያዳብሩ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል። 
የልጃቸውን ፍላጐት በደንብ እንዲያውቁ እና ማማሏት እንዲችል ተንከባካቢዎች ስለነዚህ የእድገት 
ደረጃዎች ማወቅ ያስፈልጋቸዋል።.  

 

 

ታዳጊ ህጻናት አብረው ሆነው የቤት ውጪ 
ጨዋታዎችን መጫወት ይወዳሉ። ጨዋታ ልጆች 
የሚማሩበትና  አዕምሯቸውን የሚያዳብሩበት 
መንገድ። 
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የተለመዱ የእድገት ክህሎቶች 

ከ  24-30 ወር  ለሆናቸው  ልጆች :  

አካባቢን የመላመድ 

 

⇒ በኩባያ ወይም በፈሳሽ መውሰጃ ቱቦ በቀላሉ ይጠጣል 

⇒ ጣቶችን እና የመመገቢያ እቃዎችን   በመጠቀም በቀላሉ መመገብ ይችላል 

⇒ እጅ እና ፊትን በእርዳታ መታጠብ ይችላል 

⇒ ሁሉንም የምግብ አይነቶች በሚባል ደረጃ ይመገባል፤ ነገርግን ለተወሰኑት የምግብ አይነቶች ከፍተኛ 
ፍላጐት ያሳያል 

የመግባባት 

 

⇒ ቀላል ጥያቄዎችን ይመልሳል 

⇒ የተለያዩ መጠኖችን ይረዳል (“ትልቅ” እና “ትንሽ”) 

⇒ የሚፈልገውን ነገር ቃላትን በመጠቀም ይጠይቃል 

⇒ ቃላቶችን   በመገጣጠም   እንደ    “እፈልጋለሁ”… “ውሃ ይጨመርልኝ” የሚሉትን ሃረጎች ይሰራል 

ትልልቅ እና ትንንሽ 
ጡንቻዎችን   
ማንቀሳቀስ 

⇒ ኳስ አስተካክሎ ይወረውራል 

⇒ ኳስ በደረቱ ላይ በመለጠፍ መያዝ ይችላሉ 

⇒ እረጅም እርቀቶችን ያለ ድጋፍ መሮጥ እና መራመድ ይችላል 

⇒ ቀሰ ብሎ (በራሱ ፍጥነት) ደረጃ ያለድጋፍ ይወርዳል 

የማሰብ:- 

 

⇒ ምስሎችን ከሚዛመዷቸው እቃዎች ጋር ማገናኘት ይችላ 

⇒ እድሜውን ይናገራል  

⇒ የተለያዩ አይነት ጨዋታዎችን በአንድ የያዙ ጨዋታዎችን   ለምሳሌ አሻንጉሊት መመገብ፣ አሻንጉሊት 
ማስገሳት፣ ማስተኛት የመሳሰሉትን] ይጫወታል 

⇒ “አንድ፣ “አንድ ተጨማሪ” እና “ሁሉንም” የመሳሰሉ ጽንሰ ሃሳቦችን ይረዳል 

ማህበራዊ-ስሜታዊ 

 

⇒ አንዳንድ እቃዎችን የራሱ እንደሆኑ ይናገራል (“የኔ ነው”) 

⇒ ሌሎች በዙሪያው ያሉ ሰዎች ሲናደዱ፣ ሲበሳጩ፣ ሲደሰቱ ያውቃል 

⇒ እንደ እሳት፣ ቢለዋ፣ ምድጃ ካሉ አደገኛ ነገሮችን ራሱን ይጠብቃል  

የማየት 

 

⇒ ክብ እና ቀጥ ያሉ መስመሮችን ለማስመሰል ይሞክራል 

⇒ ስዕሎችን አገላብጦ መመልከት ይችላል 

⇒ የሌሎች ልጆችን ድርጊት በማየት መድገም ይችላል 

⇒ የሚያውቋቸውን ሰዎች ፎቶዎች ያውቃል 

የመስማት:- ⇒ የድምጾችን ልዩነቶች በደንብ ይለያል 

⇒ ረዥም ሀረጐችን እና ቃላቶችን ደግሞ ይናገራል 

⇒ በቃላት ውስጥ ያሉ የንግግር ድምጾችን በትክክል ይጠቀማል 

⇒ ወሰብሰብ ላሉ ተእዛዞች በቀላሉ መልስ ይሰጣል 
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የተለመዱ የእድገት ክህሎቶች 

ከ  30-36 ወር  ለሆናቸው  ልጆች :  

አካባቢን የመላመድ 

 

⇒ በኩባያ ወይም በፈሳሽ መውሰጃ ቱቦ በሚገባ ይጠጣል 

⇒ ጣቶችን እና የመመገቢያ እቃዎችን   በመጠቀም በቀላሉ መመገብ ይችላል 

⇒ እጅ እና ፊትን ያለምንም እርዳታ መታጠብ ይችላል 

⇒ የተንጠባጠበ/ የተደፋ ምግብ/ፈሳሽ በእርዳታ ማጽዳት ይችላል 

 
የመግባባት 

 

⇒ ብዙ ደረጃዎችን ለሚያካትቱ ትእዛዞች መልስ ይሰጣል 

⇒ ዕቃዎችን በአገልግሎታቸው ይለያል  

⇒ የገጠመውን ነገሮች በቃላት አማካኝነት ያገናኛል 

⇒ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ቃላት በመጠቀም ሀረግ ይመሰርታል 

ትልልቅ እና ትንንሽ 
ጡንቻዎችን   
ማንቀሳቀስ 

⇒ ወረቀቶችን በመቀስ ይቆራርጣል  

⇒ በወረቀት ላይ ለመሳል እንዲመቸው በእጁ ወረቀቱ እንዳይንቀሳቀስ ይይዛል  

⇒ ወደኋላ ቢያንስ 10 እርምጃ ይራመዳል 

⇒ ሰው፣ የደረጃ ድጋፍ ወይም ግድግዳ እንደ ድጋፍ በመጠቀም ደረጃ መውጣት እና መውረድ ይችላል 

የማሰብ:- 

 

⇒ እቃዎችን በቀለም፣ በቅርጽ እና በመጠን ያዛምዳል 

⇒ እስከ 5 መቁጠር ይችላል 

⇒ የተለያየ መጠን ያላቸውን አንድ አይነት እቃዎች በመጠናቸው ይደረድራል 

⇒ ፆታን ይገልጻል (ወንድ ወይም ሴት) 

ማህበራዊ-ስሜታዊ  
 

⇒ ከአንድ ተግባር ወደ ሌላ ተግባር በቀላሉ የመሸጋገር ችሎታ አለው 

⇒ ሌሎች ልጆችን ፍቅር ያሳያል 

⇒ በትንንሽ ቡድኖች ላይ በቀላሉ ለመሳተፍ ይችላል 

⇒ ከሌሎች እርዳታ ያለመፈለግና ነገሮችን በራስ የማከናወን ፍላጎት ያሳያል 

የማየት:- 

 

⇒ እቃዎችን ከምስል ጋር ማዛመድ ይችላል 

⇒ ትልቅ እና ትንሽ እቃዎችን ማዛመድ ይችላል 

⇒ ቢያንስ አራት   ቀለሞችን   ማዛመድ ይችላል 

⇒ በስዕሎች ላይ ዝርዝር ነገሮችን መለየት ይችላል 

የመስማት 
 

⇒ በየንግግር ድምጾችን ውስጥ ያሉ ልዩነቶችን በትክክል ያውቃል 

⇒ ረጃጅም ቃላቶችን እና ሀረጐችን መድገም ይችላሉ  

⇒ የንግግር ድምፆችን በቃላይ በደንብ መጠቀም ይችላሉ 

⇒ ወሰብሰብ ላሉ ተእዛዞች በቀላሉ መልስ ይሰጣል 
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ክፍል 4.2፡- መሰረታዊ የህፃናት የአመጋገብ መመሪያዎች፦ 
ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት  
 

አይነተኛ የአመጋገብ እድገት 
ሕፃናትን የመመገብ ክህሎት ከጠቅላላ የህጻናት የሰውነት እንቅስቃሴ እና እድገት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። “ዳሌና 
ከንፈር” ይገናኛሉ፡፡ አንድ ልጅ እንዴት ቀጥ ብሎ እንደሚቀመጥ ፣ ምግቡን እንዴት እንደሚደርስ ፣ በድምፅ ረሀብን 
እንዴት እንደሚገልፅ እና የሚመገብበትን ጡጦ እንዴት እንደሚለይ ስንመለከት በምግብ ሰዓት እንዴት መላው አካላቸው 
እንደሚገናኝ እንረዳለን፡፡ ስለሆነም በአንድ የእድገት ክፍል ላይ እንኳን ችግር ካለ በመመገብ ክህሎት እድገት ላይ የራሱ 
አሉታዊ ተጽኖ ይኖረዋል ፡፡ 

 

ከ 24-36 ወር ላለ ታዳጊ ህፃን   የክህሎቶች እድገት ደረጃ በጥሩ ሁኔታ ላይ በሚሆንበት ጊዜ፣ የሚከተለውን የአመጋገብ 
ስርዓት   ይመስላል፦ 

 

ዕድሜ  በወራት  አይነተኛ  የአመጋገብ  ክህሎት  እና  ዕድገት  

24-30 ወር o ኩባያን መያዝና በትንሹ በማንጠባጠብ መጠጣት  

o በፈሳሽ መወሰጃ ቱቦ በትንሹ በማንጠባጠብ መጠጣት  

o በትንሽ ድጋፍ ጣቶችን እና የመመገቢያ እቃዎችን በመጠቀም መመገብ 

o የተለያዩ ምግቦችን በትንሽ እርዳታ መመገብ 

o ምግብን በስነሥርዓት ማላመጥ 

o በምግብ ሰአት ምግብ እና መጠጥን መጥኖ መውሰድ መቻል   

30-36 ወር o በኩባያ ያለምንም ማንጠባጠብ መጠጣት  

o በፈሳሽ መወሰጃ ቱቦ ያለምንም ድጋፍ መጠጣት  

o ጣቶችን እና የመመገቢያ እቃዎችን በመጠቀም ያለ እርዳታ መመገብ 

o አብዛኛውን አይነት ምግቦች ያለ እርዳታ መመገብ  

o የአፍ አካባቢ ጡንቻዎችን በሚገባ ማንቀሳቅስ፤   መብላት እና መጠጣት መቻል 

 

 

በዚህ እድሜ ልጆች በየቀኑ ሁሉንም አይነት ምግብ የጠቀማሉ፡፡እናም ተጨማሪም የተለያዩ ምግቦችን መመገብ የችላሉ፡ ፡ 
በተጨማሪም ይህ ጊዜ ልጆች እራሳቸውን ችለው የሚመገቡበት ነው፤ ጣታቸውን፣ ማንኪያ፣ ኩባያ፣ የፈሳሽ መውሰጃ ትቦ 
በመጠቀም ይመገባሉ እንዲሁም ብዙ አያንጠባጥቡም፡፡በ 2 ዓመታቸው አካባቢ ብዙ ህፃናት ጠጣር ምግቦችን ለመጠቀም 
የሚያስችላቸውን ብዙዎቹን የአፍ ውስጥ ጡንቻዎች ማንቀሳቀስ ክህሎት ያዳብራሉ፡፡ይህ ትልቅ ለውጥ ነው! ታዲያ ህፃናት 
በተሳካ ሁኔታ ይህንን ደረጃ እንዲያልፉ ፤ ተንከባካቢዎች ከህፃናት በተለያዩ የእድገት ደረጃቸው ላይ ምን መጠበቅ 
እንዳለባቸው ማወቅ አለባቸው፡፡ አስፈላጊውን ድጋፍ በትክክለኛው ጊዜ ለህፃናቱ ለማድረግ የእያንዳንዱን እድገት ደረጃ ዋነኛ 
ባህሪዎች   መረዳት ይገባል። እነዚህም ክህሎቶች የተለያዩ አይነት ይዘት ያላቸው ምግቦችን ፣ በኩባያ እና በፈሳሽ መምጠጫ 
ስትሮ መጠጣትና   በማንኪያ መመገብ ማስጀመር ያካትታሉ። 
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በቀጣዩ ክፍል ከ 24-36 ወር እድሜ ውስጥ ላሉ ህፃናትን እንዴት ኩባያ ፣ የፈሳሽ መጠጫ ቱቦ እና ማንኪያ በመጠቀም 
እንዲመገቡ ማድረግ እንደሚቻልና መቼ ማድረግ እንዳለብን እናያለን፡፡  

 
 

ኩባያዎች፣ ሳህኖች ማንኪያዎች ምን መምሰል እንዳለባቸው የበለጠ ለማወቅ ምእራፍ አንድን እና አፔንዴክስ 

9G ይመልከቱ፡፡ 

 

 

በኩባያ መጠጣት 
በ24-36 ወር እድሜ፣ ብዙ ልጆች በኩባያ መጠጣት መቻል አለባቸው። 
ህፃናትን በዚህ ጊዜ ከኩባያ ጋር ማስተዋወቅ ጠቃሚ ነው፡፡ በተለይ በ24 ወር 
እድሜ ህጻናት ኩባያን በደንብ መጠቀም (በክፍት ኩባያ፣ የጡጦ ጫፍ 
የመሰለ መጠጫ ባለው ኩባያ እንዲሁም በፈሳሽ መጠጫ ቱቦ) ይችላል፡፡ ከ 
24-36 ወር ባለው እድሜ ተንከባካቢዎች   የህፃናትን በኩባያ የመጠጣት 
ምቾታቸውን እና በራስ መተማመንን ለማሳደግ የሚያስችል ስራዎችን 
መስራት መቀጠል አለባቸው። በኩባያ የመጠጣት ልምምድ ጊዜ ከ12 ወር 
በኋላ ከተላለፈ ወይም በቂ ያልሆነ ልምምድ ካላገኙ በኩባያ የመጠጣት 
ችሎታቸውና የአፍ ጡንቻዎች እንቅስቃሴው እድገታቸው ደካማ ይሆናል፡፡ 

 

 

እነዚህ ታዳጊ ህጻናት 
በቡድን ሆነው በጠረጴዛ 
ዙሪያ እየተመገቡ ነው። 
አብሮ መብላት ታዳጊዎች 
የአመጋገብ ክህሎቶችን 
እና ጤናማ ግንኙነቶችን 
ይማራሉ። 
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ጠጣር ምግቦችን የመመገብ ክህሎት ብዙ ልምምድ ይፈልጋል። ልጆች 
በአማካኝ ከ 2-3 አመት ባለው እድሜአቸው ጠጣር ምግቦችን በደንብ 

መመገብ ይችላሉ፡፡ በተላይ ከ 24-36 ወር እድሜያቸው ልጆች 
በሚመገቡበት ጊዜ ከተንከባካቢያቸው የሚፈልጉት ድጋፍ እየቀነሰ 

ይመጣል። . 

 

 

 

በኩባያ ስለመጠጣት ለበለጠ መረጃ ምዕራፍ 1፣2 እና 3 ትን 
ይመልከቱ። 

 

በፈሳሽ ስትሮ ስለመጠጣ  

በ24-36 ወር እድሜ፣ ብዙ ልጆች በስትሮ መጠጣት መቻል አለባቸው። ልጆች 
ከ9-12 ወር ባለው እድሜ በስትሮ መጠጣትን መማር ይችላሉ፡፡የተሳካ 
በሰትሮ የመጠጣት ችሎታ በተሰጣቸው ልምምድ መጠን ይወስናል::  ልጆች 
በቱቦ ለመጠጣት ብዙ ልምምድ ከተሰጣቸው በቀላሉ ገና በልጅነታቸው 
መጠጣትን ሊለምዱ ይችላሉ፡፡ ከ 24-36 ወር ባለው እድሜ ተንከባካቢዎች  
የህፃናትን በስተሮ የመጠጣት ምቾታቸውን እና በራስ መተማመንን ለማሳደግ 
የሚያስችል ስራዎችን መስራት መቀጠል አለባቸው። በቂ ልምምድ ካላገኙ፣ 
በፈሳሽ መውሰጃ ትቦ የመጠጣት ችሎታቸው ደካማ ይሆናል፡፡  

 

በስትሮ ስለመጠጣት ለበለጠ መረጃ ምዕራፍ 1፣3 እና 9 

ይመልከቱ። 

 

 

ጠጣር ምግቦች 
በ24-36 ወር እድሜ፣ ብዙ ልጆች የተመጣጠኑ፣ ተፈጥሮአዊ የሆኑ ጠጣር ምግቦችን መመገብ መቻል አለባቸው። 
በተጨማሪም በየቀኑ እነዚህን ምግቦች በብዛት ይመገባሉ፤ ጣታቸውን እና ማንኪያ በመጠቀም እራሳቸውንም መመገብ 
ይችላሉ። 
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እራስን  ወደ  መቻል እድገት   

ልጆች በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ በየቀኑ በአይነትም በመጠንም በዛ ያለ ምግብ ስለሚመገቡ፣ እጃቸውንና የመመገቢያ 
ሳህን በመጠቀም ራሳቸውን ለመመገብ ጠንካራ ፍላጐት ያሳያሉ፡፡ እጅን እና የመመገቢያ እቃን በመጠቀም እራሳቸውን 
እንዲመግቡ ማበረታት፣ ከመቅመሳቸው እና ከመብላታቸው በፊት ምግብን እንዲለማመዱ እንዲሁም ከምግብ ጋር ምቾት 
እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡ በኩባያ መጠጣት እንዲለማመዱ ማድረግም መረሳት የለበትም፡፡  

 

መርጦ  መብላት  

ከ 24-36 ወር ያሉ ልጆች በምግብ ሰዓት ከፍተኛ ምግብ የመምረጥ ባህሪ ያሳያሉ፡፡ ይሄ የሚፈጠረው ልጆች በዚህ 
እድሜአቸው አእምሮአቸው ውስጥ በሚፈጠረው እድገት ነው፡፡ ይህ እድገት አዲስ ምግብን መሞከርን አስጨናቂ እና 
ለሰውነታቸው አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡  

ይህ ወቅት ለተንከባካቢዎችም   አስቸጋሪ ይሆናል፤ ብዙ ጊዜ ልጆች አዲስ ምግቦችን ለመሞከር እምቢ ይላሉ፡፡ ከዚህ ቀደም 
የበሉትን ምግብ ለመብላት ያስቸግራሉ እንዲሁም ለመመገብ ረዥም ሰዓት ይፈጃሉ፡፡ በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች ብዙ አይነት 
ምግቦችን ይመገባሉ፤ ነገር ግን ከአእምሮአቸው እድገት የተነሳ የሚመገቧቸውን ምግቦች ይመርጣሉ፡፡. 

 

የአመጋገብ ክህሎት   ከስሜት ህዋሳት ጋር የተገናኘ ነው። ብዙ ጊዜ ህጻናት የሚቀምሱት የመንካት 
እድል ካገኙ በኋላ ነው። ህጻናት ምግብን በደንብ እንዲያዩና እንዲዳስሱ ማድረግ ከምግብ ጋር 
እንዲለማመዱ እንዲሁም ጥብቅ ትስስር እና ዝግጁነት እንዲኖራቸው ይደርጋል። 
 

 

አስታውሱ :-  ለልጆች ጠጣር ምግቦችን የማለማመጃ ጊዜ ከ 6 ወር በኋላ ከተላለፈ ወይም በቂ 
ያልሆነ ልምምድ በትክክለኛው ጊዜ ካላገኙ የመመገብ ችሎታቸውና የአፍ ጡንቻዎች እንቅስቃሴ 
ክህሎቶት እድገታቸው ደካማ ይሆናል፡፡  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምግብን መምረጥ በህጻናት እድገት ውስጥ 
አንድ ደረጃ ነው፤  እየተዉትም ይሄዳሉ። 
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ምግብ ስለሚመርጡ ህጻናት  ጠቃሚ  ምክሮች፦  

 
 

① ከምግብ ጋር እንዲተዋወቁ ብዙ እድል ፍጠር፦ በየቀኑ ልጆች በእጃቸው እና በማንኪያ ምግብን እንዲያውቁ 
የሚያስችሉ (አዲስና የለመዷቸውን ምግቦች) ዕድሎችን ማመቻቸት ይገባል። ምግብን በነካ፣ ባሸተተ፣ በተመለከተ 
ቁጥር፣ ምግብን ለመብላት የሚኖረው ፍላጐት ይጨምራል፡፡ 
 

② ከምግብ ጋር ቀጥታ ግንኙነትን እንዲኖራቸው ማድረግ፦ ልጆች እራሳቸውን እንዲመግቡ አበረታታቸው። ልጆች 
በምግብ ሰአት ዋና ሚና እንዳላቸው ሲረዱ ለመብላት ያላቸው ፍላጐት ይጨምራል፡፡ በተጨማሪ ልጆች ለራሳቸው 
ምግብ እንዲያቀርቡ አድርግ። ከምግብ ጋር ቀጥታ ግንኙነትን እንዲኖራቸው ሲደረጉ (ለምሳሌ ለራሳቸው 
ሲያቀርቡ) ከምግብ ጋር እየተላማዱ ይሄዳሉ ቀስ በቀስ ለመብላትም ፍላጐት ያሳያሉ፡፡ 
 

③ ቀስበቀስ፣ በትንሹ፣ የተለመዱ ምግቦችን፦ እንዳይጨነቁ ትንሽ ትንሽ (አዲስ ምግብ) ይስጧቸው፤ የመጀመሪያው 
ምግብ ካለቀ በኋላ መጨመር ይቻላል፡፡ አዲስ ምግቦችን ከሚያውቁት/ከለመዱት ጋር ቀላቅሎ ማቅረብ   ለልጆች 
ምርጫ እንዲኖራቸው በማድረግ ጭንቀታቸውን ይቀንስላቸዋል፡፡    
 

④ ወጥነት እና ለተደጋጋሚ ጊዜ ማድረግ ቁልፍ ነገሮች ናቸው፡፡ ወጥነት ልጆች ከምግብ ጋር እንዲላመዱ እድል 
ይሰጣቸዋል። አዳዲስ ምግቦችን በተደጋጋሚ ይስጧቸው። የማያውቋቸውን ምግቦች በተደጋጋሚ እንዲሞክሩ 
ማድረግ ጭንቀታቸው እንዲቀነስ፣ ምቾች እንዲሰማቸው እና የመመገብ ፍላጎታቸው እንዲጨምር ያደርጋል። 
አንድ ልጀ ምግብን አንዴ ወይም ሁለት ጊዜ አልመገብም ስላለ አይወደውም ማለት   አይደለም፡፡  
 

⑤ አብሮ መብላት፡- ከልጅ ጋር   አብሮ መብላት ጠቃሚ ነው። ልጆች ሌሎች የሚያደርጉትን ማድረግ ስለሚወዱ 
ምግቦች የማይጐዱ እና ጠቃሚ መሆናቸውን እንዲገነዘቡ ለማድረግ ጥሩ ዘዴ ነው። ከጓደኞቻቸው ጋር ሆነው 
እንዲበሉም ማድረግ ጠቃሚ ነው። በቡድን በሚበሉበት ጊዜ ሌሎች ሌሎች ልጆችን በማየት ብዙ የመመገብ 
እድላቸው ይጨምራል፡፡ 
  

⑥ ከመመገቢያ ሰዓት ውጪ ከምግብ ጋር እንዲተዋወቁ ማድረግ፦ ከምግብ ሰዓት ውጪ ከምግብ ጋር እንዲተዋወቁ 
እድል መፍጠር ጠቃሚ ነው። የምግብ ስዕሎችን ማየት፣ ምግብ በሚመስሉ ነገሮች መጫወት፣ ወይም በአካባቢ 
ስለሚገኙ ምግቦች (በገበያ፣ በኩሽና ውስጥ የሚገኙ ሊሆኑ ይችላሉ) ማውራት ጠቃሚ ነገሮች ናቸው።   

 

በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ልጆች ምግብን አይተው ለመመገብ መወሰን እንዲችሉ ከ 20 ጊዜ 
በላይ ማየት ሊኖርባቸዋል። ስለዚህ አዲስ ምግብን መመገብ መጀመር ጊዜ እና ትዕግስት 
ይጠይቃል፡፡  
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 አስታውሱ፡- ልጁ ከመጠን ያለፈ የምግብ መምረጥ ባህሪ ካለው፣ በምግብ ሰዓት ትንሽ የሚበላ 
ከሆነ ይህም ያለ ምንም መሻሻል ለረዥም ጊዜ የሚታይ ከሆነ፣ ተንከባካቢዎች ወደ ባለሙያ 
በመውሰድ ሌላ ችግር አለመኖሩን ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ ለምሳሌ “የአመጋገብ ችግር ምልክቶች” 
ይሚባለው ችግር ሊሆን ይችላል። 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ስለ ጠንካራ ምግቦች ለበለጠ መረጃ ምዕራፍ 1፣2 እና 3 ን ይመልከቱ  

ስለ ማንኪያ አያያዝ ለበለጠ መረጃ ምዕራፍ አፔንዴክስ 9H ን ይመልከቱ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
የአመጋገብ  ችግር    ምልክቶች  (ከመጠን  ያለፈ  የምግብ  መምረጥ ባህሪ) 

 
⇒ ልጁ ከአራት የተለያዩ ምግብ አይነቶች ያነሰ የሚመገብ ከሆነ ወይም የሚመገባቸው ምግቦች ብዛት 

ከጊዜ ወደ ጊዜ ሲቀንስ 

⇒ ልጁ የተወሰኑ ምግቦችን ብቻ ለመመገብ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ሲያሳይ (ልምሳሌ፦ደረቅ 
ምግቦችን፣ ትኩስ ምግቦችን፣ ብርቱካናማ ቀለም ያላቸው ምግቦችን፣ ጣፋጭ ምግቦችን ወዘተ) 

⇒ ልጁ የተወሰኑ የምግብ አይነቶች ሲቀርቡለት በጣም የሚበሰጭ ከሆነ (በተለይ አዲስ ምግቦች) 

⇒ ልጁ ምግብ ሲመገብ እሱ በሚፈልገው መንገድ ብቻ መመገብ መምረጥ በሆነ አይነት መንገድ ብቻ 
የመመገብ ፍላጎት ካሳየ (ለምሳሌ፟፡-፟ አንድ አይነት ኩባያ/ጎድጓዳ፣ መነካት የለበትም፣ ሙሉ ይሁን 
እንዳይቆረጥ የመሳሰሉት) 
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ለዚህ እድሜ ክልል የሚጠቅሙ ቁልፍ ነጥቦች 

በዚህ አስደሳች የእድገት ደረጃ ልጆች ከፍተኛ እድገት ማሳየታቸውን ይቀጥላሉ፤ የሚበሏቸውን የምግብ 
አይነቶች ይጨምራሉ፣ በምግብ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ተሳትፎ ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት ያሳያሉ፡፡ 

ተንከባካቢዎች የልጆች ችሎታ እያደገ ሲሄድ የተለያዩ ምግቦችን የመብላት ፍላጎታቸውን   እና ራሳቸውን የመመገብ 
ችሎታቸውን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። 

 

 
ማስታወስ ያለብን  ነጥቦች፦  

 
 

① ልጆች በዚህ እድሜ እራስን መቻል ያስደስታቸዋል፡፡ ልጆች እራሳቸውን ችለው እንዲመገቡ ብዙ እድሎችን 
መፍጠር የተሻለ እንዲመገቡና በራሳቸው እንዲተማመኑ ይረዳቸዋል፡፡ 

 
② ተንከባካቢዎች በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች በቂ እድል ከተሰጣቸው አስቸጋሪ የሆኑትንም ሂደቶች ተቋቁመው 

ለምሳሌ ጠንካራ ምግቦችን ማላመጥ፣ ስትሮወይም በኩባያ በትንሽ ወይም ያለምንም እርዳታ መጠጣት 
እንደሚችሉ መጠበቅ ይኖርባቸዋል።   
 

 
③ እየመረጡ መመገብ በዚህ እድሜ የተለመደ ነው። ብዙ ልጆች እየተውት ይሄዳሉ፤ ነገር ግን ካልተዉት 

ተንከባካቢዎች ምግብን ቀስ ብለው በራሳቸው ጊዜ እንዲያውቁ ለማበረታታት የተመቹ የምግብ ሰአቶችን 
መፍጠር ይኖርባቸዋል።   
 

 
④ ተገቢው ዕድል ፣ ድጋፍ እና ጊዜ ሲሰጣቸው ፣ አብዛኛዎቹ ልጆች የተለያየ ንጥረ ነገር፣ ጣዕምና አይነት ያላቸው 

ምግቦችን ያገኛሉ፡፡ 
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ክፍል 4.4 ፡- ከምግብ ባሻገር ፡- ህፃናት ለማገዝ የሚጠቅሙ 
ምክሮችና ፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት 

 
የአመጋገብ ጊዜ አቀማመጥ ጠቀሜታ 
ልጆችን ስንመግብ የምናስቀምጥበት መንገድ በጣም ወሳኝ ነው፡፡ አንዳንድ አቀማመጦች መመገብን እና እራስን የመመገብ 
ሂደትን ለልጁ ቀላል ያደርጉታል፣ አንዳንድ አቀማመጦች ደግሞ በተቃራኒው በጣም አስቸጋሪ እና አደገኛ የደርጉበታል።  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መጥፎ አቀማመጥ ብዙ አደጋዎች አሉት፦   
Ø እንደ በቂ ያልሆነ እረዥም የምግብ ሰዓት 

Ø ዝቅተኛ ምግበን የመቀበል እና የተለያዩ ምግቦችን የመልመድ 

እድል 

Ø የሚመገቡት ምግብ መጠን መቀነስ 

Ø ከፍተኛ የሆነ በራስ ለመመገብ የመቸገር ሁኔታ 

Ø የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት እድል አናሳ መሆን 

Ø በተደጋጋሚ የመታመም እና የሞት እድል መጨመር 

Ø የምግብ ሰአት ለልጆች እና ለተንከባካቢዎች አስጨናቂ እና 

አስቸጋሪ ይሆናል  

Ø አቀማመጥ ትክክል ሳይሆን ሲቀር መመገብ  አስጨናቂ ሊሆን 

ይችላል፤ የምግብ ሰአት ለልጆችም   ለተንከባካቢም 

የማያስደስት  ይሆናል 

 

ጥሩ አቀማመጥ ለልጆች እና ለተንከባካቢዎች ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት፦   

 ጊዜውን የጠበቀ አመጋገብ 

 የተለያዩ ምግቦችን የመመገብ ችሎታ መጨመር 

 የሚመገቡበት መጠን ይጨምራል 

 እራሳቸውን የመመገብ ክህሎታቸው ከፍተኛ ይሆናል 

 የተሻሻለ የእድገት ሂደት እና የተመጣጠነ ምግብ የማግኘት እድል 

 የሞት እና የህመም ክስተት መቀነስ 

 ልጆች እና ተንከባካቢዎች በምግብ ሰዓት ደስተኛም ይሆናሉ፤ 
ጥሩ ጊዜን ያሳልፋሉ 

 አቀማመጥ ጥሩ ሲሆን ልጆች እና ተንከባካቢዎች ደስተኛ 

ይሆናሉ፣ ህጻንን መመገብ ጥሩ ስሜትን ይፈጠራለ  
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ይቺ ተንከባካቢ በትክክለኛ የአመጋገብ 
አቀማመጥ ተቀምጣ ተጨማሪ እርዳታ 
የሚያስፈልገትን ልጅ እየተንከባከበች 
ትገኛለች። 

 

የምግብ ጊዜ አቀማመጦች (ጠቀሜታቸው እና  ጉዳቶቻቸው)፦ 
  

 
ጥሩ  የምግብ  ጊዜ  አቀማመጦች  ጠቀሜታቸው 

 

 
ጥሩ  ያልሆኑ  የምግብ  ጊዜ  አቀማመጦች 

ጉዳቶቻቸው 

↑ ምግብ በደንብ ይመገባል  ↓ ምግብ በደንብ ይመገባል  

↑ የተለያዩ አይነት ምግቦችን   በተሳካ ሁኔታ ለመውሰድ መቻል ↓ የተለያዩ አይነት ምግቦችን   በተሳካ ሁኔታ ለመውሰድ መቻል 

↑  የሚወስደው የምግብ መጠን  ↓ የሚወስደው የምግብ መጠን  

↑  በምግብ መደሰት ደረጃ ↓ በምግብ መደሰት ደረጃ 

↑  ራሳቸውን ለመመገብ ፍላጎት እና አቅም ↓ ራሳቸውን ለመመገብ ፍላጎት እና አቅም 

↑  አጠቃላይ እድገትና አስፈላጊ ንጥረምግቦችን ማግኘት ↓ አጠቃላይ እድገትና አስፈላጊ ንጥረነገሮችን ማግኘት 

↓  በሽታ እና ሞት የሚፈጠርበት እድል ↑ በሽታ እና ሞት የሚፈጠርበት እድል 
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እድሜያቸው ከ 24-36 ወር ለሆነ ህፃናት በሚመገቡበት ጊዜ በትክክለኛው 

መንገድ መቀመጣቸውን ማወቂያ ነጥቦች፦ 
 

የህፃኑ ጭንቅላትና አንገት በሚገባ ድጋፍ አግኝቷል? 

ሌላው ሰውነቱ በሚገባ ድጋፍ አግኝቷል? 

ህፃኑ በሚገባ ቀጥ ብሎ ተቀምጧል? 

አመጋገቦችን በዝግታ በማድረግ ልጁ ተጨማሪ ድጋፍ ይፈልጋል? 

ተንከባካቢውስ ምቹ በሆነ መንገድ ተቀምጧል? 

 

በተጨማሪም ከግምት መግባት ያለባቸው፦  

① የህፃኑ የስውነት መጠን ምን ያህል ነው? የሰውነት መጠኑ ከፍ ያለ ህፃን የአቀማመጠ አቀማመጥ መንገዱ 
ላይመች ይችላል። 

② ህፃኑ ምን ያህል ጠንካራ ነው? ደከም ያለ ልጅ ብዙ ድጋፍ የሚሰጠው አቀማመጥ ሲያስፈልገው ጠንካራ ህፃን 
ብዙ ድጋፍ በማይጠይቅ አቀማመጥ ሊቀመጥ ይችላል፡፡ 

③ ህጻኑ ራሱን ለመመገብ ሙከራ እያደረገ ነው? ራሱን ለመመገብ የማይችል ህፃን   በተገቢው መጠን ድጋፍ እና 
የመማር እድል ከተሰጠው ከፍተኛ ክህሎቱን የማዳበር አቅም ይኖራዋል፡፡ 

④ ልጁ በአቀማመጡ የተመቸው ይመስላል? ያልተመቸው ልጅ በጭራሽ በደንብ አይመገብም። 

⑤ በአቀማመጡ ልጁ በደንብ እየተደሰተ ነው ወይስ አለመደሰትና ቅሬታ ይታይበታል? ልጁ መከፋት ወይም 
ቅሬታካለበት በሚገባ አይመገብም፡፡ 

⑥ በአቀማመጡ ልጁ ያስለዋል? ትን   ይለዋል? የሚያስለው/ትን የሚለው ልጅ እጅግ አንስተኛ ምግብ እና ንጥረ 
ምግብ ርብቻ ያገኛል፤ በከፍተኛ ደረጃ ለበሽታ የተጋለጠ ይሆናል። 
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ከ12-24 ወር  እና  ከዛ  በላይ  ለሆናቸው  ልጆች  ትክክለኛ  እና  ትክክለኛ  ያልሆኑ  የአመጋገብ  ጊዜ  አቀማመጥ  
ምሳሌዎች።(በጭን  ላይ/ በተንከባካቢው  ተይዞ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ጥሩ አቀማመጥ ሁሌም ጥሩ እና የተሻለ አመጋገብ ለልጅ ይሰጠዋል። 

 

 

ጥሩ  አቀማመጥ  

o የህፃኑ ጭንቅላት ከወገቡ በላይ ክፍ ማለት 
አለበት 

o ጭንቅላቱና አንገቱ በተንከባካቢው እጅ እና 
ደረት በቂ ድጋፍ ማግኘት አለበት 

o ጭንቅላቱ ወደጐንም ሆነ ወደ ኋላ ማጋደል 
የለበትም 

o ህጻኑ ወድ ተንከባካቢው ሰውነት በሚገባ 
ተጠግቶ መያዝ አለበት። 

o የተንከባካቢው እጅና እግር ህጻኑን በሚደግፍ 
መንገድ መቀመጥ አለባቸው 

o የህጻኑ ወገብ በመጠኑ ታጥፏል  
o ማንኪያው የህጻኑን አፍ የሚመጥን   ነው 

 

ትክክለኛ  ያልሆነ  አቀማመጥ  

o የህፃኗ ጭንቅላትና አንገድ በሚገባ ድጋፍ 
አላገኘም 

o ጭንቅላት እና አንገቷ ከተገቢው በላይ ወደ ኋላ 
ተንጋሏል፡፡ 

o ወገቧ በሚገባ ቀና አላለም  
o ጀርባዋ ጐብጧል 
o ምቾት እየተሰማት ያለ አይመስልም  
o ማንኪያው በጣም ትልቅ ስለሆነ ምቹ 

አይደለም። 
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ከ  24-36 ወር  እና  ከዛ  በላይ  ለሆናቸው  ልጆች  ትክክለኛ  እና  ትክክለኛ  ያልሆኑ  የአመጋገብ  ጊዜ  አቀማመጥ  
ምሳሌዎች።  (በወንበር ላይ)  

 

 

ጥሩ  አቀማመጥ  

o ህፃኑ በደንብ በሚደግፍ ወንበር ላይ ቀጥ ብሎ ተቀምጧል 

o ጭንቅላት፣ አንገት፣ ሌላው ሰውነት፣ ትከሻው በወንበርና 
ዝርግ ሳህኑ በሚገባ ድጋፍ ያገኛል፡፡ 

o ወገብ በሚገባ ታጥፏል 

o ጉልበት 90 ዲግሪ ታጥፏል 

o እግሮቹ በእግር መርገጫ ላይ በሚገባ አርፈዋል 

o የሚመገብበት/ሣህን ላይ በሚገባ መድረስ ይችላል 

o እጆቹ የቀረበለትን ምግብ ለመንካት ይችላሉ 

 

ጥረ ያልሆነ  አቀማመጥ 

o ህፃኑ በጣም ወደኋላ ተንጋሏል፡፡ ስለሆነም የምግብ ሳህኑን ለመድረስ 

ተቸግሯል፡፡ 

o ወገቧ በትንሹ ታጥፏል፤ ከወንበሩ እየተንሸራተ ነው 

o ጀርባዋ ጐብጧል 

o ጉልበት 90 ዲግሪ አልታጠፈም 

o እግሮቹ በማረፊያው ላይ አይደሉም 

o እጆች ያለድጋፍ ተንጠልጥሏል፤ ስለዚህ ምግቡን መንካት 
አይችልም 

o ምቾት እየተሰማት ያለ አይመስልም  

o ማንኪያው በጣም ትልቅ ስለሆነ ምቹ አይደለም 
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 ህጻናትን በኩባያ ለማጠጣት እንዲሁም በእጅ እና በማንኪያ 
ለመመገብ አመቺ የሆኑ አቀማመጦች 

ህፃናት ባደጉ ቁጥር ሲመገቡ የሚቀመጡበት መንገድ አብሮ ሊቀየር ይገባል፡፡ ልጅ ሲያድግ እና ሰውነቱ ሲጎለብት፣ 
የአመጋገብ ሁኔታውም መቀየር ይኖርበታል። ለምሣሌ አንድ የ24 ወር ህጻን በቂ ድጋፍ በሚሰጥ ከፍ ያለ ወንበር ላይ 
ከመቀመጥ ቀስ በቀስ ሰውነቱ ዝግጁ ሲሆንና ሲጠነክር የራሱ ጠረጴዛ ባለው የልጅ ወንበር ላይ ብዙ ድጋፍ ሳያሻው 
መቀመጥ ይችላል።   

 
“አሁን የሚጠቀሙት የአቀማመጥ መንገድ ጥሩ መስሎ ካልታያችሁ ሌላ አቀማመጥ ወይም 
ወንበር መሞከር ይቻላል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ምርጥ የሚባለውን አቀማመጥ ዘዴ እስኪገኝ ድረስ 
ብዙ አይነት አቀማመጦችን መሞከር ሊያስፈልግ ይችላል፡፡” 
 

 
ከታች የተዘረዘሩት የአቀማመጥ መንገዶች ከ 24-36 ወራት ለሆኑ ህፃናት የሚሆኑ የተለመዱ የአቀማመጥ ዘዴዎች ናቸው፡፡ 
ብዙ የአቀማመጥ መንገዶች የአንድ ህጻንን ፍላጎት ሊያሟሉ ይችላሉ።  

 
በተንከባካቢው ጭን ላይ ወይም ወለል ላይ ህፃኑ ቀጥ ብሎ 
እንዲቀመጥ ማድረግ (ጭን ላይ ወይም ወላል ላይ)  

እንዴት? በተንከባካቢው ጭን ላይ ወይም ወላል ላይ ህፃኑ ቀጥ ብሎ እንዲቀመጥ 
ማድረግ፤ ህፃኑ በቂ ድጋፍ ባለበት ሁኔታ በጭንህ ላይ ወይም በወለል ላይ 
አስቀምጠው፤ ህፃኑ በአንተ ፊት ለፊት መሆን  ይኖርበታል። ጠረጴዛ ወይም ዝርግ 
ሰሃን መጠቀም ህጻኑ ከምግብ ጋር እንዲተዋወቅ እና በማንኪያ፣በእጁ ወይም በኩባያ 
ራሱን መመገብ እንዲለማመድ ለማበረታታት ይጠቅማል።  

 
ይህ አቀማመጥ ከ 24-36 ወር ላሉ በማንኪያ ለመመገብ እንዲሁም ስትሮ እና 
በኩባያ ለማጠጣት የተመቸ ነው።  

 
በህፃን ወንበር ላይ ህፃኑ ቀጥ ብሎ እንዲቀመጥ 
ማድረግ፡፡  

እንዴት? ህፃኑ በቂ ድጋፍ እንዲያገኝ አድርገህ በወንበር ላይ አስቀምጠው። 
ህፃኑ ምቹ ሆኖ ፊትለፊት ሊያይህ ይገበል፤ የእድሜ እኩዮቹም ካሉ 
እንደዚሁ፡፡ ምግቡን፣ኩባያውን  
ወይም ማንኪያውን ራስህ ልትይዝ ወይም ህፃኑ ሊያግዝ ይችላል፡፡ ዝርግ 
ሳህን ወይም መደገፊያ ያለው ወንበር መጠቀም ህፃኑ ምግብን 
እንዲለማመድ/መመገብ እንዲሞክር እንዲሁም ጣቶቹንና ማንኪያ 
ወይም ኩባያ በመጠቀም ራሱን መመገብ እንዲችል ያግዘዋል፡፡. 
  
ይህ  አቀማመጥ  ከ 24-36 ወር  ላሉ  በማንኪያ  ለመመገብ  
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እንዲሁም  ስትሮእና  በኩባያ  ለማጠጣት  የተመቸ  ነው።  
 

እድሜያቸው ከ 24-36 ወር ለሆነ ህፃናት በሚመገቡበት ጊዜ በትክክለኛው መንገድ መቀመጣቸውን ማወቂያ ነጥቦች፦ 

 
ከ 24-36 ወር ለሆኑ ህፃናት:- 

 

� ዳሌ በ 90 ዲግሪ መቀመጥ አለበት 

� ከአንገት በታች ከዳሌ በላይ ያለው ሰውነት ክፍል በተንከባካቢው ወይም በወንበር በሚገባ ድጋፍ ማግኘት አለበት፤ወድ ጎን ወይም 
ወደፊትና ወደኋላ ማንጋለል የለበትም፡፡ 

� ሁለቱም ትከሻዎች ሳይዛነፉ መቀመጥ አለባቸው፡፡   

� ጭንቀላት መሃል ላይ መሆን አለበት፡፡ 

� ጉልበት በ 90 ዲግሪ መታጠፍ አለበት፡፡   

� እግር በመሬት ላይ፣ በእግር ማሰፈሪያ ላይ /በወንበር/ ወይም በተነከባካቢው ሰውነት ላይ ማረፍ አለበት   

  

ጭንቅላ
ት 

ትክሻ 

ዳሌ 

ከወገብ 
  

ጉልበት 

እግር 
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ለዚህ ዕድሜ ዋና ዋና ነጥቦች 

በዚህ እድሜ ገደብ የምገባ ጊዜ በህፃኑና ተንከባካቢው መካከል   የራሱ ተግዳሮቶች ቢኖሩቱም (እነደ ምግብን መምረጥ 
የመሳሰሉ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ) ጥሩ ግንኙነት ሂደት አለው፡፡ ልጆች ባደጉ ቁጥር በምግብ ሰአት የበለጠ ኃላፊነት 
እራሳቸውን እንደ መመገብ ያሉ እየወሰዱ ይመጣሉ። የሚመገቧቸውን ምግቦች ለግዜውም ቢሆን ሊመርጡ ይችላሉ። 
አንድ ልጅ በሚመገብበት ጊዜ አቀማመጡ ወሳኝ ነው፤ ምክንያቱም በጥሩ ሁኔታ መመገብ የሚችልበተን እድል ስለሚወስን 
፡፡ ጥሩ አቀማመጥ ለልጁ የበለጠ አካላዊ መረጋጋትን እና በራስ መተማመን በመስጠት በራሱ የመመገብ ችሎታውን 
ይጨምራል፡፡ በዚህ ረገድ ተንከባካቢዎች ትልቅ ሚና አላቸው፡፡   

 

 
ማስታወስ ያለብን  ነጥቦች፦  

 
①  ጥሩ የሆነ የልጆች የምግብ ሰአት አቀማመጥ ለህጻናት ደህንነቱ   የተጠበቀ እና ቀላል አመጋገብ ሁኔታን 

ይፈጥራል እንዲም ራስቸውን ችለው ለመመገብ ከፍ ያለ በራስ መተማመን እና ስኬት እንዲኖራቸው ያደርጋል፡፡ 

② ልጆች እያደጉ፣ እየጠነከሩ እና የበለጠ ነጻ እየሆኑ ቢሆንም፣ ተንከባካቢዎች ለልጆች የሚመጥኑ የአቀማመጥ 
ዘዴዎችን ለማግኘት የልጆቹን የግል ፍላጎቶች ከግምት ማስገባት መቻል አለባቸው።   

③ በ24-36 ወር እድሜ ልጆች ትክክለኛው አቀማመጥ እስከተመረጠላቸውና በቂ ልምምድ እስካገኙ ድረስ፣ ልጆች 
ራስን የመመገብ ክህሎት ያላቸው መሆናቸው አይቅርም፡፡ 
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ክፍል 4.4 ፡- ከምግብ ባሻገር ፡- ህፃናት ለማገዝ የሚጠቅሙ 
ምክሮችና ፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት  

 
 በእለት ከእለት ግንኙነታቸው እና ልምዳቸው አማካኝነት ልጆች ስለራሳቸውና ስለአካባቢያቸው ብዙ መማራቸውን 
ይቀጥላሉ። ብልጥ እና ጠንካራ ስለሚሆኑም፤ ብዙ ነገር ማከናወን ይችላል፡፡ ይህ ክፍል ከምግብ ባሻገር ጤናማ የሆነ 
ሁለንተናዊ የህጻናት እድገት ለማበረታታት የሚያስችሉ ቀላል ሃሳቦችን ያስረዳል፡፡   
 

 
 

ለምሳሌ፦ አንድ ህጻን ሲመገብ (በተንከባካብው) ሌላዋ ደግሞ ከተንከባካቢው አጠገብ ሆና 
በወለል ላይ ልትጫወት ትችላለች።. 

 

የእንቅስቃሴ ክህሎት 
ይህጻኑን የመንቀሳቀስ ችሎታ የማሳደግ ስራ በቀላሉ በየቀኑ ሊሰራ ይችላል። ህጻኑ አካሉን ማንቀሳቀስ እና አካባቢውን 
ለማወቅ ሲችል፤ አካሉም አእምሮም እያደገ ነው ማለት ነው። በትጨማሪም ሕጻኑ መንቀሳቀስ እንዲችል ማገዝ በቀጥታ 
ህጻኑን በመመገብ ተግባር ላይ ቀጥተኛ እገዛ ያደርጋል።  ጥር የመንቀሳቀስ ክህሎት ያለው አንድ ጠንካራ ሕጻን ከመመገብ 
ጋር በተያያዘ የሚያጋጥመው ጥቂት ችግሮች ሲሆኑ እንሱም ቢሆኑ በቶሎ መፈታት የሚችሉ ናቸው። 

 
የመንቀሳቀስ (አካላዊ) 

ተግባራት 

     
 መግለጫ (ምን እንደሚመስል) 

 

የከፍተኛ እንቅስቃሴ ጨዋታ  

 
⇒ የመጫወቻ ቤት፡- በካርቶን ትልቅ የመጫወቻ ቤት    ስራና ህፃናቱ እንዲያዩት 

እንዲመራመሩበት አድርግ፡፡ በጐን እና በጐን መስኮቶችና ቤቶች ስራ፡፡ ከተሰራው የመጫወቻ 
ቤት ውስጥ እና ውጪ በመሆን አጫውተው፡፡ 

⇒ ኳስ ጨዋታ፦ ኳስ በመወርወር፣ በማንከባለል፣ በእግር በመምታት፣ በመያዝ ተጫወቱ፡፡ 
ለብቻ ወይም ሌሎች ህጻናትን በማሳተፍ መዝናናት ይቻላል፡፡  

⇒ እግር ኳስ ጨዋታ፦ የካርቶች ሳጥን በጎኑ በማስተኛት ክፍት በኖነው በኩል ያለውን እንደጎል 
በመጠቀም ኳስ በመምታት መጫወት ይቻላል፡፡  

⇒ በፊኛ መጫወት፦ በአየር   ላይ ፊኛን በመምታት ልጆች አብረው ሊጫወቱ ይችላሉ  
⇒ የካንጋሮ ዝላይ ጨዋታ፦ አንድ እቃ እንደ መነሻ መስመር በማስቀመጥ ከመነሻ መስመሩ 

ተነስተው እስከቻሉት ርቀት እንዲዘሉ ያበረታቷቸው።  

⇒ ከቤት ውጪ ጨዋታ፦ ልጆች በኳስ ከቤት ውጬ እንዲ ጫወቱ ያበረታቷቸው፤ የቤት ውጬ 

 እነዚህን   ክንውኖች በእለት ከለት ትግባራችቻቸው በማከተት፣ ተንከባብካቢዎች/ወላጆች የልጆቻቸውን እድገት 
በአጭር ጊዜ ነገር ግን ውጤታማ በሆነ መልክ ማረጋገጥ ይችላሉ። እነዚህን ተግባራት በምግብ ሰዓት፣ ልብሳቸውን 
በሚቀይሩበት ሰአት፣ ዳይፐር በሚቀይሩበት ሰአት፣ ገላቸውን በሚያጥቡበት ሰአት፣ በሚያጫውቱበት ሰአት፤ እንዲሁም 
ከአንድ በላይ የሆኑ ህጻናት በሚንከባከቡበት ጊዜ ሊተገበር ይችላሉ። 
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መጫዎቻ እቃዎች ካሎትም እንዲጫዎቱ ያድርጓቸው። ከበድ ያሉ እንደ መዝለል፣ መሮጥ፣ 
መሰላል መውጣጥ የመሳሱሉትን እንዲጫወቱ ያድርጓቸው። 

⇒ ሰረገላ መንዳት ፡- ሰረገላ ውስጥ የተለያዩ እቃዎች ወይም ህጻናት እንዲቀመጡ አድርገህ 
በመግፋትና በመጐተት እንዲጫወቱ ማድረግ ይቻላል፡፡ የላውንድሪ ቅርጫትም ገመድ 
ታስሮበር ይህን ለማከናወን መጠቀም ይቻላል፡፡  

⇒ ደረጃ መውጣት፡የህፃኑን እጅ ይዘህ ደረጃ መውጣትና መውረድ አለማምደው፡፡  
⇒ አካባቢያቸውን እንዲያውቁ ማድረግ፡ ህጻናት የተለያዩ እንደ መዳክ፣ መቆም፣ መራመድ፣ 

መሮጥ፣ እና መዝላል የመሳሰሉ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎችን   እንዲያደርጉ በማድረግ 
አካባቢያቸውን   እንዲያውቁ ብዙ እድል ይፍጠሩላቸው።  

እንቅስቃሴ እና ሙዚቃ   

⇒ የዳንስ ጊዜ፦ የሚወዱትን ሙዚቃ በማጫወት አብራቸሁ   ጨፍሩ። 
⇒ አብሮ መዝፈን በቃላት የተቀናጁ የእጅ/የጣቶች እንቅስቃሴዎች በማድረግ፣ አብሮ በማዜም፣ 

እና ሰውነትን በማንቀሳቀስ ተደሰቱ ። 
⇒ ዘፈን   መስራት:  እንደ ድሰት መጥበሻ ያሉ ሁልጊዜ የምንጠቀምባቸውን እቃዎች በመጠቀም 

ሙዚቃ/ዘፈን በማዘጋጀት ተዝናኑ 

የጣት እና የእጅ ጨዋታ 

 
⇒ እያፈሰሱ መጫወት: የተለያዩ ነገሮችን ከአንድ እቃ ወደ ሌላ እቃ (ከኩባያ ወደ ኩባያ ወይም 

ከማንቆርቆሪያ ወደ ኩባያ) መገልበጥ ይለማመዱ ፡፡ ለዚህ ተግባር ሩዝ ፣ የደረቀ ባቄላ ፣ ንጹህ 
አሸዋ ፣ ውሃ ፣ ወዘተ መጠቀም ይችላል። 

⇒ የጠረጴዛ ጊዚ: ትንሽ ጠረጴዛ፣ ሳጥን፣ የተገለበጠ የቆሸሸ ልብስ ማስቀመጫ ቅርጫት ተጠቅሞ 
(በወንበር ላይ እንዲቀመጥ) እንዲጫወት (በመአዘኖች፣ የሚገጣጠሙ ቅርጾች ወዘተ) ፣ 
እንዲመገብ፣ የስነጥበብ ስራ እንዲሰራ (እንዲሞጫጭር፣ ቀለም እንዲቀባ፣ እንዲስል፣ 
እንዲቆራርጥ፣ እንዲያጣጥፍ) እና ትምሕርታዊ ስራዎችን (ጽሁፍ፣ ሂሳብ) እንዲሰራ ማድረግ  

⇒ የማአዘን መደርደር ጊዜ: መአዘኖችን በመገንባት እና በማፍረስ መጫወት፤ ትልልቅ መአዘኖች 
ለመደርደር ያመቻሉ 

⇒ የቅርጫት ኳስ: ለስላሳ ኳስ፣ ትንንሽ ትራሶች፣ በጨርቅ የተሰራ አሻንጉሊት ከረጢት ቦርሳዎች 
የቆሸሸ ልብስ ማስቀመጫ  እርጫት ወይም የቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫት ውስጥ በመወርወር 
ተጫወቱ።  

⇒ መዘርገፍ እና መሰብሰብ: - በእቃ ማስቀመጫ ውስት እቃዎችን በማስቀመጥና መልሶ 
በመዘርገፍ መጫወት፤ የጫማ ሳጥን የካርቶን ሳጥን፣ ባልዲ የመሳሰሉትን መጠቀም ይቻላል 

⇒ የስዕል ጊዜ፡- እጅ እና ብሩሾችን በመጠቀም   በቀለም እርሳስ፣ ማርከር፣ ጠመኔ፣ እርሳስ፣ 
የውሃ ቀለም ወይም ውሀ እና አፈር ቅርጾችን እና ስዕሎችን በመስራት መዝናናት  

⇒ ትልቅ እርዳታ ሰጪዎች፡- ልጆች በሁልጊዜ ክንውኖች   እንደ ልብስ መልበስ፣ እጅ መታጠብ እና 
ሌላ ከጽዳት ጋት የተያያዙ ስራዎች ውስጥ እንዲያግዙ ማድረግ 

 

 

ህጻናቱ ከቤት ውጪ ለጨዋታ ተሰብሰበዋል። መሮጥ፣ 
መዝለል፣ መሰላል መውጣት ጠቃሚ እንቅስቃሴዎች 

ናቸው።  
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መጫወት እና መማር 
ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ እንዲጫወቱ እና እንዲማሩ መደገፍ በቀላሉ በየቀኑ ሊደረግ የሚገባው ነገር ነው፡፡ እንደውም 
ዋነኛው ልጆች የሚማሩበት መንገድ   ጨዋታ ነው! ስለዚህ አንድ ልጅ መጫወት ሲችል፦ ስለ እቃዎች ሲያውቅ፣ ከሌሎች ጋር 
ሲተዋወቅ፣ አካባቢውን ሲያውቅ፤ ትልቅ ሰው በሚሆንበት ጊዜ የሚረዳው የበለጸገ አእምሮ   እንዲኖረው ያረዳዋል። 

 
የጨዋታ እና የትምህርት 

ተግባራት 

 
ማብራሪያ (ተግባሮቹ ምን እንደሚመስሉ) 

 
ማውራት፣ መዝፈን፣ ማንበብ 

እና መማር 
  

 
⇒ የተረት ጊዜ፡- አብሮ መጽሐፍ በማንበብ መዝናናት ወይም የሚወዱትን ታሪክ መንገር፤ 

የህፃናትን መዝሙር ማካፈል፣ የድሮ ታሪክ መንገር ፤ እንዲሁም ገጾችን እንዲልጥ 
ይጠይቁት፣ ስዕሎችን ይጠቁሙት (“ቀጥሎ ምን ይከሰታል?”) እያሉ ታሪኮችን ይንገሩት። 

⇒ የዘፈን ሰዓት፡- ዘፈን ማዳመጥ እና ከልጁ ጋር አብሮ መዝፈን፤ የሚያውቁትን ዘፈን አብሮ 
በመዝፈን መዝናናት 

⇒ የማውራት ጊዜ፡- ልጁ ምን እያደረገ እንደሆነ አውሩት፣ እርሶ ምን እያደርጉ እንደሆነ 
እንዲሁም አብራችሁ እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ካለ ስለሱ አውሩት።  ቀለማትን፣ 
ቁጥሮችን፣ ፊደሎችን፣ የሰውነት ክፍሎች፣ እንስሳት፣ ምግቦች፣ ተግባር የሚገልጹ ቃላትን፣ 
ስሜቶች እና ሌሎች የተለመዱ የእለት ተእለት እቃዎች እና ሰዎችን ቃላትና እና ሀረጎችን 
በመጠቀም ይግለጹላቸው/ያብራሩላቸው።  

⇒ የማስመሰል ጫወታ፡- በማስመሰል (እቃቃ) ጨዋታ ተዝናኑ። ከአሻንጉሊቶች ጋር የሻይ ጊዜ 
ይኑራችሁ፣ እራት ያብስሉ፣ ቤት ይስሩ።  

⇒ ልብስ የመልበሻ ጊዜ፡-የተለያዩ ልብሶችን የያዙ የልብስ ሳጥን ውስጥ (ቀሚሶች፣ ሸሚዞች፣ 
ሱሪዎች፣ ጫማዎች፣ ኮፍያዎች፣ የአንገት ልብሶች፣ ጓንቶች፣ ቀበቶዎች በተለያዩ በአላት ላይ 
የሚለበሱ አልባሳትን ወዘተ) በማስቀመጥ እንዲመለከቱ ያድርጓቸው።   

⇒ የቁጥር ጨዋታ ሰአት፡- በቀን ውስጥ ቁጥሮችን መጠቀም ፤ ሁሉንም ነገር መቁጠር፣ 
የወንበሮችን ቁጥር፣ በክፍል ውስጥ ያሉትን ልጆች፣ ጫማዎች፣ ኳሶች፣ አሻንጉሊቶች 
እንዲሁም ሰአት ስንት እንደሆነ መናገር እንዲችሉ ያለማምዷቸው። 

⇒ ነገሮችን የመለየት ጊዜ ፡- እቃዎችን በቀለም፣ በቅርጽ፣ በመጠን፣ በአይነት፣ በመሳሰሉት   
እንዲደረድሩ ወይም  በሳጥን ውስጥ እንዲያስቀምጡ፣ እንዲሞሉ በማድረግ ያዝናኗቸው።  

 

ወለል ላይ የመጫወቻ ጊዜ 
 

 
⇒ ልጁ በሚፈልገው መንገድ፣ደረጃ እና የመጫወቻ ቁስ ማጫወት፦ ልጁ ጨዋታውን 

እንዲመራ ይፍቀዱለት/ያድርጉት፤ ልጆች በዚህ እድሜ፦ በመዓዘኖች፣ በኳስ፣ በመጫወቻ 
ምግብ እና ሳህን፣  አሻንጉሊቶች፣ መኪኖች/የጭነት መኪኖች፣ ትላልቅ የቤት ዉጪ 
አሻንጉሊቶች፣ መጽሐፍቶች፣ በሚገጣጠሙ ቅርጾች፣ በመጫዎቻ ሊጥ ፣ በስዕል ስራ፣ 
በሙዚቃ መሣሪያዎች፣ በፕላስቲክ እንስሳቶች፣ በወገብ ወይም በአንገት ዙሪያ 
በሚሽከረከር ክብ ቱቦ፣ ዙሪያውን በብረት ክፈፍ የታጠረ ህጻናት ወደላይ በመዝለለ 
/በመንጠር የሚጫወቱበት መጫዎቻ፣ በለስላሳ ኳሶች በተሞላ ጉድጓድ/ኩሬ፣ በእጅ ባትሪ፣
በድንኳን ወዘተ ይዝናናሉ። 
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መግባባትና መተዋወቅ 
የልጅን የመጀመሪያ መግባባት እና ዝምድና መደገፍ ቀን በቀን በቀላሉ ልናደርገው የሚገባ ድርጊት ነው፡፡ ጠንካራ ልጆችን 
ለመፍጠር እንዲሁም የልጅን እና የተንከባካቢን ቅርበት እና ዝምድና ለማጠንከር መልካም ግንኙነት የመጀመሪያው 
መንገድ ነው፡፡ ተንከባካቢዎች ከልጆች ጋር በጥብቅ ከተቆራኙ እና ልጆች የሚፈልገትን ነገር መረዳት ከቻሉ ልጆች ደህንነት 
ይሰማቸዋል፤ ለመማር አና ለማደግ ዝግጁ ይሆናሎ። 

  

 
መግባባትና መተዋወቅን 
የሚያሳድጉ ተግባራት 

 
ማብራሪያ (ተግባሮቹ ምን እንደሚመስሉ) 

 
 

ጨዋታ እና መግባባት 

 
⇒ ብዙ ጊዜ አብሮ ማሳለፍ፡- አብረው ከልጆች ጋር እስካሉ ድረስ ያውሯቸው፣ተረት 

ይንገሯቸው፣ ያንቡላቸው፣ ይዝፈኑላቸው። ግጥም ወይም ዜማ ይበሉላቸው፣ ስዕሎችን 
አብራችሁ ተመልከቱ፣ ቀላል እንድ ድብብቆስ ያሉ ጨዋታዎችን አብራችሁ ተጨዋጡ፣ 
የተለያዩ ተግባራትን ከውኑ። የልጁን ቃል ደግመህ በልለት፣   እንዲያወራህ   አበረታታው።  
 

 

ማረጋጋት እና ማባበል 
 

 
⇒ ደንብ/ስነስርአት ማስተማር፡- ልጅ ሲናደድ አንድ አይነት ተግባራትን እና ድምፆችን 

በመጠቀም   ማረጋጋት፣ ማባበል ይገባል። ማወዛወዝ (ወደላይና ወደታች፣   ወደጎን)  
ማሽከርከር፣ ወደላይ ወደላይ ማንሳት (ጉልበት ላይ አድርጎ)፣  ማዳበስ፣ መዝፈን ወይም 
ሙዚቃ ማጨዋት።  

⇒ ቀድሞ ማሳወቅ፦ ስለ አዳዲስ ተግባራት፣ ክስተቶች፣ ሰዎች ቀድመህ ንገራቸው። 
ስለወደፊት ተግባራት ልጆች እንዲያስታውሱ ለማገዝ ስዕላዊ የግዜ ሰሌዳ ይጠቀሙ።  

⇒ ምርጫ ማድረግ፡- ለልጆ ሁለት ምርጫዎችን   ያቅርቡለት፤ ስሜቶቹን መቆጣጠር 
ይማርበታል። “ከመጽሃፍና ማእዘን ድርደራ የቱን ትመርጣለህ?” 

 

ይቺ ታዳጊ ህጻን ከቤት ውጭ 
በመዘመርና በመደነስ እየተደሰተች 
ነው። በጨዋታ እየተማረች ነው። 
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⇒ ስሜትን ማጋራት፡-   ስለስሜቶቻቸው   እንዲያወሩ በማበረታታት ልጆች ለይተው 
እንዲያውቃቸው አድርግ። እንዲረዷቸው የስሜቶቻቸውን ስሞች ጥራላቸው። 
 

 
መልካም ግንኙነት 

 
⇒  ብዙ ጊዜ መቀራረብ፡- ልጅ የሚናገረውን ቃላት ወይም ሀረግ ድገምለት። ለምሳሌ፦ ሲስቅ 

እናንተም ሳቅ። የሽንት ጨርቅ ስትቀይሩ፣ ሲጸዳዱ፣ ሲመገቡ፣ ሲጫወቱ እንዲሁም 
ሰውነታቸውን ሲታጠቡ በትኩረት ይመልከቷቸው። ማቀፍ፣መታገል/መላፋት፣ ማሻሸት 
ወዘተ ቅርበት ለመፍጠር ጠቃሚ ናቸው።   
 

⇒ ማካፈል   ማለት አሳቢነት ነው፡- በጨዋታ፣ እና ከሌሎች ጋር ልጆች በሚነጋገሩበት ጊዜ   
ስለማካፈል አስተምሯቸው። እነዚህን ሃሳቦች ለማስተማር ቀላል ሃረጎችን መጠቀም 
ይቻላላ። (“የኔ ተራ”፣ “ያንተ ተራ” “ተራ ላግኝ እችላለሁ?”  “በአንድ ደቂቃ ውስጥ”)   

 
ሁል ጊዜ መንከባከብ 

 
⇒ ጥሩ መልስ መስጠት፡- ልጆች እንደተናደዱ ሲገልጹ ሁል ጊዜ በፍጥነት የተለያዩ 

የሚያረጋጉ/የሚያባብሉ መንገዶችን (ቃላቶችን) በመጠቀም ምላሽ ይስጡ። 
 

 
 

 

ታዳጊዎቹ በቡድን በክፍል ውስጥ አብረው 
ሆነው ከተንከባካቢያቸው እና እርስ በእርስ 
እየተማሩ ነው።  
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 ለዚህ እድሜ ወሳኝ ነጥቦች  
ጥሩ የልጆች ተንከባካቢ መሆን ማለት ቀኑን ሙሉ ፍላጎታቸውን ለማሟላት መሞከር ማለት ነው፡፡ 

እያንዳንዱ የየቀን ተግባር ለህጻናት እድገት እና የህይወት ጥራት መሻሻል ትልቅ እድል ይፈጥራል። እነዚህ 
እንቅስቃሴዎች መወሳሰብ እና እረዥም ሰዓት መውሰድ የለባቸውም፡፡ ምቹ የሆኑ በአካባቢ የሚገኙ ቁሶችን 

በመጠቀም ለአጫጭር ነገር ግን ተደጋጋሚ ጊዜዎች ተግብሯቸው። የህጻናት እድገት የተያያዙ እርስ በርስ የተሳሰሩ ክፍሎችን 
ስለሚያካትት፤ ብዙ ጊዜ አንድ ክህሎትን ለማሻሻል የሚያግዝ ተግባር ሌሎች የእድገት ክፍሎችን እገር መንገዱን 
ያሳድጋል/ያበለጽጋል፡፡     

 

 
ማስታወስ ያሉብን  ነጥቦች፦  

 
 

① ልጆች በየቀኑ በሚፈጠሩላቸው የልምምድ እና የትውውቅ እድሎች በደንብ ይማራሉ። ስለዚህ ልጆች በሕይወት 
እንዲድኑ ብቻ ሳይሆን እንዲበለጽጉ ከተፈለገ፣ ተንከባካቢዎች ብዙ የተለያዩ ተግባራትን ላልጆች መስጠት መቻል 
አለባቸው።  

 
② ተንከባካቢዎች ጨዋታዎችን፣ እንቅስቃሴዎችን   እና መልካም እርስ በእርስ ግንኙነትቶችን በማበረታታት 

የልጆችን ሁለንተናዊ እድገት ሲደገፍ፣ የልጆችን የአመጋገብ ክህሎት እድገት መደገፍ ይችላሉ።  
 

③ ህፃናት በእጅጉ ተጠቃሚ የሚሆኑት ተንከባካቢዎች በቀን ውስጥ ለአጫጭር ጊዜዎች የተለያዩ ጠቅላላ እድገትን 
የሚደግፉ ተግባራትን ማከናወን ሲችሉ ነው፡፡ 
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ክፍል 5.1፦ ስለ ህጻናት ምገባ ሊታወቁ የሚገባቸው 
አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች: 36 ወር እና ከዛ 
በላይ ለሆናቸው ልጆች 

ክፍል 5.2: 36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ 
የሚያገለግል መሠረታዊ የአመጋገብ መመሪያ 

ክፍል 5.3:  36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ 
የሚያገለግል የአመጋገብ ጊዜ አቀማመጥ    

ክፍል 5.4፦ ከምግብ ባሻገር: 36 ወር እና ከዛ በላይ 
የሆነውን ልጅ ለመደገፍ ጠቃሚ ምክሮች 
 

 

ክፍል 2/ ምዕራፍ 5 

ከፍ  ያለ ህጻን : 36 ወር  እና  ከዛ  በላይ  

 

“አንድን ልጅ ለማሳደግ   ማሀበረሰብ   ያስፈልጋል:;” 

የአፍሪካውያን አባባል 
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ክፍል 5.1፦ ስለ ህጻናት ምገባ ሊታወቁ የሚገባቸው 
አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች:- 36 ወር እና ከዛ 
በላይ ለሆነው ልጅ  

  

የህጻናትን እድገት ደረጃዎች አስፈላጊነት 
ከ 36 ወር እና ከዛ በላይ ያሉ ልጆች በሁሉም የእድገት ክፍል ላይ ለውጥ ያሳያሉ፡፡ በዚህ እድሜ ልጆች ጠንካራ የሰውነት 
አቋም፣ እንቅስቃሴ የማድረግ ችሎታ፣ ቅልጥፍና እና ሰውነታቸውን በቀላሉ እና በፍጥነት ማዘዝ ይችላሉ። እንዲሁም 
ውስብስብ ስሜቶች እና ሃሳቦች ይሚገልጹ ውስብስብ አረፍተ ነገሮችን በመጠቀም  እራሳቸውን ይገልፃሉ፡፡ በዚህ የእድሜ 
ክልል ውስጥ ያሉ ልጆች ጠንካራ ግንኙነት የመፍጠር  ፍላጎት ይኖራቸዋል፤ ጓደኛ የመፈለግ እና አብሮ የመጫወት ፍላጐት 
ያሳያሉ፡፡ በተጨማሪም ብዙ የእለት ከእለት ተግባራትን በማድረግ ይደሰታሉ፤ ለምሳሌ እጃቸውን በመታጠብ እና 
እራሳቸውን በመመገብ ። ሁሉም የእድገት ክፍሎች እርስ በርስ የተገናግኙ እና አንዱ በአንዱ ላይ ተፅዕኖ ስላለው፤ የልጆችን 
እድገት ሁለንተናዊ በሆነ  መልኩ መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡36 ወር እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ከአመጋገብ ጋር 
በተገናኘ ተጨማሪ እርዳታ የሚፈልጉ ህጻናት  ስናግዝ/ስንንከባከብ ሁሉንም የእድገት ክፍሎች ማወቅ በጣም አስፈላጊው 
ነገር ፡፡.  

 

ስለ እድገት ደረጃዎቹ የበለጠ መረጃ ለማግኘት መግቢያውን የመልከቱ።   

 

አመጋገብን አስፍቶ ስለማየት ምሳሌ: 
 

የእድገት  ክፍል  
 

የእድገት  ዋነኛ  ደርጃዎች  (ክህሎት) 
 

 

 
 

አካባቢን የመላመድ  
 

ልጅቷ በማታ ጥሩ እንቅልፍ ይተኛል፤ እንዲሁም ቀን ቀን አጭር እንቅልፍ 
ሊወስድም ላይወስድም ይችላል። 

  

 

አካባቢን መላመድ | ተግባቦት | የማሰብ ችሎታ |አካባቢን 
የመላመድ 

ልጅቷ “ምግብ የመመገቢያ ሰአት ነው” ተብሎ ሲነገራት እጇን ትጣጠባለች ። 

 

 

ማህበራዊ-ስሜታዊ  | የማየት 

ልጁ ምግቡን በሚያይበት ሰዓት ደስተኛ ይሆናል :: 

 

  
  
ማህበራዊ-ስሜታዊ| ተግባቦት | የመስማት 

በምግብ ሰዓት የመግባቢያ ቃላትን በመጠቀም ልጁ ለተንከባካቢው ጥያቄዎች 
መልስ ይሰጣል (ተጨማሪ ሩዝ ወይስ ዶሮ ትፈልጋህ?)  
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አካባቢን የመላመድ  | የመንቀሳቀስ | የማሰብ ችሎታ |  
ማህበራዊ-ስሜታዊ 

ልቷ እራሱን በእጁ እና ማንኪያ በመጠቀም ለመመገብ ፍላጎት ያሳያል። በሚገባ 
ማድረግ ሲችል “ቻልኩበት!” ይላል።    

         

 

የመግባባት | የማሰብ ችሎታዎች | 
ማህበራዊ-ስሜታዊ 

ልጁ ከበላ በኋላ እጁን እና ፊቱን እንዲሁም የተመገበበትን አካባቢ ለማጽዳት 
ይሞክራል። 

 
አመጋገብ የተወሳሰበ ሂደት ነው፤ ሁሉንም የእድገት ክፍሎች ያካትታል፡፡ አንዱ እንኳን የእድገት ክፍል በደንብ ካልሰራ፣ ለልጁ 
እና ለተንከባካቢው አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ የልጆችን ችሎታና ፍላጐት በደንብ ለመረዳት እነሱን ሰፋ ባለ ሁኔታ ማየት 
ያስፈልጋል። እነዚህን ወሳኝ የእድገት ደርጃዎች ወይም(“ክህሎት”) በሚገባ በመረዳት እና እንዴት አብረው እንደሚሰሩ 
በማወቅ ተንከባካቢዎች የህጻኑ እድገት በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ እና እንዳልሆነ ማወቅ ይችላል። በተጨማሪም ክህሎቶች 
የተያያዙ በመሆናቸው እንደ ምግብ ሰአት ባሉ ቀላል የሁል ጊዜ ተግባራት ሁሉንም የእድገት ክፍሎች የመደገፍ እድል ይኖራል 
ማለት ነው። 

 
ችግሮች በቶሎ ከተለዩ ፣ በቶሎ መፍትሄ መስጠት እና ደስተኛና ጤነኛ ህጻን እና ተንካባካቢ 
እንዲኖሩ ያደርጋል። 

 
አስታውሱ፡- እድገት ሂደት ነው፤ ህፃናት እና ልጆች ክህሎቶችን እስኪያዳብሩ ረዘም ያለ ጊዜ 
ይወስዳል። የልጆች ፍላጐት በደንብ እንዲያውቁ እና ማማሏት እንዲችል ተንከባካቢዎች ስለነዚህ 
የእድገት ደረጃዎች ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። 

 

ለጤናማ የልጆች እድገት ጓደኝነት 
እና ጨዋታ ኣስፈላጊ ነው፡፡  
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የተለመዱ የእድገት ክህሎቶች 
 
36 ወር  እና  ከዚያ  በላይ  ለሆናቸው  ልጆች : 

አካባቢን የመላመድ 
 

 

⇒ በምግብ ሰአት ምግብ ንእዲሰጠው ይጠይቃል 

⇒ እራስን በምግብ ሰዓት ያስተናግዳል 

⇒ የተበላበት ሳህን፣ በባልዲ፣ማጠቢያ ውስጥ ያስቀምጣል 

⇒ ሲበላ ያንጠባጠበውን እና ያቆሸሸውን ያጸዳል 

 

ተግባቦት ⇒ ስሙን ይናገራል 

⇒ አጭር ታሪክ ወይም ሃሳብ ሲነገረው ጥያቄዎችን ይመልሳል 

⇒ ፊት እና ሰውነትን በመጠቀም ስሜቱን ይገልጻል 

⇒ ብዙ ቃላትን በመጠቀም የተወሳሰበ አረፍተ ነገር መመስረት ይችላል 

ትልልቅ እና ትንንሽ 
ጡንቻዎችን   
ማንቀሳቀስ 

⇒ የመመገቢያ እቃ በመጠቀም እራስን ይመግባል፤ በክፍት ኩባያ ይጠጣል 

⇒ በአንድ እግር መዝለል እና ሚዛን መጠበቅ ይችላል 

⇒ እግሮቹን በማቀያየር ደረጃ ይወርዳል 

 

የማሰብ ⇒ “ብዙ” እና “ትንሽ” የሚሉ ቃላትን ይረዳል 

⇒ ቁጥር እስከ 20 ይቆጥራል 

⇒ የሚታወቁ ታሪኮችን መልሶ ይናገራል 

ችሎታዎች   
ማህበራዊ-ስሜታዊ 

 

⇒ ዕቃዎችን ይካፈላል (ከጊዜ ወደ ጊዜ እርዳታ ይፈልጋል) 

⇒ እቃዎችን ወደ ትክክለኛ ቦታቸው ይመልሳል 

⇒ በስኬቶች ደስተኛ ይሆናል 

⇒ ለሌሎች እርህራሄን ያሳያል 

 

የማየት ⇒ የተለያዩ ቅርፆችን ደግሞ ይሰራል 

⇒ የተለያዩ ቀለሞችን ይለያል 

⇒ ፊደሎችን ይለያል ለማንበብ ዝግጁ ይሆናል 

 

የመስማት ⇒ የተለያዩ አመጋገብ የንግግር ድምፆችን ልዩነቶችን ይለያል 

⇒ የተወሳሰበ ቃልን እና እረዥም አረፍተ ነገሮችን ይደግማል 

⇒ ሌሎች እንዲረዱ በሚያስችል ደረጃ በግልጽ እና ጥርት ባለ ሁኔታ ያወራል 

⇒ በቃላት መጀመሪያ እና መጨረሻ ያለው ዽምፅ የለያል 
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ክፍል 5.2: 36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ መሠረታዊ 
የአመጋገብ መመሪያ  
 

አይነተኛ የአመጋገብ ክህሎት እድገት 
ሕፃናትን የመመገብ ክህሎት ከጠቅላላ የህጻናት የሰውነት እንቅስቃሴ እና   እድገት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። “ዳሌና 
ከንፈር” ይገናኛሉ፡፡ አንድ ልጅ እንዴት ቀጥ ብሎ እንደሚቀመጥ ፣ ምግቡን እንዴት እንደሚደርስ ፣ በድምፅ ረሀብን እንዴት 
እንደሚገልፅ እና የሚመገብበትን   እንዴት እንደሚለይ ስንመለከት በምግብ ሰዓት እንዴት መላው አካላቸው እንደሚገናኝ 
እንረዳለን፡፡ ስለሆነም   በአንድ የእድገት ክፍል ላይ እንኳን ችግር ካለ በመመገብ ክህሎት እድገት ላይ የራሱ አሉታዊ ተጽኖ 
ይኖረዋል ፡፡ 

36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ህፃን የክህሎቶች እድገት ደረጃ በጥሩ ሁኔታ ላይ በሚሆንበት ጊዜ፣ የሚከተለውን የአመጋገብ 
ስርዓት   ይመስላል፦ 

 

ዕድሜ  በወራት  አይነተኛ  የአመጋገብ  ክህሎት  እና  ዕድገት  

36 ወር እና ከዛ በላይ 

o በተለያዩ አይነት ኩባያዎች ያለ ድጋፍ ይጠጣል 

o ከተለያዩ የፈሳሽ መውሰጃ ስትሮዎች ያለ ድጋፍ ይጠጣል 

o ጣቱን ወይም የመመገቢያ ዕቃ በመጠቀም እራሱን ይመግባል 

o የተለያዩ ምግቦችን ያለ ድጋፍ ይመግባል 

o እጅን እና ፊትን ከምግብ በፊት እና በኋላ ያለድጋፍ ይታጠባል 

o ዕቃዎችን እና የተምገበበትን አካባቢ ከምግብ በኋላ በትንሽ ወይም ያለ ምንም ድጋፍ ያጸዳል 

o የአፍ አካባቢ ጡንቻዎችን በሚገባ ለማንቀሳቅስ በመቻል   የመብላት እና መጠጣት ክህሎት 
ይኖረዋል 

 

በ 36 ወር እድሜ ብዙ ልጆች እራሳቸውን እንዲችሉና ጥሩ ተመጋቢ እንዲሆኑ የሚረዳቸውን ክህሎት አዳብረዋል፡፡ የተለያዩ 
ምግቦችን (የተለያዩ ጣዕም እና ይሀት ያላቸውን) ይመገባሉ፡፡ በተጨማሪም ይህ ጊዜ ልጆች እራሳቸውን ችለው 
የሚመገቡበት ነው፤ ጣታቸውን፣ ማንኪያ፣ ኩባያ፣ የፈሳሽ መውሰጃ ትቦ በመጠቀም ይመገባሉ እንዲሁም ብዙ 
አያንጠባጥቡም፡፡  

ልጆች እዚህ አስደሳች የእድገት ደረጃዎች ላይ እንዲደርሱ ተንከባካቢዎች ጠቅላላ እውቀት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል፤ በዚህ 
የእድሜ ክልል ካሉ ልጆች ምን መጠበቅ እንዳለባቸው ማወቅ አለባቸው። በተጨማሪም ስላለፉት የእድገት ደረጃቸው 
ተንከባካቢዎች ጥልቅ የሆነ እውቀት ቢኖራቸው የበለጠ ያግዛቸዋል፡፡ ተንከባካቢዎች ስለ ህጻናት እድገት ጥልቅ የሆነ እውቀት 
ሲኖራቸው በትክክለኛ መንገድ የልጆችን የእድገት ክህሎቶች ለመደገፍ እና ለመቆጣጠር ይረዳል፡፡ 

በቀጣዮቹ ክፍሎች 36 ወር እና ከዛ በላይ የሆናቸውን ልጆችን በኩባያ፣ የፈሳሽ መውሰጃ ስትሮ እና የመመገቢያ ዕቃዎች 
ለመመገብ የሚያስችሉ የተለያዩ መንገዶችን እንወያያለን።  

 
 
ኩባያ፣ የፈሳሽ መውሰጃ ስትሮ፣ እና ማንኪያ አይነቶች ስለመምረጥ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ምዕራፍ 1 እና 

አፔንዴክስ 9G። 
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በኩባያ መጠጣት 
እድሜያቸው 36 ወር እና ከዛ በላይ የሆናቸው ብዙ ልጆች ከኩባያ 
በሚገባ መጠጣት አለባቸው፡፡ በተለያዩ የኩባያ አይነቶች የመጠጣት 
ሰፊ እድል እና ልምድ ሊኖራቸው ይገባል፦  

የተከፈተ ኩባያ፣ ጡጦ በሚመስል ኩባያ እና የተለያየ ቅርጽ እና 
ክብደት ባላቸው ኩባያዎች መጠጣት ይችላሉ። በኩባያ የመጠጣት 
ልምምድ (ከ12 ወር በኋላ) ካለፈው ወይም በቂ ያልሆነ ልምምድ 
ካላገኘ በኩባያ የመጠጣት ችሎታውን ይጎዳል፡፡ በተጨማሪም የአፍ 
አካባቢ ጡንቻዎችን የማንቀሳቀስ ክህሎት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 
ያሳድራል፡፡  

 

 
 
 
በኩባያ ስለመጠጣት ለበለጠ መረጃ ምዕራፍ 1፣2 እና 3 ትን ይመልከቱ። 

 

 

በፈሳሽ መውሰጃ ስትሮ ስለመጠጣት 
እድሜያቸው36 ወር እና ከዛ በላይ የሆኑ ብዙ ልጆች በፈሳሽ 
መውሰጃ ስትሮ ለመጠጣት የመለማመድ እድል ሊኖራቸው 
ይገባል፡፡ በተጨማሪም ከተለያዩ ፈሳሽ መውሰጃ ስትሮ አይነቶች 
በሚገባ የመጠጣ አቅም ሊኖራቸው ይገባል፦ አጭር፣ እረጅም፣ 
ጠባብ፣ ወፍራም፡፡ በፈሳሽ መውሰጃ ስትሮ የመጠጣት ልምምድ 
(ከ12 ወር በኋላ) ካለፈው ወይም በቂ ያልሆነ ልምምድ ካላገኘ 
በኩባያ የመጠጣት ችሎታውን ይጎዳል፡፡ በተጨማሪም የአፍ 
አካባቢ ጡንቻዎችን የማንቀሳቀስ ክህሎት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 
ያሳድራል፡፡  

 

 

በስትሮ ስለመጠጣት   ለበለጠ መረጃ ምዕራፍ 1 እና 3 ትን ይመልከቱ።   

 

 
ህጻን በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ቢሆን ነው የተንከባካቢዎች ድርሻ ተቀይሮ የልጁን 
በማደግ ላይ ያለ በራስ መተማመን እና እራሱን ችሎ ከኩባያ እና ከፈሳሽ መውሰጃ ስትሮ 
የመጠጣት ችሎታ ማገዝ የሚገባው፡፡  
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ልጆች በአማካኝ ከ 2-3 አመት ባለው እድሜአቸው ጠጣር ምግቦችን በደንብ መመገብ 
ይችላሉ፡፡ ይህም ማለት በ 36 ወር እድሜአቸው ላይ ልጆች በሚያመቻቸው መልክ 
የተዘጋጁ የአዋቂ ምግቦችን መመገበ የሚያስችላቸው ሁሉም የአፍ፣ እጅ እና ጣት 

ጡንቻዎችን የማንቀሳቀስ ክህሎቶች ያስፈልጋቸዋል፡፡. 

 

 

ጠጣር ምግቦች 
በ 36 ወር እድሜ ብዙ ልጆች የተመጣጠነ እና  ጠጣር ምግብ 
መብላት አለባቸው፡፡ ጠጣር ምግቦችን በየጊዜው የመመገብ እድል 
ሊኖራቸው ይገባል፡፡ በየቀኑ ጣታቸውን እና የመመገብያ ዕቃ 
በመጠቀም እራሳቸውንም መመገብ አለባቸው ፡፡ መመገብ እና 
ራስን የመመገብ ልምምድ ጊዜ( ከ6 ወር በኋላ) ከተላለፈ ወይም 
በቂ ያልሆነ ልምምድ ካላገኘ መመገብ እና ራስን የመመገብ ክህሎት 
አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም በአፍ አካባቢ እና እጅ እና ጣት 
ጡንቻዎች የማንቀሳቀስ ክህሎት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡ 

 

 
 

 

 

 

 

እራስን ችሎ ማደግ 

ልጆች በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ በየቀኑ በአይነትም በመጠንም በዛ ያለ ምግብ ስለሚመገቡ፣ እጃቸውንና የመመገቢያ 
ሳህን በመጠቀም ራሳቸውን ለመመገብ ጠንካራ ፍላጐት ያሳያሉ፡፡ በተጨማሪም በጣም በአመጋገባቸው የተሻሉ እየሆኑ እና 
መዝረክረክ እያቆሙ ይመጣሉ፡፡  36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆናቸው ህፃናት እጅን እና የመመገቢያ እቃን በመጠቀም 
እራሳቸውን እንዲመግቡ ማበረታት፣ በመቅመስ እና በመብላት ምግብን እንዲያውቁ፣ እንዲለማመዱ እንዲሁም ከምግብ 
ጋር ምቾት እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡ በተጨማሪም ብዙ ጊዜ ልጆች እራሳቸውን ችለው ሲመገቡ ብዙ ይበላሉ፤ በራሳቸው 
እንዲኮሩ እና ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸውም ያደርጋል፡፡.  

 
መርጦ መብላት7  

36 ወር እና ከዛ በላይ የሆናቸው ህጻናት ምግብ የመምረጥ አዝማሚያ ሊያሳዩ ይችላሉ፡፡ ቢሆንም ከ 24-36 ወር እድሜቸው 
ላይ እንደሚሆነው ጠንካራ  አይደለም፡፡ ሌላኛው ምግብን መርጦ የመመገብ ሁኔታ የሚታየው ከ 7-8 ዓመት ዕድሜ ላይ 
ሲሆኑ ነው፡፡ ይሄ የሚፈጠረው ልጆች በዚህ እድሜአቸው አእምሮአቸው ውስጥ በሚፈጠረው እድገት ነው፡፡ ይህ እድገት 
አዲስ ምግብን መሞከርን አስጨናቂ እና ለሰውነታቸው አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ በአብዛኛው  36 ወር እና ከዛ በላይ የሆናቸው 
ልጆች አዲስ ጣዕምና   ይዞት ያላቸውን የምግብ አይነቶችን ለመቀበል ከፍተኛ ፍላጎት ይኖራቸዋል።  

 

 
በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ልጆች ምግብን አይተው ለመመገብ መወሰን እንዲችሉ ከ 20 ጊዜ 
በላይ ማየት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ አዲስ ምግብን መመገብ መጀመር ጊዜ እና ትዕግስት 
ይጠይቃል፡፡ 
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ስለ ጠጣር ምግቦች መረጃ ለማግኘት ምዕራፍ 1 2 እና 3ትን ይመልከቱ። 

ስለ መርጦ ስለመብላት/መመገብ የበለጠ ለማወቅ ምእዕራፍ 4ትን ይመልከቱ።  

 

 

ለዚህ እድሜ ክልል የሚጠቅሙ ቁልፍ ነጥቦች 
ከ36 ወር በላይ የሆናቸው ልጆች በሁሉም የእድገት ክፍሎች መሻሻል እያሳዩ ይሄዳሉ፡፡ አሁን ጥሩ ተመጋቢዎች 

እና እራሳቸውን ችለው መመገብ የሚችሉ ይሆናሉ፡፡ ልጆች በአሁን ሰአት ለመመገብ ከተንከባካቢያቸው ብዙ 
ድጋፍ ባያስፈልጋቸውም፣ በየቀኑ እንዴት አዲስ ምግብን እንደሚመገቡ፣ በራሳቸው ሲመገቡ ምቾት እንዲሰማቸው 

እና እንዲደሰቱ፣ እንዲሁም ከበሉ በኋላ እራሳቸውን እንዲያፀዱ ለማስቻል ተንከባካቢዎች ትልቁን ሚና ይጫወታሉ፡፡  

 

 
ማስታወስ ያለብን  ነጥቦች፦  

 
 

① ከፍ ባሉ ልጆች   እንኳን ሳይቀር የእድገት ክፍሎች የተያያዙ ሲሆኑ እያንዳንድዱ ክህሎት በሌላኛው ላይ ጥገኛ 
ነው፡፡ ተንከባካቢዎች ያደጉ ልጆችን ክህሎትን በቅርበት በመቆጣጠር   በትክክለኛ መንገድ እየሄደ መሆኑን 
ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ 

 

② ተንከባካቢዎች   ልጆች በዚህ እድሜ ላይ ጥሩ እድል ከተሰጣቸው ጣቶቻቸውን፣ የመመገቢያ ማንኪያ፣ ኩባያ 
እና የፈሳሽ መውሰጃ ስትሮ የመሳሰሉትን የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም እራሳቸውንም ችለው መመገብ 
እንደሚችሉ መጠበቅ ይኖርባቸዋል። 

 

③ ልጆች በምግብ ሰአት እራሳቸውን እንዲመግቡ እድል መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ይሄ የተሻለ ተመጋቢ 
እንዲሆኑ በራሳቸው እንዲኰሩ እና ውጤታማ እንደሆኑ እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡ 
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ክፍል 5.3: 36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ የሚያገለግል 
የመመገቢያ ጊዜ አቀማመጥ    

 

የመመገቢያ ጊዜ አቀማመጥ ጠቀሜታ 
ልጆችን ስንመግብ የምናስቀምጥበት መንገድ በጣም ወሳኝ ነው፡፡ አንዳንድ አቀማመጦች መመገብን እና እራስን የመመገብ 
ሂደትን ለልጁ ቀላል ያደርጉታል፣ አንዳንድ አቀማመጦች ደግሞ በተቃራኒው በጣም አስቸጋሪ እና አደገኛ የደርጉበታል።  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መጥፎ አቀማመጥ ብዙ አደጋዎች አሉት፦   
Ø በቂ ያልሆነ እና እረዥም የምግብ ሰዓት 

Ø ዝቅተኛ ምግበን የመቀበል እና የተለያዩ ምግቦችን 
የመልመድ እድል 

Ø የሚመገቡት ምግብ መጠን መቀነስ 

Ø ከፍተኛ የሆነ በራስ ለመመገብ የመቸገር ሁኔታ 

Ø የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት እድል አናሳ መሆን 

Ø በተደጋጋሚ የመታመም እና የሞት እድል መጨመር 

Ø የምግብ ሰአት ለልጆች እና ለተንከባካቢዎች አስጨናቂ 
እና አስቸጋሪ ይሆናል  

Ø አቀማመጥ ትክክል ሳይሆን ሲቀር የመመገብ ተግባር 
አስጨናቂ ሊሆን ይችላል፤ የምግብ ሰአት ለልጆችም 
ለተንከባካቢም የማያስደስት ተግባር ይሆናል 

 

 

 

ጥሩ አቀማመጥ ለልጆች እና ለተንከባካቢዎች ብዙ 
ጠቀሜታዎች አሉት፦   

 ጊዜውን የጠበቀ አመጋገብ 
 የተለያዩ ምግቦችን የመመገብ ችሎታ መጨመር 
 የሚመገቡት መጠን ይጨምራል 
 እራሳቸውን የመመገብ ክህሎታቸው ከፍተኛ 

ይሆናል 
 የተሻሻለ የእድገት ሂደት እና የተመጣጠነ ምግብ 

የማግኘት እድልይ 
 የሞት እና የህመም ክስተት መቀነስ 
 ልጆች እና ተንከባካቢዎች በምግብ ሰዓት 

ደስተኛም ይሆናሉ፤ ጥሩ ጊዜን ያሳልፋሉ 
 

 አቀማመጥ ጥሩ ሲሆን ልጆች እና ተንከባካቢዎች 
ደስተኛ ይሆናሉ፣ ህጻንን መመገብ ጥሩ ስሜትን 
የሚፈጥር ተግባር ይሆናል 
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ምዕራፍ 2 ክፍል 2.3 ላይ የተመለከቱትን ዝርዝር የመመገቢያ ጊዜ አቀማመጦች ጥቅሞችና እና ጉዳቶች 
መመልከት ይችላሉ። 

 

 

ይሄ ክፍል 36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆናቸው ልጆች ጥሩ የሆኑ ወይም የሚመከሩ የመመገቢያ ጊዜ አቀማመጦች እንዴት 
ማግኘት እንደሚቻል ወይም እንዴት እንደሚተገበሩ እንዲሁም የትኞቹ አቀማመጦች ለየትኛቹ ልጆች ተስማሚ እንደሆኑ 
ያብራራል።  
 

 

36 ወር  እና  ከዛ  በላይ  ለሆናቸው  ልጆች  ጥሩ የሆኑ  ወይም የሚመከሩ የመመገቢያ  ጊዜ  
አቀማመጦች  እንዴት  ማግኘት  እንደሚቻል  ወይም  እንዴት  እንደሚተገበሩ  የሚጠቅሙ  ዋና  ዋና  

ነጥቦች፦  

የልጁ ጭንቅላት እና አንገት በሚገባ ድጋፍ አግኝቷል? 

የልጁ (ከአንገት በታች እና ከወገብ በላይ ያለው) ሰውነት በሚገባ ድጋፍ አግኝቷል? 

ልጁ ቀጥ ብሎ ተቀምጧል? 

ልጁ የሚመገብበት ፍጥነት በሚመቸው ፍጥነት እንዲሆን ተጨማሪ እርዳታ ያስፈልገዋል? 

ልጁ በራሱ እንዲመገብ ተጨማሪ እርዳታ ያስፈልገዋል? 

ተንከባካቢው በተመረጠው አቀማመጥ ምቾት ይሰማዋል? 
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 ይቺ ተንከባካቢ ሁለቱ ልጆች ምሳቸውን በደንብ እንዲመገቡ 
የሚያስችላቸውን አቀማመጥ ታሳያቸዋለች፡፡ እነዚህ 

ተንከባካቢዎች ልጆች በሚመቻቸው መንገድ ሲቀመጡ 
እራሳቸውን በተሻለ ውጤቴማነት ሊመግቡ እንደሚችሉ 

ተገንዝብዋል ማለት ነው።  

 

 
 
 
 
 
 
 
በተጨማሪ የልጁን ሌላ የግል ፍላጐት ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል:: ለምሳሌ፦  
 

① የልጁ የሰውነት መጠን ምን ያህል ነው? ተለቅ ያለ ልጅ በተወሰነ አቀማመጥ ላይ እንዲቀመጥ ለማድረግ 

አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፡፡ ትንሽ ልጅ ደግሞ ቀጥ ብሎ ወንበር ላይ ለመቀመጥእንደ እስፖንጅ፣ ትራስ እና 

ከመሬት ከፍ ያለ የእግር ማስቀመጫ የመሳሰሉ ተጨማሪ ድጋፎችን ሊፈልግ ይችላል ፡፡ 

② ልጁ ምን ያህል ጠንካራ ነው? ደካማ ልጅ ድጋፍ ብዙ ድጋፍ የሚሰጥ አቀማመጥ ሊያስፈልገው ይችላል፤ 

ጠንካራ ልጅ ግን ትንሽ ድጋፍ ብቻ ሊፈልግ ይችላል፡፡ 

③ ልጁ በራሱ ለመመገብ እየሞከረ ነው? እራሱን የማይመግብ ልጅ ብዙ ለመለማመድ እድል በተሰጠው ቁጥር 

እራሱን የመመገብ ክህሎቱ በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል፡፡ 

④ ልጁ በአቀማመጡ የተመቸው ይመስላል? ያልተመቸው ልጅ በጭራሽ በደንብ አይመገብም 

⑤ በአቀማመጡ ልጁ በድንብ እየተመገበ ነው ወይስ አለመደሰትና ቅሬታ ይታይበታል? ልጁ መከፋት ወይም 

ቅሬታካለበት በሚገባ አይመገብም፡፡ 

⑥ በአቀማመጡ ልጁ ያስለዋል?ትን ይለዋል? የሚያስለ ወይም ትን የሚለው ልጅ እጅግ አንስተኛ ምግብ እና 

ንጥረ ነገርብቻ ያገኘል፤ በከፍተኛ ደረጃ ለበሽታ የተጋለጠ ይሆናል።. 
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ጥሩ  አቀማመጥ  
o ልጅ ቀጥ ብሎ ወንበር ላይ ተቀምጧል 
o ጭንቅላቱ ወደፊት ቀደም ብሏል 
o ጉልበቶቹ በ 90 ዲግሪ ላይ ይግኛሉ 
o እግሮች በእግር ማሳረፊያ ላይ በደንብ ተደግፈዋል 
o የመመገቢያ ዝርግ ሳህኑ   አቀማመጥ እና ራስን 

ለመመገብ አመቺ በሆነ ተገቢው ከፍታ ላይ ይገኛል፡፡ 

 

 

 

ትክክለኛ  ያልሆነ  አቀማመጥ  
o ልጁ ቀጥብሎ ወንበር ላይ አልተቀመጠም 
o ወገቡ በትንሹ ታጥፏል 
o ጉልበቶቹ በ 90 ዲግሪ ላይ ይግኛሉ 
o እግሮች በጥሩ ሁኔታ ድጋፍ አግኝቷል ነገር ግን 

ጭንቅላት እና አንገቱ   ወደ ኋላ ተኝጋሏል  
o ከአንገት በታች ከወገብ በላይ ያለው ሰውነቱ 

ተጠማዟል፡፡ 
o ትክክለኛ አቀማመጥ ወይም ራስን መመገብ 

ይሚያበረታታ/ምቹየሆነ ጠረጴዛ ወይም ዝርግ ሳህን 
የለም፡፡ 

 

36 ወር  እና  ከዛ  በላይ  ለሆናቸው  ልጆች  ትክክለኛ እና  ትክክለኛ  ያልሆኑ  የአመጋገብ  ጊዜ  አቀማመጥ 
ምሳሌዎች።  
 

  

 
 

ህጻኗ ሰውነቷ ተገቢውን ድጋፍ ካገኘ እና ከተመቻት፣ለምግቧ ትኩረት ስጥታ መመገብ 
ትችችላች፡፡ 
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የመመገቢያ ዝርግ ሳህን ወይም መደገፊያ ያለው ወንበር/መቀመጫ 
መጠቀም ህጻናት ምግብን እንዲለማመዱ እና ራሳቸውን በጣታቸው፣
በማንኪያ እና በኩባያ መመገብን እንዲችሉ ያበረታታል፡፡ 
 
 
 
 
 

ለመብላት እና ለመጠጣት ምቹ አቀማመጦች 
ከዚህ በታች የተዘርዘሩት የአቀማመጥ አይነቶች እድሜአቸው 36 ወር እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ህጻናት የሚያመቹ ናቸው ፡፡
በተጨማሪም ልጆች እያደጉና እየጠነከሩ በሄዱ ቁጥር የሚጠቀሙባቸው ወንበር/መቀመጫ እና ጠረጴዛ መለወጥ ወይም 
ማሻሻል ሊኖርበት ይችላል፡፡ 

በአሁን ሰአት የሚጠቀሙት አቀማመጥ ለእርስዎ ወይም ለልጁ ትክክለኛ ሆኖ 
ካልተሰማዎ፣የተለየ አቀማመጥ (እና ወንበሮች፣ጠረጴዛዎች፣ዝርግ ሳህኖች እና ትራስ) 
መሞከር ችግር የለውም።አንዳንድ ጊዜ ተንከባካቢዎች “ትክክለኛ የሚመጥን አቀማመጥ 
እስኪያገኙ ድረስ” ብዙ መሞከር አለባቸው፡፡ 

ወደፊት ወጣ ብሎ ቀጥ ብሎ መቀመጥ (በልጆች መቀመጫ ላይ /ከፍያ ለወንበር ላይ)  

እንዴት?:- ልጅን  በጥሩ ሁኔታ በሚደግፈው አቀማመጥ በልጆች  ወንበር  ወይም  ከፍ  ባለ  ወንበር  ላይ  
ያስቀምጡት፡፡  በሚቀመጥበት ወቅት   እርስዎን  እና  / ወይም አብረውት  ያሉትን  እኩዮቹን  ፊት ለፊት ማየት  
መቻል  አለበት፡፡ምግቡን፣ኩባያውን  እና  /  ወይም ማንኪያን  እርሶ  ይያዙ  እንዲሁም  ህጻኗ  በመመገብ ሂደት  
ውስጥ እንድትሳተፍ  እድል  መስጠት  ተገቢ  ነው፡፡ 

 
ይህ  በጣም  የተሻለ  የሚሆነው፡-ለብዙ  ከ  36 ወር  በላይ  የሆናቸው  ሕፃናት፤  በማንኪያ መመገብ፣  በጣት  
መመገብ፣በኩባያ መጠጣት፣በፈሳሽ  መጠጫ  ስትሮ መጠጣት፡፡   
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36 ወራት እና ከዛ በላይ ለሆናቸው ህፃናት የትክክለኛ አቀማመጥ መከታተያ 
ነጥቦች ዝርዝር፡- 

 
36 ወራት እና ከዚያ በላይ ዕድሜ ላላቸው ልጆች: - 

� ወገብ በ 90-ዲግሪ ላይ መሆን አለበት፡፡ 

� ከአንገት በታች እና ከጉልበት በላይ ያለው ሰውነት ክፍል በተንከባካቢው ሰውነት ወይም ወንበር ድጋፍ ቀጥብሎ መቀመጥ አለበት፤
ወደኋላ ወይም ወደጎን ማጋደል የለበተም፡፡ 

� ሁለቱም ትከሻዎች ስይዛነፉ መቀመጥ አለባቸው 

� ጭንቅላት መካከል ላይ መሆን አለበት፤ወደኋላ ወይም ወደጎን ማጋደል የለበተም፡፡ 

� ሁለቱም ጉልበቶች በ 90 ዲግሪ ላይ መቀመጥ አለባቸው፡፡ 

� እግሮች መሬት ላይ በደንብ መርገጥ አለባቸው፤ ወይም የተንከባካቢው አካል ላይ ማረፍ ወይም መደገፍ የችላል፡፡ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ጭንቅላ
ት 

ትከሻ 

ወገብ 

ከወገብ 
  

Knees 

እግር 
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ለዚህ ዕድሜ ዋና ዋና ነጥቦች 
ይህ  የህይወት ዘመን፣የምግብ  ሰዓት  በልጆች  እና  ተንከባካቢዎች  መካከል  የመቀራረቢያ  ውይም  

የመለማመጃ ሂደት  ነው፡፡  

በ  36 ወር  ላይ  በምግብሰዓት  የበለጠኃላፊነት  ይወስዳሉ፤  ምግብ በራሳቸው መመገብ ይችላሉ፣  ከተመገቡ 
በኋላ  ያፀዳሉ፡፡ልጆች  በሚመገቡበት ጊዜ  የሚቀመጥበት መንገድ እጅግ  በጣም ትልቅ  ሚና  አለው፤
በመመገቢያ ሰዓት  በከፍተኛ  ትኩረት  እንዲመገቡ  ይረዳቸዋል፡፡  በተጨማሪም  ጥሩ  አቀማመጥ  ለልጆች  
የበለጠ አካላዊ  መረጋጋትን  እና  በራስ መተማመን በመስጠት በራሳቸው  የመመገብ ችሎታቸውን 
ይጨምራል፡፡  ህጻናት በአስተማማኝ  ሁኔታ እና  ራሳቸውን  ችለው  እንዲመገቡ  ተንከባካቢዎች  ትክክለኛ  
ስለሆኑ  የህጻናት  የምግብ ሰዓት   አቀማመጦች  አስፈላጊ  ገጽታዎች  በሚገባ መረዳት አለባቸው፡፡   

 

 
ልናስታውሳቸው የሚገባን ነጥቦች፦  

 

① ጥሩ የሆነ የልጆች የምግብ ሰአት አቀማመጥ ላህጻናት ደህንነቱ   የተጠበቀ እና ቀላል አመጋገብ ሁኔታን 
ይፈጥራል እንዲሁም ራስቸውን ችለው ለመመገብ ከፍ ያለ በራስ መተማመን እና ስኬት እንዲኖራቸው 
ያደርጋል፡፡ 

② የእያንዳንዱ ልጅ የምግብ ሰአት ጤናማ፣ስኬታማ እና አስደሳች እንዲሆን፤የመመገቢያ ጊዜ አቀማመጥ ቁልፍ 
የሆኑ ነጥቦችን ከግምት ያስገቡ፡፡ 

③ አብዛኛዎቹ ልጆች   በ 36 ወር ላይ ጥሩ የሆነ የመመገቢያ ጊዜ አቀማመጥ እንዲኖራቸው ከተደረገ ራሳቸውን 
ችለው መብላትና መጠጣት ይችላሉ፡፡ 
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እነዚህን  ክንውኖች በእለት ከለት ትግባራችቻቸው በማከተት፣ ተንከባብካቢዎች/ወላጆች የልጆቻቸውን 
እድገት በአጭር ጊዜ ነገር ግን ውጤታማ በሆነ መልክ ማረጋገጥ ይችላሉ። እነዚህን ተግባራት በምግብ 
ሰዓት፣ ልብሳቸውን በሚቀይሩበት  ሰአት፣ ዳይፐር በሚቀይሩበት ሰአት፣ ገላቸውን በሚያጥቡበት ሰአት፣ 

በሚያጫውቱበት ሰአት፤ እንዲሁም ከአንድ በላይ የሆኑ ህጻናት በሚንከባከቡበት ጊዜ ለምሳሌ፣ አንዷ ህጻን 
እንድትጸዳዳ ሲያደርግ ሌላዋ ከተንከባከቢው አጠገብ ሆና በወለል ላይ ልትጫወት ትችላለች። 

ክፍል 5.4:- ከምግብ ባሻገር:- 36 ወርና በላይ የሆኑ ህጻናትን 
ለመርዳት የሚጠቅሙ ምክሮች 

 

በመጀመሪዎቹ 36 ወራት ላይ ህጻናት ብዙ አስገራሚ የእድገት ለውጦችን ያደርጋሉ፡፡በዚህ የህይወታቸው ደረጃ ላይ፣ 
አካባቢያቸውን ለማወቅ እንዲሁም በአካባቢያቸው ካሉ ለመማር እና ለማደግ ጠንካራ ፍላጎት ያሳያሉ፡፡ ይህ ክፍል ከምግብ 
ባሻገር ጤናማ የሆነ ሆለንተናዊ የህጻናት እድገት ለማበረታታት የሚያስችሉ ቀላል ሃሳቦችን ያስረዳል፡፡  

 

 

       የእንቅስቃሴ ክህሎት 
ይህጻኑን የመንቀሳቀስ ችሎታ የማሳደግ ስራ በቀላሉ በየቀኑ ሊሰራ ይችላል። ህጻኑ አካሉን ማንቀሳቀስ እና አካባቢውን 
ለማወቅ ሲችል፤ አካሉም አንጎሉም እያደገ ነው ማለት ነው። በትጨማሪም ሕጻኑ መንቀሳቀስ እንዲችል ማገዝ በቀጥታ 
ህጻኑን በመመገብ ተግባር ላይ ቀጥተኛ እገዛ ያደርጋል።  ጥሩ የመንቀሳቀስ ክህሎት ያለው አንድ ጠንካራ ሕጻን ከመመገብ 
ጋር በተያያዘ የሚያጋጥመው ጥቂት ችግሮች ሲሆኑ እንሱም ቢሆኑ በቶሎ መፈታት የሚችሉ ናቸው። 

 
የመንቀሳቀስ (አካላዊ) 

ተግባራት 

     
 መግለጫ (ምን እንደሚመስል) 

 

 
 
 
 

የከፍተኛ እንቅስቃሴ ጨዋታ 
 

 
⇒ ኳስ ጨዋታ፦ ኳስ በመወርወር፣ በማንከባለል፣ በእግር በመምታት፣ በመያዝ ትጫወት፡፡ 

ለብቻ ወይም ሌሎች ህጻናትን በማሳተፍ በጨዋታው መዝናናት ይቻላል፡፡  
⇒ እግር ኳስ ጨዋታ፦ የካርቶን ሳጥን በጎኑ በማስተኛት ክፍት በኖነው በኩል ያለውን እንደጎል 

በመጠቀም ኳስ በመምታት መጫወት ይቻላል፡፡  
⇒ የካንጋሮ ዝላይ ጨዋታ፦ አንድ እቃ እንደ መነሻ መስመር በማስቀመጥ ከመነሻ መስመሩ 

ተነስተው እስከቻሉት ርቀት እንዲዘሉ ያበረታቷቸው።  
⇒ ከቤት ውጪ ጨዋታ፦ ልጆች በኳስ ከቤት ውጬ እንዲ ጫወቱ ያበረታቷቸው፤ የቤት ውጬ 

መጫዎቻ እቃዎች ካሎትም እንዲጫዎቱ ያድርጓቸው። ክበድ ያሉ እንደ መዝለል፣ መሮጥ፣ 
መሰላል መውጣጥ የመሳሱሉትን እንዲጫወቱ ያድርጓቸው። 

⇒ ደረጃ መውጣት፦ ሕጻኑን ደረጃ   እንዲወጣ እና እንዲወርድ ያድርጉት። ማን ቀድሞ 
የመጨረሻው ከፍታ ላይ ይደርሳል በማለት ያዝናኗቸው።  

⇒ አካባቢያቸውን እንዲያውቁ ማድረግ፦ ህጻናት የተለያዩ እንደ መዳህ፣ መቆም፣ መራመድ፣ 
መሮጥ፣ እና መዝላል የመሳሰሉ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎችን   እንዲያደርጉ በማድረግ 
አካባቢያቸውን   እንዲያውቁ ብዙ እድል ይፍጠሩላቸው።  
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ትልልቅ ልጆች በየቀኑ ከቤት ውጪ 
መጫወቻ ቦታ በመሮጥ፣ በመዝለል፣ 
በመንሸራተት ወዘተ እየተዝናኑ ነው።  

 

 

እንቅስቃሴ እና ሙዚቃ 

 
⇒ የዳንስ ጊዜ፦ የሚወዱትን ሙዚቃ በማጫወት አብራቸሁ   ጨፍሩ 
⇒ አብሮ መዝፈን፦ በቃላት የተቀናጁ የእጅ/የጣቶች እንቅስቃሴዎች በማድረግ፣ አብሮ በማዜም፣ 

እና ሰውነትን በማንቀሳቀስ ተደሰቱ  
⇒ ዘፈን   መስራት: እንደ ድሰት መጥበሻ ያሉ ሁልጊዜ የምንጠቀምባቸውን እቃዎች እና እንደ 

ጊታር፣ ፒያኖ፣ ከበሮ እና ደውል ያሉ የሙዚቃ መሣሪያዎችን ወይም የመጫወቻ መሳሪያዎችን 
በመጠቀም ሙዚቃ/ዘፈን በመስራት ተዝናኑ 

 
 
 
 

የጣት እና የእጅ ጨዋታ 

 
⇒ የጠረጴዛ ጊዜ: ትንሽ ጠረጴዛ፣ ሳጥን፣ የተገለበጠ የቆሸሸ ልብስ ማስቀመጫ ቅርጫት ተጠቅሞ 

(በወንበር ላይ እንዲቀመጥ) እንዲጫወት (በመአዘኖች፣ የሚገጣጠሙ ቅርጾች ወዘተ) ፣ 
እንዲመገብ፣ የስነጥበብ ስራ እንዲሰራ (እንዲሞጫጭር፣ ቀለም እንዲቀባ፣ እንዲስል፣ 
እንዲቆራርጥ፣ እንዲያጣጥፍ) እና ትምሕርታዊ ስራዎችን (ጽሁፍ፣ ሂሳብ) እንዲሰራ ማድረግ።  

⇒ የመአዘን መደርደር ጊዜ: መአዘኖችን በመገንባት እና በማፍረስ መጫወት፤ ትልልቅ መአዘኖች 
ለመደርደር ያመቻሉ 

⇒ የቅርጫት ኳስ: ለስላሳ ኳስ፣ ትንንሽ ትራሶች፣ የተሞሉ መጫዎቻዎች ከረጢት ቦርሳዎች 
የቆሸሸ ልብስ ማስቀመጫ  ቅርጫት ወይም የቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫት ውስጥ በመወርወር 
ተጫወቱ።  

⇒ የስዕል ጊዜ፡- እጅ እና ብሩሾችን በመጠቀም   በቀለም እርሳስ፣ ማርከር፣ ጠመኔ፣ እርሳስ፣ 
የውሃ ቀለም ወይም ውሀ እና አፈር ቅርጾችን እና ስዕሎችን በመስራት መዝናናት  

⇒ ትልቅ እርዳታ ሰጪዎች፡ ልጆች በሁልጊዜ ክንውኖች   እንደ ልብስ መልበስ፣ እጅ መታጠብ፣ 
ምግብ ለራሳቸው   እና ለሌሎች ማቅረብ፣ በር መክፈት እና መዝጋት፣ በምግብ ሰዓት 
ፈሳሾችን መቅዳት፣ መጥረግ እና ሌላ ከጽዳት ጋት የተያያዙ ስራዎች ውስጥ እንዲያግዙ 
ማድረግ 
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መጫወት እና መማር  
ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ እንዲጫወቱ እና እንዲማሩ መደገፍ በቀላሉ በየቀኑ ሊደረግ የሚገባው ነገር ነው፡፡ እንደውም 
ዋነኛው ልጆች የሚማሩበት መንገድ   ጨዋታ ነው! ስለዚህ አንድ ልጅ መጫወት ሲችል፦ ስለ እቃዎች ሲያውቅ፣ ከሌሎች ጋር 
ሲተዋወቅ፣ አካባቢውን ሲያውቅ፤ ትልቅ ሰው በሚሆንበት ጊዜ የሚረዳው የበለጸገ አእምሮ እንዲኖረው ይረዳዋል።  

 
 

የጨዋታ እና የትምህርት 
ተግባራት 

 
ማብራሪያ (ተግባሮቹ ምን እንደሚመስሉ) 

 

 
ማውራት፣ መዝፈን፣ ማንበብ 

እና መማር 
 

 
⇒ የተረት ጊዜ፡- አብሮ መጽሐፍ በማንበብ መዝናናት ወይም የሚወዱትን ታሪክ መንገር፤ 

የህፃናትን መዝሙር ማካፈል፣ የድሮ ታሪክ መንገር ፤ እንዲሁም ገጾችን እንዲገልጥ 
ይጠይቁት፣ ስዕሎችን ይጠቁሙት (“ቀጥሎ ምን ይከሰታል?”) እያሉ ታሪኮችን ይንገሩት። 

⇒ የዘፈን ሰዓት፡- ዘፈን ማዳመጥ እና ከልጁ ጋር አብሮ መዝፈን፤ የሚያውቁትን ዘፈን አብሮ 
በመዝፈን መዝናናት 

⇒ የማውራት ጊዜ፡- ልጁ ምን እያደረገ እንደሆነ አውሩት፣ እርሶ ምን እያደርጉ እንደሆነ 
እንዲሁም አብራችሁ እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ካለ ስለሱ አውሩት።  ቀለማትን፣ 
ቁጥሮችን፣ ፊደሎችን፣ የሰውነት ክፍሎች፣ እንስሳት፣ ምግቦች፣ ተግባር የሚገልጹ ቃላትን፣ 
ስሜቶች እና ሌሎች የተለመዱ የእለት ተእለት እቃዎች እና ሰዎችን ቃላትና እና ሀረጎችን 
በመጠቀም ይግለጹላቸው/ያብራሩላቸው።  

⇒ የጫወታ ጊዜ፡- በማስመሰል (እቃቃ) ጨዋታ ተዝናኑ። ከአሻንጉሊቶች ጋር የሻይ ጊዜ 
ይኑራችሁ፣ እራት ያብስሉ፣ ቤት ይስሩ።  

⇒ የተለያዩ ሞዴሎችን በመስራት መጫወት፡- በትልቅ ሳጥን የመጫወቻ ቤት ፣ መጋዘን፣ 
እርሻ፣ጀልባ በመስራት ተጫቱ። የተሰሩትን ሞዴሎች በማየት ይገምግሙ።  

⇒ ልብስ የመልበሻ ጊዜ፡-የተለያዩ ልብሶችን የያዙ የልብስ ሳጥን ውስጥ (ቀሚሶች፣ ሸሚዞች፣ 
ሱሪዎች፣ ጫማዎች፣ ኮፍያዎች፣ የአንገት ልብሶች፣ ጓንቶች፣ ቀበቶዎች በተለያዩ በአላት ላይ 
የሚለበሱ አልባሳትን ወዘተ) በማስቀመጥ እንዲመለከቱ ያድርጓቸው።   

⇒ የቁጥር ሰአት፡- በቀን ውስጥ ቁጥሮችን መጠቀም ፤ ሁሉንም ነገር መቁጠር፣ የወንበሮችን 
ቁጥር፣ በክፍል ውስጥ ያሉትን ልጆች፣ ጫማዎች፣ ኳሶች፣ አሻንጉሊቶች እንዲሁም ሰአት 
ስንት እንደሆነ መናገር እንዲችሉ ያለማምዷቸው። 

⇒ ነገሮችን የመለየት ጊዜ ፡- ሁልጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ እቃዎችን በቀለም፣ በቅርጽ፣ 
በመጠን፣ በአይነት፣ በመሳሰሉት   እንዲደረድሩ ወይም   በሳጥን ውስጥ እንዲያስቀምጡ፣ 
እንዲሞሉ በማድረግ ያዝናኗቸው።  

 

 
ወለል ላይ የመጫወቻ ጊዜ 

 
⇒ ልጁ በሚፈልገው መንገድ፣ደርጃ እና የመጫወቻ ቁስ ማጫወት፦ ልጁ ጨዋታውን 

እንዲመራ ይፍቀዱለት/ያድርጉት፤ ልጆች በዚህ እድሜ፦ በመዓዘኖች፣ በኳስ፣ በመጫወቻ 
ምግብ እና ሳህን፣  አሻንጉሊቶች፣ መኪኖች/የጭነት መኪኖች፣ ትላልቅ የቤት ዉጪ 
አሻንጉሊቶች፣ መጽሐፍቶች፣ በሚገጣጠሙ ቅርጾች፣ በመጫዎቻ ሊጥ ፣ በስዕል ስራ፣ 
በሙዚቃ መሣሪያዎች፣ በፕላስቲክ እንስሳቶች፣ በወገብ ወይም በአንገት ዙሪያ በሚሽከረከር 
ክብ ቱቦ፣ በለስላሳ ኳሶች በተሞላ ጉድጓድ/ኩሬ፣ በእጅ ባትሪ፣በድንኳን፣ በባለ ሶስት ጎማ 
ብስክሌት፣ጠመኔ፣ በቦርድ ጨዋታዎቻ ይዝናናሉ። 
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ይቺ ልጅ ከጓደኞቿ እና ከተንከባካቢዋ   
ጋር በወለል ላይ   እየተጫወተች 

ትገኛለች።  

 

 

 

 

 

ተግባቦት እና ግኑኝነት  

የልጅን የመጀመሪያ ተግባቦት እና ግንኙነት መደገፍ ቀን በቀን በቀላሉ ልናደርገው የሚገባ ድርጊት ነው፡፡ ጠንካራ ልጆችን 
ለመፍጠር እንዲሁም የልጅን እና የተንከባካቢን ቅርበት እና ግንኙነት ለማጠንከር መልካም ግንኙነት የመጀመሪያው 
መንገድ ነው፡፡ ተንከባካቢዎች ከልጆች ጋር በጥብቅ ከተቆራኙ እና ልጆች የሚፈልገትን ነገር መረዳት ከቻሉ ልጆች ደህንነት 
ይሰማቸዋል፤ ለመማር አና ለማደግ ዝግጁ ይሆናሎ።  

 

 
ተግባቦትና ግንኙነት 
የሚያሳድጉተግባራት 

 
ማብራሪያ (ተግባሮቹ ምን እንደሚመስሉ) 

 

 
 

ጨዋታ እና መግባባት 

 
⇒ ብዙ ጊዜ አብሮ ማሳለፍ፡- አብረው ከልጆች ጋር እስካሉ ድረስ ያውሯቸው፣ተረት 

ይንገሯቸው፣ ያንቡላቸው፣ ይዝፈኑላቸው። ግጥም ወይም ዜማ ይበሉላቸው፣ ስዕሎችን 
አብራችሁ ተመልከቱ አብራችሁ ትጨዋጡ የተለያዩ ተግባራትን ከውኑ። የልጁን ቃል 
ደግመህ በልለት፣ እንዲያወራህ አበረታታው።  
 

 

ማረጋጋት እና ማባበል 
 

 
⇒ ደንብ/ስነስርአት ማስተማር፡- ልጅ ሲናደድ አንድ አይነት ተግባራትን እና ድምፆችን 

በመጠቀም   ማረጋጋት፣ ማባበል ይገባል። ማወዛወዝ (ወደላይና ወደታች፣ ወደጎን) 
ማሽከርከር፣ ወደላይ ወደላይ ማንሳት (ጉልበት ላይ አድርጎ )፣  መዳበስ፣ መዝፈን ወይም 
ሙዚቃ ማጨዋት።  

⇒ ቀድሞ ማሳወቅ፦ ስለ አዳዲስ ተግባራት፣ ክስተቶች፣ ሰዎች ቀድመህ ንገራቸው። 
ስለወደፊት ተግባራት ልጆች እንዲያስታውሱ ለማገዝ ስዕላዊ የግዜ ሰሌዳ ይጠቀሙ።  

⇒ ምርጫ ማድረግ፡- ለልጆ ሁለት ምርጫዎችን   ያቅርቡለት፤ ስሜቶቹን መቆጣጠር 
ይማርበታል። “ከመጽሃፍና ማእዘን ድርደራ የቱን ትመርጣለህ?” 

⇒ ስሜትን ማጋራት፡- ስለስሜቶቻቸው   እንዲያወሩ በማበረታታት ልጆች ለይተው 
እንዲያውቃቸው አድርግ። እንዲረዷቸው የስሜቶቻቸውን ስሞች ጥራላቸው። ለምሳሌ፡- 
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“ሌሎች ልጆች ሳይጠይቁ መጫወቻህን ሲወስድብህ ትናደዳለህ።”  

 
መልካም ግንኙነት 

 
⇒ በተደጋጋሚ መገናኘት፡- ልጅ የሚናገረውን ቃላት ወይም ሀረግ ድገምለት። ለምሳሌ፦ 

ሲስቅ እናንተም ሳቅ። የሽንት ጨርቅ ስትቀይሩ፣ ሲጸዳዱ፣ ሲመገቡ፣ ሲጫወቱ እንዲሁም 
ሰውነታቸውን ሲታጠቡ በትኩረት ይመልከቷቸው። ማቀፍ፣መታገል/መላፋት፣ ማሻሸት 
ወዘተ ቅርበት ለመፍጠር ጠቃሚ ናቸው።   

⇒ ማካፈል ማለት አሳቢነት ነው፡- በጨዋታ፣ እና ከሌሎች ጋር ልጆች በሚነጋገሩበት ጊዜ 
ስለማካፈል አስተምሯቸው። እነዚህን ሃሳቦች ለማስተማር ቀላል ሃረጎችን መጠቀም 
ይቻላላ። (“የኔ ተራ፣ “ያንተ ተራ” “ተራ ላግኝ እችላለሁ?”  “በአንድ ደቂቃ ውስጥ”)   

 
ሁል ጊዜ መንከባከብ 

 
⇒ ጥሩ መልስ መስጠት፡- ልጆች እንደተናደዱ ሲገልጹ ሁል ጊዜ በፍጥነት የተለያዩ 

የሚያረጋጉ/የሚያባብሉ መንገዶችን (ቃላቶችን) በመጠቀም ምላሽ ይስጡ። 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

እነዚህ ልጆች የጓደኝነትንና የመቀራረብን/የግንኙነትን ጠቀሜታ ያሳያሉ። 



ምእራፍ .  5 |ክፍል  5 .4:  ከምግብ  ባሻገር :  36 ወር  ከዛ  በላይ  ለሆናቸውህጻናት  

 
213 

 
ለዚህ እድሜ ወሳኝ ነጥቦች 

ጥሩ የልጆች ተንከባካቢ መሆን ማለት ቀኑን ሙሉ ፍላጎታቸውን ለማሟላት መሞከር ማለት ነው፡፡ 
እያንዳንዱ የየቀን ተግባር ለህጻናት እድገት እና የህይወት   መሻሻል ትልቅ እድል ይፈጥራል። እነዚህ 

እንቅስቃሴዎች መወሳሰብ እና እረዥም ሰዓት መውሰድ የለባቸውም፡፡ ምቹ የሆኑ በአካባቢ የሚገኙ ቁሶችን 
በመጠቀም ለአጫጭር ነገር ግን ተደጋጋሚ ጊዜዎች ተግብሯቸው። የህጻናት እድገት የተያያዙ እርስ በርስ የተሳሰሩ ክፍሎችን 
ስለሚያካትት፤ ብዙ ጊዜ አንድ ክህሎትን ለማሻሻል የሚያግዝ ተግባር ሌሎች የእድገት ክፍሎችን እገር መንገዱን 
ያሳድጋል/ያበለጽጋል፡፡   

 

 
ማስታወስ ያሉብን  ነጥቦች፦  

 

① የቱንም ያህል የልጆች ክህሎት ያደገ ቢሆን፣ በየቀኑ የተንከባካቢዎች ትኩረትና ጥንቃቄ የተሞላበት ቅርበት ሊኖር 
ይገባል፡፡ 

② እለታዊ እንቅስቃሴ/ተግባር፣ ጨዋታ እና ከሌሎች ጋር መልካም ግንኙነትን ማበረታታት የልጆችን እድገት 
ለመደገፍ ወሳኝ ናቸው፡፡ 

③ ህፃናት በእጅጉ ተጠቃሚ የሚሆኑት ተንከባካቢዎች በቀን ውስጥ ለአጫጭር ጊዜዎች የተለያዩ ጠቅላላ እድገትን 
የሚደግፉ ተግባራትን ማከናወን ሲችሉ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 



 

 

 




