
Zastanawiasz się na którą metodę rozszerzania diety się
zdecydować. Poniższe checklista ułatwi Ci wybór. Przy każdym

pytaniu zastanów się co jest dla Ciebie ważniejsze lub co jesteś w
stanie zaakceptować. Na koniec wystarczy policzyć ilość
punktów dla każdej z metod i odpowiedź będzie gotowa.

Udanego rozszerzania diety.

BLW CZY TRADYCYJNA METODA
ROZSZERZANIA DIETY?

https://akademiablw.pl

1. Od jakiej konsystencji chciałabyś zacząć?1. Od jakiej konsystencji chciałabyś zacząć?1. Od jakiej konsystencji chciałabyś zacząć?

2. Czy ma dla Ciebie znaczenie kolejność podawania2. Czy ma dla Ciebie znaczenie kolejność podawania2. Czy ma dla Ciebie znaczenie kolejność podawania
papek i kawałków?papek i kawałków?papek i kawałków?

A. obowiązkowo najpierw
papki,

B. nie ma znaczenia

A. najpierw papki,
potem kawałki

B. najpierw kawałki,
potem papki

3. Czy uważasz, że dziecko musi być karmione3. Czy uważasz, że dziecko musi być karmione3. Czy uważasz, że dziecko musi być karmione
łyżeczką?łyżeczką?łyżeczką?

4. Kto ma podejmować decyzję, co dziecko zje?4. Kto ma podejmować decyzję, co dziecko zje?4. Kto ma podejmować decyzję, co dziecko zje?

A. ja lub inny opiekun B. dziecko

A. tak B. nie

5. Kto ma podejmować decyzję, czy dziecko zje?5. Kto ma podejmować decyzję, czy dziecko zje?5. Kto ma podejmować decyzję, czy dziecko zje?

A. ja lub inny opiekun B. dziecko
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8. Kto powinien decydować o zakończeniu posiłku?8. Kto powinien decydować o zakończeniu posiłku?8. Kto powinien decydować o zakończeniu posiłku?

A. ja lub inny opiekun B. dziecko

9. Czy zależy Ci na tym by dziecko jadło posiłek razem9. Czy zależy Ci na tym by dziecko jadło posiłek razem9. Czy zależy Ci na tym by dziecko jadło posiłek razem
z Tobą lub resztą rodziny?z Tobą lub resztą rodziny?z Tobą lub resztą rodziny?

10. Czy zależy Ci na dobrej, spokojnej atmosferze10. Czy zależy Ci na dobrej, spokojnej atmosferze10. Czy zależy Ci na dobrej, spokojnej atmosferze
podczas posiłku?podczas posiłku?podczas posiłku?

A. nie B. tak

A. nie B. tak

11. Czy zależy Ci na rozwoju dziecka na wielu11. Czy zależy Ci na rozwoju dziecka na wielu11. Czy zależy Ci na rozwoju dziecka na wielu
płaszczyznach w tym samym czasie np. wzrok, węch,płaszczyznach w tym samym czasie np. wzrok, węch,płaszczyznach w tym samym czasie np. wzrok, węch,
dotyk?dotyk?dotyk?

A. nie B. tak

7. Czy potrzebujesz dokładnie wiedzieć ile dziecko7. Czy potrzebujesz dokładnie wiedzieć ile dziecko7. Czy potrzebujesz dokładnie wiedzieć ile dziecko
zjadło?zjadło?zjadło?

A. tak, musi się najadać B. nie, ma przecież
mleko

6. Kto ma podejmować decyzję, ile dziecko zje?6. Kto ma podejmować decyzję, ile dziecko zje?6. Kto ma podejmować decyzję, ile dziecko zje?

A. ja lub inny opiekun B. dziecko
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Policz teraz dokładnie ile wskazałaś jako odpowiedź literkę:

Jeśli masz więcej odpowiedzi A oznacza to, że jest Ci bliżej do
metody tradycyjnej rozszerzania diety, czyli chciałabyś mieć
większą kontrolę nad tym procesem. Metoda ta zakłada, że
rodzic pomaga dziecku w spożywaniu pokarmów. Rozszerzanie
rozpoczyna się od podawania pokarmu w zmiksowaniej formie w
postaci papek i karmienia dziecka łyżeczką przez rodzica lub
opiekuna.

A. B.

Jeśli masz więcej odpowiedzi B oznacza to, że jest Ci bliżej do
BLW (Bobas Lubi Wybór), jako metody rozszerzania diety, czyli
chciałabyś dać dziecku większa swobodę w tym zakresie i
możliwość wyboru. W tej metodzie od samego początku
podajemy dziecku pokarm w kawałkach, odpowiednio
dostosowany i to dziecko steruje procesem rozszerzania diety.

https://akademiablw.pl/rozszerzanie-diety-blwhttps://akademiablw.pl/rozszerzanie-diety-blw
Więcej na temat BLW poczytasz w tym artykule:Więcej na temat BLW poczytasz w tym artykule:  
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Wszelkie szczegóły, zakres oraz opis programu znajdziesz tutaj:
https://akademiablw.pl/kurs-online 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o BLW, podanej w przystępnej,
usystematyzowanej formie i w przystępny sposób to zajrzyj do
mojego unikatowego kursu online dotyczącego właśnie
rozszerzania diety metodą BLW. 

Znajdziesz tam masę bonusów, List do Babci, inspiracje na
posiłki na pierwsze tygodnie rozszerzania diety oraz nieocenioną
grupę wsparcia.

Karolina Hyjek
Akademia BLW

Zapraszam Cię do kursu, po którym będziesz wiedziała jak
i od czego zacząć rozszerzanie diety,  jak podawać

dziecku  wodę, kiedy znaleźć czas na przygotowywanie
posiłków, nawet jeśli Twoje dziecko nie siedzi w wieku 6

miesięcy, a Ty boisz się zakrztuszenia

Po moim kursie będziesz wiedziała, jak to zrobić dobrze
i bez obaw.

Dołącz do mnie i innychDołącz do mnie i innych
pewnych siebie mam.pewnych siebie mam.
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