Kilka słów o karmieniu
___________________________________________________

Umiejętność prawidłowego jedzenia pozornie nie jest związana z rozwojem
mówienia. Jednak podczas wykonywania obydwu czynności wykonywane są te same
ruchy (różnica polega jedynie na szybkości ruchów - podczas mówienia znacznie
szybsze), dlatego

nawyki prawidłowego przyjmowania pokarmu bezsprzecznie

wywierają wpływ na późniejszy rozwój mowy, przygotowują aparat mowy przez
naturalne czynności - ssanie, gryzienie, żucie i połykanie.



Najkorzystniejsze jest karmienie piersią. Podczas ssania piersi ściśle
współpracują ze sobą mięśnie żuchwy, warg i języka (występują tu ruchy
ssące i żujące, a przy karmieniu smoczkiem tylko ssące), przy równoczesnym,
nieprzerwanym oddychaniu nosem. Wskazane co najmniej do 6 miesiąca życia,
ponieważ w tym okresie dominuje ssanie. Ponadto karmienie naturalne daje
ciepło, poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia więź emocjonalną z mamą.



Po 6 m. ż. należy stopniowo wprowadzać pokarmy o różnej konsystencji
oraz fakturze, wymagające żucia i gryzienia. Im dziecko starsze, tym
bardziej wymaga różnorodnej i stałej konsystencja posiłków. 6-8-miesięczne
niemowlę powinno żuć odruchowo nie tylko skórkę chleba, ale także zabawkę,
szmatkę, wszystko, co ma w zasięgu ręki. 12-miesięczne dziecko natomiast
odgryzać kęsy i rozdrabniać pokarm przez żucie zamierzone, połykać zwierając wargi, nie ślinić się przy tym i nie krztusić. Przedłużanie karmienia
papkowatymi pokarmami niesie ryzyko problemów z pionizacją języka,
wiotkości żuchwy, utrwalenia się nieprawidłowego sposobu oddychania,
a w konsekwencji wad zgryzu i wymowy.



Jeżeli w pierwszych miesiącach życia do karmienia bądź pojenia używamy
butelki ze smoczkiem to należy pamiętać (podobnie jak w przypadku
gryzaczków Co warto wiedzieć o ssaniu w Kąciku logopedy), o odpowiednim
kształcie i materiale, z którego wykonany jest smoczek oraz o właściwej
higienie.



Od około 6 miesiąca życia, kiedy dziecko już pewnie siedzi, można stopniowo
wprowadzać kubki do picia. Warto wiedzieć, że tzw. kubeczki-niekapki
utrudniają naukę prawidłowego picia z kubeczka w późniejszym okresie,
co wynika z nienaturalnego układania mięśni ust podczas picia. Usta lepiej
obejmują rurkę w bidonach z rurką, a mięśnie buzi lepiej pracują, bo napój
trzeba zassać. Około 1 roku życia dzieci zaczynają pić samodzielnie z kubka.



Prawidłowe karmienie łyżeczką to kolejny naturalny sposób przygotowania
buzi dziecka do mówienia. Powinniśmy po włożeniu łyżeczki do buzi, położyć ją
na języku i poczekać aż maluch sam zamknie usta i zgarnie jedzenie przy
powolnym wysuwaniu łyżeczki. Starajmy się nie „ściągać" jedzenia z łyżeczki
o górną wargę. Początkowo może być trochę trudno, ale z czasem pójdzie już
łatwiej. Warto również zadbać, by plastikowe łyżeczki przypominały te
metalowe - bez zbędnych wygięć i nienaturalnej grubości.



Bardzo ważne jest również dbanie o ząbki naszego malucha, począwszy
od momentu pojawienia się pierwszych z nich. Brak higieny jamy ustnej
powoduje powstanie próchnicy i przedwczesną utratę zębów mlecznych. Może
to doprowadzić do zaburzeń artykulacyjnych (np. seplenienie międzyzębowe
lub boczne).
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