عنوان مقاله :صبحانه مهمترین وعده غذایی
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صبحانه مهمترین وعده غذایی
همانطوری که همگی ما میدانیم؛ مهمترین وعده غذایی که در طول روز باید صرف شوود؛ صوانانه ا و ص صاوصوا
برای کودکان و اهمی

آن زمانی بیشتر میشود که کودکان از اول صاح شورو بوه یوادییری مطموک می .ودص در ایون

زمان بدن معموال بعد از  8یا  9اع

که از آصرین وعده غذائیشان یذشته ،با اف ق د صون مواجه ا و ص در شورای

ناشتایی کوتاه مدت طایعی ،یموکز صون در طنی ثاب

نگه داشته میشود کوه بور عمم.ورد ملوز طموه وارد نشوود و

ایر مدت زمان ناشتایی طوالنی باشد ،نگهداری ق د صوون در وطنی کوه ملوز قوادر بوه فعا یو

طایعوی صوود باشود،

دشوارتر شده و در نتیجه یادییری و تمرکز حواس مختل میشودص
نخوردن صانانه ا م باعث کماود انوریی ،روروتنین ،ویتامی هوا و موواد معودنی مان ود کمسویم ،فسو ر و آهون در بودن
میشود و صوردن صانانه به تثای

میزان ق د صون که اشتها و انریی را ت ظیم می .د ،یاری میر اندص

ک ودکانی که صانانه ا م می صورند در طول روز کمتور یر و ه میشووند و ب وابراین در طوول روز از زیواده روی در
صوردن ررهیز می .دص ا اته صوردن بیس.وئی

و ش.الت و ت قالتی از این د

کودکانی که عادت به صوردن صانانه ندارند ،با یذشو

ن ود واع

صانانه ا م به حساب نمی آیدص

احسواس صسوتگی عنوالنی کورده و از هموه

مهمتر اک کاهش ق ود صوون و در نتیجوه آن دنوار کواهش تمرکوز شوده و در طوول روز کوارایی م ا وای نخواه ود
داش ص
غذاهایی که برای صانانه م ا ک ا
طایعی ا

شامل :شیر ،ر یر ،کره ،عسل ،انوا میوه صاوصا صرما  ،موز و آب میوه هوای

ص عالوه بر آن غذاهایی مان د عد وی ،شویربرن  ،حمویم ،تخوم مور هنوه بوه صوورت آب روز ،نیمورو و یوا

ر .یک) بسیار ملذی و انریی زا هست دص
انوا ملزها صاوصا یردو در وعده صانانه باعث باال رفتن میزان فس ر و افزایش تمرکوز در اول صواح میشوودص بایود
توجه داش
داش ص

ت و در صانانه هر روز اشتهای کودکان را تنریک کرده و میل بیشوتری بوه صووردن صوانانه صواه ود

ا اته مش.می که بیشتر وا دین در ال تنایمی یرفتار آن هست د ،این ا

که در ال تنایمی به د یول ای .وه دانوش

آموزان نانارند صاح صیمی زود از صواب بیدار شده و در نیمه دوم ال عموموا واع بیوداری صوانها هووا تاریوک
ا

و اع بیو وییک بدن ه وز بیدار نشده ا

 ،باعث میشود که کودکان اشتهایی برای صوردن صوانانه نداشوته

باش دص
این مش.ل عموما در مهدهای کودک برطرف شده ،به این صاطر که در اول روز کاری مهودکودکها رویش از شورو
کالس برای بچه ها میز صانانه نیده میشودص و ی متأ انه ایون مسونمه در مودارس بوه د یول فشوردیی واع کواری
مدارس تقریاا ام.ان نارذیر ا

ص و ی ایر شرایطی فراهم شود ،که دانش آموزانی که صیمی زود بوه مدر وه میر و د،

بتوان د در ک ار هم صانانه ای که همراه صود دارند را میل ک د ،شرای بسیار مطموبی صواهد بودص

