
 

Усі батьки хочуть, щоб їхня дитина була здорова та гарно вчилася. Шкільний процес 

забирає у сучасних дітей дуже багато часу та енергії. Забезпечити малечу повноцінною 

та корисною їжею — одне з головних завдань батьків. Усе, що їстиме дитина, має 

допомагати їй протягом дня бути активною, уважною та веселою. 

Дитина обов'язково має снідати вдома, щоб батьки чітко розуміли, що є в її раціоні. 

Сніданок — дуже важливий для дитини. Зранку маємо забезпечити організм, що росте, 

усіма необхідними корисними речовинами. Ідеальний перекус – через 2,5–3 години 

після сніданку, які за повноцінного і правильного сніданку дитина проведе добре і 

комфортно.  

Ідеально, якщо сніданок містить оптимальну кількість: 

Якісного білка             

 Білок - це будівельний матеріал для всього організму. Для зростаючого організму він 

ще важливіший. Нестача білка відображається на стані волосся і нігтів, кісток, впливає 

на загоєння ран. Якщо дитина недоїдає білка, вона швидше за інших підхоплює 

інфекційні захворювання. Крім цього, нестача білка відображається на настрої та 

працездатності. 

Білок міститься в: 

-м'ясі та рибі; 

-молочних продуктах- 

кисломолочний сир, 

йогурт, тверді сири; 

-бобових; 

-яйцях. 

 



Корисних жирів 

Жири-необхідні нашому організму для того, щоб наші системи справно працювали. За 

допомогою жирів організм засвоює вітаміни. Корисні жири покращують стан шкіри, 

волосся, знижують рівень «поганого» холестерину, очищають судини, покращують 

кровопостачання головного мозку. Нестача жирів загрожує порушенням обмінних 

процесів, гормональними збоями (особливо актуально в підлітковому періоді), 

перепадами настрою. 

Жири містяться в: 

-морській рибі; 

-горіхах і насінні; 

-рослинних оліях; 

-сирі. 

 

 

Правильних вуглеводів 

Вуглеводи забезпечують людину енергією. Саме завдяки їм ми вчимося, працюємо, 

займаємося повсякденними справами. І саме вуглеводи впливають на нашу фігуру, 

якщо ми не встигаємо їх спалити. Школярам просто необхідні складні вуглеводи, які 

повільно розщеплюються і забезпечують їх енергією на весь навчальний день. 

Вуглеводи містяться в: 

-фруктах і овочах; 

-крупах; 

-хліб із цільнозернового борошна; 

-цільнозернові каші; 

-овочі. 

І якщо з харчуванням вдома все більш-менш зрозуміло, то харчування в школі 

викликає багато питань. Дуже добре, що в нашу культуру швидко та впевнено входять 

ланч-бокси. Адже вони не лише зручні, а й дають можливість забезпечити школяра 

здоровим перекусом.. 



Важливо, щоб дорослі зрозуміли, що перекус — це не просто «смаколик» протягом 

дня. Це важливий прийом їжі, який має забезпечити дитину енергією, а мозок — 

необхідними ресурсами. Тож кілька слів про те, чого точно не має бути в ланч-боксі 

школяра, а саме — продуктів з високим вмістом цукру: 

-магазинного печива з кремом, 

-цукерок, 

-соків та газованих напоїв, 

-кексів, 

-вафель, 

-чипсів. 

Така їжа тільки створює видимість насичення. Цукор провокує стрибок глюкози та 

інсуліну в крові, тому вже за пів години дитина знову захоче їсти. І при цьому спожита 

кількість енергії не використовується організмом, а лише робить школяра збудженим і 

неуважним. 

Головні вимоги до шкільного перекусу 

Поживність. 

Зручність - нічого не має текти, бруднити руки чи кришитися. 

Апетитний зовнішній вигляд. Так-так! Для дітей дуже важливо, як виглядає їжа. А ще 

— як вона пахне. 

Привчаємо до овочів! 

Фрукти і овочі забезпечують зростаючий організм вітамінами і мінералами, 

допомагають травній системі справно працювати, зміцнюють імунну систему. Що 

робити, якщо дитина навідріз відмовляється їсти овочі? Психологи провели 

дослідження, протягом місяця пропонуючи дітям їсти самий несмачний овоч - 

салатний цикорій. Дітям пропонували його два рази на тиждень, кожен раз 

перевіряючи їх реакцію на продукт. Через місяць 70-80% дітей з різних груп 

дослідження стали краще ставитися до цикорію. При цьому кращі результати 

виявилися у дітей, яких не вмовляли їсти овочі та не хвалили за те, що вони подужали 

порцію. 

Результати дослідження говорять про те, що не варто припиняти спроби привчити 

вашу дитину до овочів. Якщо малюк відмовився від цвітної капусти 1-2 рази, на 10-20 



раз він точно почне її їсти. Якщо такий підхід вам не до душі, постарайтеся знайти 

улюблений овоч вашої дитини. Тестуйте все: моркву, буряк, цукіні, шпинат, цвітну 

капусту, горох, брокколі, спаржу, кукурудзу, томати. Пробуйте готувати овочі по-

різному і додавайте до кожного прийому їжі. 

Не забувайте і про кулінарні хитрощі, адже будь-який овоч можна подати незвично і 

цікаво. 

  Розбавити нудний раціон допоможуть: 

-овочеві чіпси; 

-смузі; 

-овочі, нарізані паличками; 

-овочі в супі, каші або омлеті; 

-запечені овочі. 

 

«Ненудні» овочі 

Їх треба помити та порізати на зручні шматки. Вони не мають «розтікатись» у ланч-

боксі чи швидко псуватися. Ідеальний варіант — огірки, морква, болгарський перець. 

До овочів можна додати  сир. 

Кисломолочні сири та йогурти 

Йогурти мають бути натуральні і без додавання цукру та ароматизаторів. Їх можна 

вживати разом з бананом чи домашнім печивом. Кисломолочний сир не дуже зручно 

їсти, а ще він швидко псується. Інша річ — запіканка чи сирники . 

Корисне печиво або кекси 

О ні, вам зовсім не примарилося! Не все печиво шкідливе, як багато хто вважає. Якщо 

приготуєте його самі, воно може бути навіть корисним. Використовуємо 

цільнозернове борошно, вершкове масло, мінімум цукру, горіхи, сухофрукти. Це може 

бути хліб з гарбуза, вівсяне домашнє печиво або бананові кекси. 

Горіхи і тверді сири 

Корисні жири та білок конче необхідні організму вашої дитини. Тож покладіть до 

ланч-боксу з овочами та фруктами трішки горіхів. Тих, які любить ваша дитина. Але є 

важливий момент: горіхи мають бути не смажені і не солоні. Це дуже поживний і 



корисний продукт, який швидко втамує голод. А твердий якісний сир — це і зручно, і 

смачно, і корисно. 

 

 

Фрукти 

Фрукти — найкращий десерт! Яблука, виноград, груші, банани, мандарини, апельсини. 

Не треба забувати і про сухофрукти. У невеликій кількості разом із горішками вони 

теж виконують роль чудового десерту. 

Корисні цукерки. 

Звичайно, усі діти хочуть посмакувати щось солоденьке. Ідеальне рішення — 

фруктова або ягідна пастила без цукру, гіркий шоколад, натуральні цукерки із 

сухофруктів та горіхів. Але не слід забувати, що цукерки — це ласощі, а не їжа. 

Сендвіч або рол. 

Якщо хочете покласти в шкільний ланч-бокс щось суттєвіше, гарною ідеєю можуть 

бути сендвіч, бургер чи рол. Важливо, щоб хліб був цільнозерновий, краще домашній. 

Усередину можна покласти овочі, сир, запечене м’ясо або курку.  

Важливо!!!!!!!Не кладіть дитині до ланч боксу копчене м'ясо чи ковбасу. 

Вода, сік, чай: що для дитини краще? 

Єдина рідина, якої потребує дитина — вода. Ні соки, ні чаї із цукром не несуть ніякої 

користі. Це — зайві вуглеводи. 


