
 

4.3. тамақ беру 

тамақ деген не? 

Тамақ – балаға 6 айдан бастап емшек сүтіне қосымша тағам рационына 

қосылатын тамақ.  

тамақ беруді қашан бастаған дұрыс?  

Тамақ беруді бала 6 айға толған кезде бастау керек.  

тамақ беру не үшін қажет және ол жөнінде нені басшылыққа алу керек?  

◊ Баланың өсіп, белсендірек болуы үшін оның толық тағамға деген және 

физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жалғыз емшек сүті 

жеткіліксіз. Сондай-ақ темір, А дәрумені және басқа да қоректік заттардың 

көлемі 6 айдан кейін баланың бойының жақсы өсуі және дамуы үшін 

жеткіліксіз болады. Тек емшек сүтінен алатын энергияның, темірдің және 

басқа ауыстыруға келмейтін нәрлі заттардың арасындағы 

айырмашылықтардың орнын толтыру және өсіп келе жатқан ағзаға қажетті 

алиментарлық мұқтаждықтарды өтеу үшін қосымша тамақ беру қажет. 

Қоректік тағам сондай-ақ баланың нерв-бұлшық ет үйлесімін дамыту үшін 

қажет.  

◊ Баланың тамағы үшін дұрыс таңдалып алынған азық-түліктерді 

уақытылы беру емшектегі балалар мен ерте жастағы балалардың 

денсаулығын нығайтуға, тағамның мәртебесін жақсартуға және денесінің 

дамуына ықпал етеді, сондықтан бұл мәселе баланың қалыпты өсуін және 

дамуын қамтамасыз етуде денсаулық сақтау жүйесінің назарында болуы 

қажет. Талаптарға сай келмейтін тағам бала ағзасына нәрлі заттардың 

жеткіліксіз түсуіне ықпал етеді.  

◊ Бүкіл тамақ беру кезеңі ішінде емшек беру жалғаса береді, кем дегенде, 

тәулігіне 6 рет.  

◊ Емізуді жалғастыра отырып, онымен бір мезгілде тамақ беру өзінің 

құрамы, дәмі, иісі және сыртқы түрі жағынан алуан түрлі тағам өнімдерін 

беру үдерісінен тұруға тиіс.  

◊ 9 айға жеткенше сиыр сүтін сусын ретінде беруге болмайды, бірақ, 6 

айдан бастап тамақ дайындауда оны аз мөлшерде пайдалануға болады. 9-12 

айдан бастап емшектегі баланың тағам рационына сиыр сүтін сусын ретінде 

қосуға болады.  

◊ Тағамға арналған энергетикалық тығыздығы төмен азық-түлік энергия 

тұтынуды шектеуі мүмкін, сондықтан орташа энергетикалық тығыздық 

әдетте 4,2 кДж (1 ккал)/г-дан төмен болмауы тиіс.  

◊ Тамақ берген кезеңде тұздалған өнімдерді бермеген жөн және 3 жасқа 

дейін тамаққа тұз салмау керек.  

Қосымша тамақты таңдаған кезде жергілікті жерде өндірілетін өнімдерге 

артықшылық берген дұрыс. 
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◊ Нәрлілік құндылығы бойынша 

барабарлық 

◊ Тамақ беру жиілігі мен санының 

жеткілікті болуы  

◊ Тамақтың қауіпсіздігі 

Бала осы жаста атап айтқанда, 6 айлығында, 

басқа тамақ ішуге физиологиялық тұрғыдан 

дамып жетілетіндіктен, тамаққа уақытылы 

үйрету қажет. Бала осы жастан бастап 

еріндерін икемдеп, тамақты қасықпен ішуді, 

ауыз қуысына салып, оны жұтуды үйренеді. Бала көп қозғалады, соның 

нәтижесінде оның энергияға және емшек сүтінен алатын нәрлі заттарға 

мұқтаждығы артады. Балаға тамақты ерте беру сәбидің өсуі мен дамуына кері 

әсер ететінін  

қОсЫмШа тамақ ҮШіН 

ұсЫНЫлҒаН аЗЫқ-тҮлік 

◊ Ет, балық, бауыр/ішкі құрылыс 

тағамдары 

◊ Көкөністер, жемістер (қою жасыл 

және қызғылт/сары-жасыл)  

◊ Бұршақ тұқымдастар 

Әр тамақтандырған сайын тамақтың 

алуан түрлі  

 
ұмытпау керек: анадан сүт бөліну 

азаяды, тамақ пен су арқылы баланың 

инфекция жұқтыру қаупі артады, 

ішектің жетілмеуінен аллергиялық 

аурулардың пайда болу қаупі күшейеді. 

Тамақты кеш берген де дұрыс 

емес, өйткені баланың басқа 

тамаққа қызығушылығы жоғалады, 

ол жартылай қою, қою және қатты 

тамаққа дағдыланып алады, соның 

салдарынан нәрлі заттардың, 

дәрумендердің, минералдардың 

және т.б. жетіспеушілігі дамиды, 

бұл қан аздығы мен басқа 

аурулардың дамуына алып келуі 

мүмкін. Тамақ ішуді уақытылы 

бастамаған балалар әдетте өсуі мен 

дамуы жағынан қатарластарынан 

қалып қояды және денсаулығында 

кінәраттары болады.  

тамақтың  нәрлілігі  бойынша 

барабарлық 

Тамақтың нәрлілігі оның 

қоюлығына да, сондай-ақ 

тамақтың құрамына да байланысты 

болады. Қажетті энергетикалық 

құндылыққа қол жеткізу үшін 

тамақ қою болуға тиіс (батырылған 

қасық баяу батуы керек). Сорпа 

мен сұйық тамақтар беруге 

болмайды. Қою тамаққа 1 шай 

қасық өсімдік майын, сары май 

немесе үй қаймағын қосқан дұрыс. 

Өзінің құрамы бойынша баланың 

тамақ беруге қойылатын талаптар:   

◊ Тамақ беруді уақытылы енгізу 

қОсЫмШа тамақтЫҢ 

қОюлЫҒЫ  

болуын қамтамасыз  етіңіз 
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тамағына арналған азық алуан түрлі 

болуға тиіс. Балаға ет пен  
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балық, түрлі жармалар, көкөністер мен жемістер, жұмыртқа және бұршақ 

тұқымдастар (үрме бұршақ, бұршақ, маш секілді), жақсылап тазартылған және 

үккіштен өткізілген жаңғақ (паста түрінде), сүт өнімдері (айран, ірімшіктің 

қатты түрлері), көк (аскөк, балдыркөк) беру қажет.  

Тамақты біртіндеп, кезең-кезеңмен беру керек, мұның үстіне емізу қатар 

жүруге, бала қанша реет сұраса, сонша реет, ең кем дегенде, тәулігіне 6 рет беру 

керек. Бала жаңа тамаққа тезірек үйреніп кететін болғандықтан, тамақты емшек 

емерге дейін беру керек. Баланың тағамының көлемі мен энергетикалық 

құндылығы әрбір кезеңде оның жас ерекшелігінің қажеттіліктеріне сәйкес 

келуге тиіс.  

5-кесте. қосымша тамақ берген жағдайда емшек ему жиілігі 

Жасы   емшек беру 

6 айдан 12 айға дейін 
Емшек ему баланың сұрауы бойынша 

күндіз де, түнде де,  24 сағатта 6 рет 

12 айдан 2 жасқа дейін 

Бір тамақтандырғанда қосымша 

тамақтың жиілігі мен мөлшері үшін 

берілгенұсынымға сәйкес қосымша 

тамаққа қоса емшек беруді 

жалғастырыңыз 

Өтпелі кезеңде емшек бергенге дейін қосымша тамақ беріңіз. 

Алдымен жарма тағамдары (күріш, қарақұмық) немесе көкөніс езбесі (пісірілген 

картоптан, сәбізден, шалқаннан, қырыққабаттан, кәдіден), банан, алма, алмұрт, 

шабдалыдан езбе түрінде жемістер, одан кейін майсыз ет түрлерінен езбе 

ретінде ет, бұршақ тұқымдастардан (қабығы алынып, әбден пісірілген) езбе 

беріледі. Тамақты көлемін бірте-бірте көбейте отырып, екі шай қасықтан бастау 

керек. Баланың жаңа дәмге үйренуіне уақыт беру қажет. Балаға бірінші рет 

берілетін тамақтың жылы, өте жұмсақ, әбден езілген, ешбір түйірсіз, езбе 

деңгейіне жеткізілген және қою болмауы қажеттігін ұмытпаңыз.  

Жаңа тамақты қосу үдерісін созбаңыз, 7 айға қарай сәби тамақтың барлық 

дерлік түрін (ет, көкөніс, бұршақ тұқымдастар, жармалар, жемістер) жеуге тиіс 

және күніне 3 рет тамақ жеуі керек. Егер бала жаңа тамақты жеуден бас тартса, 

оны мәжбүрлеп, қыстамаңыз, оны келесі жолы беріңіз. Ата-аналар оның дәмді 

екенін балаға көрсетіп, тамсанып өздері дәмін татып көруге тиіс.  

7 айға дейін жұмыртқа, жаңғақ, балық және теңіз тағамдарын беруге болмайды, 

сондай-ақ ұнтақ, арпа, бидай, сұлы жармасын бермеген дұрыс.  

Бұршақ тұқымдастарды қабығынан аршу үшін суға бұқтырып, әбден пісіріп, 

үккіштен өткізу қажет. Қабығымен пісірілген жұмыртқаны үккіштен өткізіп, 
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ақуызын да, сарыуызын да беру керек, жаңғақты дұрыстап тазартып, паста 

жағдайына жеткізіп езу қажет.  

Бұл жастағы балаға жұмсақ ірімшік, бал, қант бермеңіз, тамаққа тұз бен 

дәмдеуіштер қоспаңыз.  

Тамақпен бірге бала сұйықтықтарды да (су, жеміс шырынын) қабылдауға тиіс, 

оны балаға емізік кигізілген бөтелкемен емес, қасықпен немесе балаға арналған 

арнайы ыдыспен беру керек. Емізік кигізілген бөтелкені пайдаланудың бірқатар 

кемшіліктері бар: баланы кеудеге дұрыс салу бұзылады, бала омырауды емізік 

секілді сора бастайды, сүтті дұрыстап сора алмайды және сүттің шығуына 

ықпал ете алмайды, бөтелке мен емізікті тамақтың қалдықтарынан тазарту 

қиынға түсетіндіктен, инфекция жұғу қаупі артады. Сонымен қатар 

тамақтандырған кезде қарым-қатынас – эмоционалдық байланыс пен сүйсініп 

тамақтану шектеледі. 

Сәбидің асқазаны мен ас қорыту жүйесі қаймағы 

алынбаған сүт пен сүттен жасалған ашытқан 

өнімдерді ішуге әлі дайын емес. Сондықтан оларды 

негізгі тамақтан кейін араластырып, азаздан беру 

керек. Тең етіп сумен араластыру, яғни 30 мл 

айранды 30 мл суға араластыру қажет. Сүтті тек 

ботқа дайындау үшін пайдаланыңыз. Балаға 9 айға 

дейін қаймағы алынбаған, араластырылмаған сүт 

өнімдерін бермеңіз!  

Балаға шай бермеңіз. Шайдың құрамындағы 

заттар (таниндер)  тұтынатын  тағамдардан  темірді 

 тартатын болғандықтан 3 жасқа дейінгі балаларға шай (қара шай да, көк 

шай да, шөп шай да) бермейді, бұл балада анемияның (қан аздығының) 

пайда болуына әкеп соқтыруы мүмкін.  

Сәбиге берілетін тамақтың саны бірте-бірте көбейе береді.  

6-7 айлығында бала 10 ас қасық (150 мл), 8-10 айлығында 12 ас қасық (180 мл), 

11-12 айлығында 225 мл тамақ жеуге тиіс, баланың қолына үлкен емес, 

шайнауға ыңғайлы тамақтың бір бөлігін беру керек. Сәбидің тамақты өз бетімен 

жеуіне мүмкіндік беру қажет, бірақ оған көмектескен дұрыс.  

6-кесте. қосымша тамақтың жиілігі және саны   

6 айдан 12 айға дейін 12 айдан 2 жасқа дейін 2 жаста және одан асқан 

Егер бала емшек еметін 

болса, күніне 3 рет 

Егер бала емшек 

ембейтін болса, күніне 5 

3 негізгі тамақ +  

2 нәрлі жүрек 

жалғарлық тамақ 

3 негізгі тамақ + 2 нәрлі 

жүрек жалғарлық тамақ 
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рет 

7-кесте. Бір рет тамақтандырғандағы қосымша тамақ үшін тағамның 

мөлшері  

емшек емген жағдайда: емшек ембейтін жағдайда: 

6–7 айлық - 150 мл  

8–10 айлық -  180 мл (стақанды 

толтырмай) 

11–12 айлық -  225 мл  

12 айлық – 2 жас –300 мл (1,5 стақан) 

2 жаста және одан асқан – 350 мл (толық 

2 стақан дерлік) 

6–12 айлық - 225 мл  

12–24 айлық - 250-300 мл. 

тамақтың қауіпсіз екенін бақылаңыз: ол үшін тамақ дайындаған кезде 

гигиеналық талаптарды сақтаңыз – таза және қайнатылған суды, бактериялық 

және химиялық ластану қаупі жоқ азық-түлік тағамдарын пайдаланыңыз. 

Сәбидің тамағын дұрыс сақтау: 1 жылға дейін сақтамау қажет және тамақты бір 

рет жейтіндей етіп дайындау керек. Бір жастан асқан бала үшін тамақты салқын 

жерде таза жабық ыдыста сақтаңыз. Тамақ берген кезде қолыңызды және бала 

тамақ ішетін ыдысты таза ұстаңыз, бөтелкелерді пайдаланбаңыз, кесе мен 

қасықты пайдаланыңыз. Баланың тамақ ішетін ыдысының бөлек болғаны 

дұрыс.  

Басында бала қосымша тамақтан бас тартуы мүмкін. Бұл - тамақ оған ұнамайды 

деген сөз. Ол кейіннен үйренеді, сондықтан жартылай қатты тамақтың түрін 

ауыстыруға асықпаңыз.  

1 ЖАСТАҒЫ БАЛА отбасында дайындалатын тамақтың бәрін жейді. Ол енді 

түтас жұмыртқаны жей алады, апельсин шырынын, табиғи сиыр сүтін немесе 

айранды іше алады. Егер балаға қандай да бір тамақ ұнамаса, оны 

мәжбүрлемеңіз, шыдамдылық танытыңыз, біраз уақыттан кейін қайта беріп 

көріңіз. Балаға күніне 5 рет тамақ беріңіз. Бала да ересектер секілді күніне 3 рет 

тамақ жейді – бұл негізгі тамақтану. Бір тамақтанғанда бала 17-20 ас қасық 

немесе 1,5 стақан (300 мл кем емес) тамақ жеуге тиіс. Балаға күніне 2 рет 

қосымша тамақ беріңіз. Қосымша тамақ ретінде сіз нанға май жағып беруіңізге; 

түрлі салмалары бар самсалар мен пирогтарды (көкөніс, жеміс, ет, сүзбе немесе 

оларды араластырып); жеміс және қаймақ араластырылған сүзбелер; жаңа 

піскен жемістер; жаңа жұлынған немесе пісірілген көкөністерді ұсына аласыз. 

Бала отбасында әзірленетін тамақтардың барлығын дерлік жей алса да, ана сүті 
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бұрынғысынша маңызды. Бір дастарханның басында отырып ас ішу мынадай 

негізгі қағидаттарды сақтай отырып, жүзеге асырылады:  

Көкөністер ұсақ үккіштен өткізілген немесе ұсақ етіп туралған, ет майсыз, 

пісірілген, ұсақтап шабылған немесе еттартқыштан өткізілген, жемістер 

қабығынан аршылған, үккіштен өткізілген немесе жіңішке етіп туралған болуға 

тиіс.  

Бала шашалып қалуы мүмкін азық-түліктерді – жаңғақ, жүзім, сәбіз, 

жемістердің қабығы және т.б. – беруге болмайды.  

1 ЖАСТАН 3 ЖАСҚА ДЕЙІН. Бұл жаста балалар тым тез өсетін болғандықтан, 

бала қозғалғыш болады, көп энергия жоғалтады, оларды дамыту үшін алуан 

түрлі тағамдар қажет. Бала отбасымен бірге таңертеңгі түску және кешкі асын 

ішеді, отбасының барлық мүшелері ішетін тамақты ішеді. Баланың рационына 

отбасы дастарханынан мынадай тамақтар кіруге тиіс:  

◊ ет, бауыр, балық, бұршақ тұқымдас дақылдар, піскен жұмыртқа 

◊ түрлі көкөністер, көк, жемістер жаңғақтар; 

◊ сүт және сүт өнімдері (сүзбе, ірімшік, қатық және айран). 



БҮлдірШіН ЖастаҒЫ БалалардЫҢ ФИЗИкалЫқ ЖәНе ПсИХИкалЫқ-әлеуметтік дамуЫ  8 

қолдары таза 

Ыдыстар таза су 

мен тағам таза 

дұрыс сақталған 

қОсЫмШа тамақ даЙЫНдау 

БұрШақ тұқЫмдастар (бұршақ, үрме бұршақ, 

жасымық, маш) – алдын ала суға салып, қабығын 

алу үшін електе үгу, жақсылап пісіру қажет 

Жармалар (кҮріШ, қарақұмЫқ ...) – пісіру, 

електе үгу, сүт қосып, дайын болғанша пісіру 

қажет  

ЖаҢҒақтар – 

мұқият тазарту 

қажет және тек 

Бұл қауіПсіЗ әрі таЗа ма? 
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паста түрінде 

қалаЙ даЙЫНдау керек? 

ет – арық, майсыз ет, терісі алынған құс еті 

ЖұмЫртқа – қабығымен пісірілген және үккіштен өткізілген жұмыртқа, 

ақуызын да, сарыуызын да беріңіз кӨкӨНістер меН Жемістер – жергілікті 

жерде өскен, езілген, үйде дайындалған шырындар мен жеміс-көкөніс езбесі   

Сәбидің порциясы 300 мл аспауға тиіс (шамамен 1,5 стақан). 

Қосымша 2 рет тамақ беру бұрынғыша қала береді: жемістер, бөлкемен қатық 

немесе айран ет немесе ішек-қарын қосылған самса, қаймақ жағылған құймақ.  

Балаға тәтті тағамдарды (кәмпит, шоколад, тітті нан, торт), оның ішінде тәтті 

газдалған сусындарды, қуырылған картопты (фри), тым тұзды, қышқыл, ащы 

немесе дәмдеуіштер салынған тамақты беруге болмайды. Бала ойнап немесе 

жүгіріп жүрген кезде тамақ беруге болмайды. 

Тамақ ішкен кезде бала тыныш отырып жеуі керек. Бұл кезде оны ересек 

адамдардың қарап отырғаны дұрыс. Бұл жаста баланың тәбеті жақсы болуы да, 

нашар болуы да, сонымен қатар тамақ жеумен байланысты басқа да 

проблемалар болуы мүмкін – бұл әбден қалыпты жағдай. Бала тамаққа өзіндік 

қарым-қатынасы арқылы өзінің дұрыстығын дәлелдегісі келеді. Сөйтіп, оның 

бойында тәуелсіз болу сезімі қалыптасалы, ол бәрін де өзі істегісі келеді. 

Осылай жүріп ол бәрін былғайды, көптеген артық қимылдар жасайды, бірақ 

мұның бәрінің де баланың дамуы үшін маңызы бар.  

Осы жаста балалардың барлығы қажетті тағам мөлшерін (1,5 стақан) өз 

беттерімен жей алатын халде екенін ұмытпау керек, сондықтан ата-аналар мен 

отбасының бала күтімімен айналысатын барлық мүшелері «белсенді 

тамақтандыру» қағидатын пайдалануға тиіс. Бұл балаға тәрелкеден тамақты 

теріп жеуге көмектесу, оны мақтау, ойын компоненттерін пайдалану – 

тамақтандыру үдерісіне отбасы мүшелерін тарту, ойыншықтар және т.б. 

көмектесу қажет екенін білдіреді.  

Тамақ ішу үдерісі балаға тек қарнын тойдыру үшін ғана емес, сондай-ақ 

қызықты болуға тиіс, тамақ ішу балаға танымдық әрі ойын сәті секілді болуы, 

тек жағымды эмоция қалдыруы керек.  
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Осы жастан бастап ата-аналар тамақ ішумен байланысты баланың бойында 

гигиеналық (ауыз қуысының гигиенасы, қол жуу, алжапқыш тағу, майлық 

пайдалану және т.б.) дағдылардың қалыптасуына ықпал етуге тиіс.  

мектеП ЖасЫНа деЙіНГі БалалардЫҢ тамаҒЫ сәбилердің тамағынан саны 

жағынан да, сапасы жағынан да ерекшеленеді. Бұл жаста балалардың энергияға 

мұқтаждығы үлкендерге қарағанда жоғары болса да, ортақ дастарханнан тамақ 

ішеді, ол балаларда зат алмасудың қарқындылығымен және өсу мен даму 

қарқынының жоғарылығымен түсіндіріледі. Балаға бірсарынды, теңгерімсіз 

тамақ беру оның өсуі мен дамуындағы тежелу қаупінің факторы болып 

табылады. Мектеп жасына дейінгі бала күніне 4 рет тамақтануға тиіс. Кейбір 

тамақтарды (нан, сүт, ет, көкөніс, жеміс секілді) күн сайын, кейбір тамақтарды 

(балық, сүзбе және т.б.) сирек жеу керек. Бала сұйықты жеткілікті деңгейде ішуі 

қажет. Шөлін басу үшін газдалған сусындарды, сондай-ақ қант көп қосылған 

сусындарды ішуге болмайды. Дұрысы, балаға кәдімгі таза суды берген жөн.  

Баланы жақсы тамақтандыру не үшін ұсынылады? Біз мыналарға қол 

жеткізгіміз келеді:  

 


