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The first three years of your baby’s life are a period 
of incredible growth for him on all levels. His brain 
becomes about 25% of its approximate adult weight.

It triples in size during his first year and continues to 
develop rapidly for the first 2 or 3 years during which 
it attains 80% of its adult weight. But the brain of 
your newborn does not function to its fullest capacity 
until its cells are connected, which takes several years. 
In your baby’s first months and years, his brain cells 
form connections in many parts of the brain. These 
connections are the circuits that shape your baby’s 
thinking, feelings and behavior.

The surprise is that there is a difference 
between the way boys’ and girls’ brains 

develop! A boy’s brain develops from 
the back (the doing part) to the front 

(the thinking part), whereas a girl’s 
brain develops from the front to the 
back. Hence, boys develop their 
motor skills and physical abilities 
before they start thinking about 
them; whereas girls develop their 
thinking and language skills first. 

Your baby’s nutrition is very 
essential in enhancing his 
brain development. His IQ 

is also influenced by his 
social interactivity, family 

and upbringing. 



The way your baby thinks, acts and 
learns is highly affected by the 
types of food he eats! 

These types of food are called 
“brain foods”:

1. Brain-friendly carbohydrates:
• Fruits: Grapefruit, apples, cherries, 
oranges and grapes. And remember 
that a whole apple is more brain-
friendly than apple juice; a whole 
orange is better than orange juice 
and freshly-made juice with a lot 
of pulp is more brain-friendly than 
filtered juice. 
• Cereals and grains: Spaghetti, rice…
• Vegetables and beans such as 
soybeans, kidney beans, chick peas, 
and lentils.
• Milk (growth formula after his first 
birthday), yogurt and kidney beans.

2. Proteins play a big role in your 
baby’s brain performance because 
they provide him with the two most 
important amino acids. Do not 
hesitate to offer him, at least once a 
day, one of the following foods: Red 
meat, fish, chicken, milk, cheese, 
seeds and bananas.

What should I feed my baby after his first 
birthday to boost his brain development?

I AM ONE  
YEAR OLD!

3. Fats are major components of the 
brain. So, it’s only natural that the 
quantity and quality of fats you offer 
to your child will greatly affect his 
brain development and performance. 
Omega-3 and omega-6 are the 
fats that directly affect your child’s 
brain development the most as they 
are highly concerned in your baby’s 
reading age, concentration and 
learning ability.
A poor intake of omega-3 and 
omega-6 is directly responsible for 
lowering your baby’s IQ and visual 
acuity; and, therefore, can cause poor 
behavior and learning ability. 
Among the major sources of 
omega-3 and omega-6: 
Fish, sardine, tuna, salmon, seafood, 
fish oil, vegetable oil, whole-grain 
products, eggs and cereals.

GENIO’S LITTLE SECRET:  
Since my first birthday, I only drink 
Novalac’s growth formula enriched  

with omega-3 and omega-6.  
Watch out, not all growth formulas 

contain the right amount of  
omega-3 and omega-6.  

SO MAKE THE RIGHT CHOICE!



BRIGHT VITAMINS

Vitamin C Fruits and vegetables: Orange,  
strawberries, broccoli, etc.

Vitamin B12 Milk (all types of milk), dairy products  
(cheese, yogurt), eggs.

Vitamin B6 Fortified milk (Novalac growth formula), fortified cereals, 
beans, meat, poultry, fish, and some fruits  
and vegetables (potatoes, bananas).

Folic Acid Green leafy vegetables (spinach, asparagus, broccoli), fruits 
(bananas) and fortified products (fortified dry cereal).

Iron When the iron level in your baby’s body increases, his 
concentration and learning abilities are enhanced. Iron  
is necessary for his healthy brain tissue development.
Since milk is one of the most important foods for your 
baby, the addition of iron to milk formulas is crucial!  
Note that cow’s milk is poor in iron! 

Calcium The major source of calcium is milk! Calcium is not only 
important to growing bones, but also to growing brains. 
That’s why children with calcium deficiency may exhibit 
impaired behavior and learning.

BRIGHT VITAMINS  
AND MINERALS FOOD

LIST OF BRAIN ENHANCING FOODS  
RECOMMENDED BY GENIO: 

1. Dairy products: Milk, cheese, yogurt.
2. Good fats: Omega-3 and omega-6  
(Novalac growth formula).
3. Fruits: Bananas, avocados, oranges.

4. Vegetables: Broccoli, spinach, beans.
5. Meat: Fish, salmon, tuna, beef, 

chicken, eggs.
6. Carbohydrates: Rice, potatoes.
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Have you noticed a drop in your toddler’s appetite after his first 
birthday? Are meals no more fun and mealtimes feel more like a 
fight? Are you worried that your little hero is not getting the right 
amount of calories? Well, it is not complicated. If your baby is 
between 1 and 3 years old, he needs about 1,000 calories a day.

The best way to distribute the daily 1,000 calories in  
a healthy diet is to distribute the servings as follows:

RIGHT QUANTITIES  
FOR BETTER GROWTH

Food Group Quantity

Grains Preferably make sure that 
half of them are whole grains.

Vegetables Just like adults, young 
kids need to eat a variety 
of foods such as mashed 
sweet potatoes, broccoli 
with low-fat dip, and 
tomato sauce for pasta.

Fruits Try to feed your child whole 
fruits rather than juice. 
Kids love melon balls,  
Mandarin oranges and 
frozen berries.

Milk 2-3 cups per day.

Meats and 
Beans

You can choose lean meat, 
chicken, eggs, fish or 
cooked beans.

Oils Around 3 teaspoons of oil.
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GENIO’S  
FAVORITE MENU

Breakfast    
¾ cup of Novalac growth formula  
+ ½ cup of iron-fortified cereals
½ apple
½ slice toast + 1 teaspoon of butter 

First Snack
2 crackers  
+ 1 tablespoon of cream cheese  
½ orange 

Lunch 
    cup of rice, pasta or potato  
+ 30g or 2 slices of meat, chicken or fish  
+ 2 tablespoons of dark-yellow  
or dark-green vegetables  
+ 1 teaspoon of oil  
+ ½ cup of Novalac growth formula

Second Snack 
½ cup of Novalac growth formula  
+ banana (½, sliced), grapes  
(    cup, sliced),  
or orange (½)

Dinner
1 slice of whole-wheat  
bread (small)  
+ 15g of cheese  
+ 2 tablespoons of vegetables  
+ 1 teaspoon of oil  
+ ½ cup of Novalac  
growth formula

3
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WHICH ACTIVITIES CAN 
ENHANCE MY BABY’S 
BRAIN DEVELOPMENT?
• “PLAYING IS A CHILD’S WORK” AND “IT IS 
THE WAY CHILDREN LEARN!” 
While enjoying games, children learn key scientific 
concepts, such as what sinks and floats; and 
mathematical concepts, including how to balance 
blocks to build a tower.

• ALWAYS READ TO YOUR BABY!  
By reading, not only do you teach him new 
words, but you also stimulate his curiosity 
in the world around him. Thus, reading 
is very important and should begin as 
soon as your child is born. 

• TALK TO YOUR BABY EVERY DAY. 
Show him both familiar and strange 
objects and repeat their names. Talk to 
him about what you are doing and what 
he is doing. Respond to your baby’s 
needs as quickly as possible. When 
you do, you teach him the value of 
language, not just verbally  
but emotionally. 

• OFFER TO YOUR BABY 
OPPORTUNITIES TO EXPLORE.  
Take him outside, and give him room 
to crawl or run. Of course, you will 
always keep him out of danger, but 
make sure not to always say "No!" or 
pull him away from things. 
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ACTIVITIES TO BOOST  
YOUR BABY’S IQ
12 - 15 months
My memory will expand and I can finally retrieve hidden objects.  
• Your baby loves to manipulate toys in the shape of animals, people and cars. 
b Make sure you provide him with smart toys to enhance his creativity and 
other abilities.
• Continue reading to your child. b Encourage him to love books.

16 - 18 months
Don’t be surprised, I can now speak so many words.  
• While he may have been saying "mom" and "dad" for several months, 
he is now capable of relating words to other objects and he will try to 
pronounce many of those objects’ names. b You can encourage his language 
development by pointing to various objects and repeating their names.
• You can help him learn body parts by pointing at them and repeating 
their names.
• Read and sing to your child every day.
• You can also begin to offer your baby simple choices to give him a sense 
of independence.

19 - 24 months
I feel I can do everything by myself: I am a big kid.  
• He will remember faces clearly in his mind.
• His language skills will develop quickly.
• Use appropriate words to describe past or future events (today, tomorrow, 
before, after, etc).
• He will enjoy each new word he learns, and you need to realize that he is 
watching everything you do and listening to everything you say.
• Continue reading and singing with him, take him to new places, and give him 
plenty of opportunities to experience new things.

2 years and above 
I am a genius! 
• Read him storybooks and ask him to repeat the stories.
• Teach him songs and finger plays.
• Provide him with educational toys.



When is the brain fully developed?
We can answer this question by 
“never”. Our brain is continually  
re-shaping itself to meet the 
demands of everyday life, even 
throughout our adulthood. As for 
brain size itself, it increases more 
gradually: your newborn’s brain is 
only about one-quarter the size of an 
adult’s. It grows to about 80% of its 
adult size by three years of age and 
90% by five.

How can I be sure that my baby is 
getting the right amount of omega-3 
and omega-6?
If your baby is eating a well-balanced 
diet rich in all kinds of fish, whole 
grain products, eggs and cereals, and 
drinking enough milk enriched with 
those 2 essential fatty acids, you don’t 
need to worry. 

Are all milk formulas enriched with 
omega-3 and omega-6?
Not really. To be sure about your 
choice, all you have to do is read well 
the label on the tin. 

Why cow’s milk is not suitable for a 
baby between 1-5 years old?
Cow’s milk lacks the proper amount of 
iron. Therefore, it may cause  
iron-deficiency anemia. Moreover, cow’s 
milk is poor in vitamin C, and other 
nutrients that infants need. In addition 
to that, cow’s milk does not contain the 
healthiest types of fat for growing babies 
(omega-3 and omega-6). On the contrary, 
it contains high amounts of cholesterol 

and saturated fat. It is also rich in sodium 
and proteins.
For these reasons, your baby should 
not receive any regular cow’s milk 
before the age of 5 years. 

My baby’s appetite has decreased 
after his first birthday and sometimes 
I find it very hard to convince him  
to eat. How can I make mealtime 
more fun?
It’s a real mistake to turn mealtimes 
into sparring matches to get him to 
eat a balanced diet. When he turns 
down the food you prepared, he’s 
not rejecting you, so don’t take it 
personally. Besides, the harder you 
push him to eat, the less likely he is to 
comply. Instead, offer him a selection 
of nutritious foods at each sitting, and 
let him choose what he wants. Vary 
the tastes and consistencies as much 
as you can.
If he rejects everything, try to save 
the plate for later when he’s hungry. 
However, don’t allow him to fill 
up on cookies or sweets after he’s 
refused a meal, since that will just 
fuel his interest in foods high in 
unnecessary calories (these foods are 
high in calories but low in important 
nutrients, such as vitamins and 
minerals) and diminish his appetite 
for nutritious ones. As hard as it may 
be to believe, your child’s diet will 
balance out over several days if you 
make a range of healthy foods and 
don’t pressure him to eat a particular 
one at any given time.

FAQs
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 متى ينمو الدماغ بشكٍل كامل؟
يمكن اإلجابة على هذا السؤال بـ»أبدًا«، إذ يستمر 

دماغنا بالتغّير ليستوفي حاجات الحياة اليومية 
وذلك حتى في حياتنا الراشدة. أّما حجم الدماغ 
نفسه، فيزداد تدريجيًا: يبلغ حجم دماغ طفلك 

عند والدته حوالى ربع حجم دماغ شخٍص راشد. 
ويصبح بحجم 80% من دماغ شخٍص راشد 

بعمر الثالث سنوات و90% منه بعمر الخمسة.
كيف يمكنني التأّكد من أّن طفلي 

 يحصل على الكمية المناسبة من 
 أوميغا 3 وأوميغا 6؟

إذا كان طفلك يحصل على نظاِم غذائي 
متوازن وغّني بكّل أنواع السمك ومنتجات 

الحبوب الكاملة والبيض والنشويات ويشرب ما 
يكفي من الحليب المدّعم بهذين الحمضين 

الضرورّيين، ال داعي للقلق.
 هل كّل أنواع الحليب غنية 

 بأوميغا 3 وأوميغا 6؟
 ليس فعاًل. لتتأّكدي من خيارك، كّل ما 

 عليك فعله هو أن تقرئي جّيدًا الملصق 
الذي على العلبة.

لماذا ينصح أطباء االطفال باالبتعاد عن 
 حليب البقر قبل عمر الخمس سنوات؟

ال يؤمن حليب البقر حاجة طفلك بالحديد 
ما قد يسبب له نقصًا بالحديد ويؤدي إلى 
فقر دم. إنه يحتوي أيضا على كميات قليلة 

جدا من الفيتامينات والمعادن. باإلضافة إلى 
أنه خال من الدهون األساسية )أوميغا 3 

وأوميغا 6( بل يحتوي على كميات عالية من 
 الكوليسترول والدهون المشبعة. 

ال ننسى أنه يحتوي على كميات زائدة 
من البروتينات والملح. كّل هذه األسباب 
تجعل حليب البقر غير مناسب قبل عمر 

الخمس سنوات. 
انخفضت شهية طفلي بعد بلوغه عامه 

األّول، وأحيانًا أجد صعوبة كبيرة في دفعه 
إلى تناول الطعام. كيف يمكنني أن أجعل 

 وقت الطعام أكثر متعة؟
من الخطأ أّن تحّولي وقت الطعام إلى عراٍك 
لتطعميه وفقًا لنظاٍم غذائي متوازن. فعندما 

يرفض الطعام، ذلك ال يعني أّنه يرفضك، لذا ال 
تعتبري األمر شخصّيًا. كما أّنك كّلما دفعته أكثر 

لتناول الطعام، قّل احتمال طاعته لك. قّدمي 
له، بدالً من ذلك، مجموعة من المأكوالت المغّذية 

عند كّل وجبة ودعيه يختار ما يريده. نّوعي 
 األطعمة ودرجة تماسكها بقدر ما أمكنِك.

إذا رفض كّل شيء، حاولي أن تبقي الطعام 
جانبًا لوقٍت الحٍق عندما يكون جائعًا. ولكن، 

ال تسمحي له بأن يشبع بتناول قطع 
البسكويت والحلوى بعد أن يرفض الوجبة، 
فذلك سيزيد من اهتمامه باألطعمة الغنية 

بالوحدات الحرارية غير الضرورية )هذه 
األطعمة غنية بالوحدات الحرارية ولكن فقيرة 

بالعناصر الغذائية المهّمة كالفيتامينات 
والمعادن( وتضعف شهّيته للمأكوالت 
المغّذية. ومع أّنه يصعب تصديق ذلك، 

سيصبح نظام طفلك الغذائي متوازنًا في 
غضون أّياٍم قليلة إذا قّدمِت له مجموعة 
من األطعمة الصحية ولم تضغطي عليه 

لتناول نوٍع معّين في أّي وقٍت كان.

أسئلة وأجوبة



 12 - 15 شهرًا
 ستتّسع ذاكرتي، وقد أصبَح بإمكاني وأخيرًا استرجاع األغراض المخّبأة.

 a  .يحّب طفلك أن يتحّكم باأللعاب التي على شكل الحيوانات والناس والسيارات  •
 احرصي على أّن توّفري له ألعابًا ذكية لتعّززي حّسه االبداعي ومهاراته األخرى.

•  تابعي القراءة لطفلك a حّمسيه على حّب المطالعة.

 16 – 18 شهرًا
 ال تتفاجؤوا، أصبح بإمكاني اآلن قول كلماٍت متعددة.

•  في حين أّنه يقول »ماما« و»بابا« منذ عّدة أشهر، أصبح اآلن قادرًا على ربط 
الكلمات بأغراٍض أخرى وسيحاول أن يلفظ أسماء الكثير من تلك األغراض a يمكنِك 

 تحسين كالمه باإلشارة إلى أغراٍض متنّوعة وتكرار أسمائها.
"•  يمكنِك أيضًا مساعدته على تعّلم أعضاء الجسم باإلشارة إليها وذكر اسمائها.

"•  اقرئي وغّني له كّل يوم.
•  يمكنك أيضًا أن تبدئي بتقديم خيارات بسيطة له لتعطيه حّسًا من االستقاللية.

 19 – 24 شهرًا
 أشعر أّنه يمكنني القيام بكّل شيء بنفسي: ْاصبحُت كبيرًا.

"•  سيتذّكر الوجوه بشكٍل واضح.
"•  ستنمو مهاراته الكالمية بسرعة.

•  استخدمي الكلمات المناسبة لتصفي أحداثًا ماضية أو مستقبلية )اليوم، غدًا، 
 قبل، بعد...(.

•  سيفرح بكّل كلمة جديدة يتعّلمها وعليِك أن تدركي أّنه يراقب كّل ما تفعلينه 
 ويصغي إلى كّل ما تقولينه.

•  أكملي القراءة والغناء معه، اصطحبيه إلى أماكن جديدة واعطيه فرصًا ليجّرب 
أمورًا جديدة.

 عامان وما فوق
 انا ذكي!

"•  اقرئي القصص الصغيرة له واطلبي منه أن يعيدها.
"•  عّلميه األغاني وحركات األصابع.

•  قّدمي له األلعاب التربوية.

النشاطات التي تعّزز ذكاء طفلك

9
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• إّن اللعب هو »عمل« طفلك و »اللعب هو 
 الطريقة ااْلفضل التي يتعّلم من خاللها«!

يتعّلم األطفال فيما يلعبون مفاهيم علمية 
أساسية كاألغراض التي تغرق أو تعوم، 

والمفاهيم الرياضية بما فيه كيفية تحقيق 
التوازن بين القوالب لبناء برٍج...

 • اقرئي دائمًا لطفلك! 
فبالقراءة ال تعّلمين طفلك كلمات جديدة 

فحسب، بل تحّفزين فضولّيته أيضًا تجاه 
العالم الذي يحيط به. لذا القراءة مهّمة جّدًا 

ويجب ْان تبدْا ما أن يولد.

 • تحّدثي مع طفلك كّل يوم.
ْارشديه الى األغراض المعتادة والغريبة وكّرري 

أسماءها. حّدثيه عّما تفعلينه وعّما يفعله 
هو. تجاوبي مع حاجاته بأقصى سرعة 

ممكنة. فعندما تفعلين ذلك، تعّلمينه قيمة 
اللغة، ليس شفهّيًا فحسب، بل حسيًا أيضًا.

 • قّدمي لطفلك فرصًا لالستكشاف. 
أخرجيه من المنزل واعطيه الفسحة التي 
يحتاج إليها ليزحف على األرض أو يركض. 

بالطبع سُتبقين طفلك بعيدًا عن أّي 
خطر ولكن احرصي على أالّ تقولي له 

"كاّل!" على الدوام أو أن تبعديه عن األمور.

أّي نشاطات يمكن أن تحّفز 
نمّو دماغ طفلي؟



 قائمة طعام  
المفّضلة جينيو 

 الفطور
 3\4 كوب من حليب نوفاالك للنمو 

+ 1\2 كوب من الحبوب المدّعمة بالحديد 
 +  1\2 تفاحة +  1\2 شريحة توست

+ ملعقة زبدة صغيرة

 الوجبة الخفيفة األولى 
2 بسكويت مالح + ملعقة كبيرة من 

الجبنة الطرّية +  1\2 ثمرة برتقال

 الغداء
  1\3 كوب أرز أو معكرونة أو بطاطا 

+ 30غ أو شريحتين من اللحم أو الدجاج 
أو السمك + ملعقتين كبيرتين من 
 الخضار الصفراء أو الخضراء الداكنة 

 + ملعقة زيت صغيرة 
+ 1\2 كوب حليب نوفاالك للنمو

 الوجبة الخفيفة الثانية
  1\2 كوب حليب نوفاالك للنمو 

 + موزة ) 1\2 واحدة مقّطعة(، عنب 
) 1\3 كوب مقّطع(، أو ثمرة برتقال ) 1\2(

 العشاء
شريحة من الخبز قمحة كاملة )صغيرة( 
+ 15غ من الجبنة + ملعقتين كبيرتين 
 من الخضار + ملعقة صغيرة من الزيت 

+  1\2 كوب من حليب نوفاالك للنمو

11
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هل الحظِت انخفاضًا في شهية طفلك بعد بلوغه عامه األّول؟ هل الحظت أّن الوجبات 
لم تعد ممتعة كالسابق وأصبح وقت الطعام أشبه بعراٍك؟ هل أنِت قلقة أّن بطلك 

الصغير ال يحصل على كمية الوحدات الحرارية الضرورية له؟ حسنًا، األمر ليس معّقدًا. إذا 
كان عمر طفلك بين العام والثالثة، فهو يحتاج تقريبًا إلى 1000 وحدة حرارية في اليوم.

الطريقة الفضلى لتقسيم 1000 وحدة حرارية على نظام أكٍل صّحي هي توزيع 
 الحصص الغذائية بين: الطريقة األفضل لتقسيم 1000 وحدة حرارية على نظام 

أكٍل صّحي هي توزيع الحصص الغذائية بين:

 الكمّيات المناسبة
لنمّو أفضل

األفضل أن يكون نصفها من الحبوب
الحبوب الكاملة.

يحتاج األطفال إلى مجموعة الخضار
مأكوالت متنّوعة تمامًا 

كالراشدين، على سبيل المثال: 
بطاطا مهروسة أو بروكولي مع 
صلصة قليلة الدسم أو صلصة 

الطماطم للمعكرونة.

حاولي أن تطعميه الفواكه كاملة الفواكه
بدالً من العصير. يحب األطفال 

قطع الشمام الصغيرة والمندرين 
وفواكه التوت المثّلجة.

2-3 أكواب في اليوم.الحليب

يمكنك اختيار اللحم قليل الدهن اللحوم والبقول
أو الدجاج أو البيض أو السمك مع 

البقول المطهّوة.

حوالى 3 مالعق صغيرة من الزيت.الزيوت

المجموعة 
الكميةالغذائية



فيتامينات الذكاء

الفواكه والخضار: البرتقال، الفراولة، البروكولي، إلخ.فيتامين سي

الحليب على أنواعه، األلبان واألجبان، البيض.فيتامين بي12 

الحليب المدّعم )نوفاالك للنمو(، الحبوب المدّعمة، البقول، فيتامين بي6
اللحوم، الدجاج، السمك وبعض الفواكه والخضار )البطاطا، الموز(.

أوراق الخضار الخضراء )السبانغ، البروكولي( والفواكه حمض الفوليك
)الموز( والمنتجات المدّعمة )النشويات المدعمة(.

عندما يرتفع معدل الحديد في جسم طفلك، تزيد قدرته الحديد
على التركيز والتعّلم أكثر. الحديد ضروري لتكّون نسيج 

 دماغه بشكٍل صحّي.
بما أّن الحليب من أهّم األغذية لطفلك، فإّن إضافة 

الحديد إلى تركيبة حليبه ضرورية! واعلمي أّن حليب 
البقر فقير بالحديد!

إّن مصدر الكالسيوم األساسي هو الحليب! والكالسيوم الكالسيوم
ليس مهّمًا لنمّو العظام فحسب، بل لنمّو الدماغ أيضًا. 

لذا، قد يظهر عند األطفال الذين لديهم نقص في 
الكالسيوم سلوك ونمط تعّلم بطيء. 

فيتامينات 
األغذيةومعادن الذكاء

الئحة ااْلطعمة المحفزة للدماغ التي يوصي بها جينيو:
1. األلبان: الحليب، الجبنة، اللبن.

2. الدهون الجّيدة: أوميغا 3 وأوميغا 6 )حليب نوفاالك للنمو(.
3. الفواكه: الموز، األفوكادو، البرتقال.

4. الخضار: البروكولي، السبانغ، البقول.
5. اللحوم: السمك، السلمون، التّن، اللحم، الدجاج، البيض.

65. النشويات: األرّز، البطاطا.
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تفكير طفلك   تتأّثر طريقة 
بأنواع  كثيرًا  وتعّلمه  وتصرفاته 

يتناولها!  التي   الطعام 
ُتسّمى أنواع الطعام هذه بـ»أغذية الدماغ«:

 1. النشويات المفيدة للدماغ:
• الفواكه: الكريب فروت، التفاح، 

أّن  البرتقال، العنب. وتذّكري  الكرز، 
للدماغ  أكثر  الكاملة مفيدة  التفاحة 

التفاح، وثمرة برتقال كاملة  من عصير 
البرتقال، والعصير  أفضل من عصير 

للدماغ  أكثر  باللّب مفيد  الغنّي  الطازج 
المصّفى. العصير   من 

"• الحبوب: المعكرونة واألرّز...
• الخضار والبقول كالصويا والفاصوليا 

 والحّمص والعدس.
• الحليب )حليب النمّو من بعد عمر 

السنة( واللبن والفاصولياء.

2. البروتينات: تلعب البروتينات دورًا 
مهمًا في آداء دماغ طفلِك ألّنها توّفر له 
أهم أنواع األحماض األمينّية: ال تترّددي 
في إطعامه مّرة في اليوم على األقّل 

واحدًا من المأكوالت التالية: اللحم 
 األحمر، السمك، الدجاج، الحليب، 

الجبنة، البذور، الموز. 

3. الدهون: تشّكل الدهون مكّونًا 
أساسّيًا للدماغ. لذا من الطبيعي 

أن تْؤثر كمية ونوعّية الدهون التي 
تقدمينها لطفلك في نمّو دماغه وأدائه. 

إّن أوميغا 3 وأوميغا 6 هما أكثر 
الدهون التي تؤثر بشكل مباشر 

في نمّو دماغ طفلك إذ إنهما يلعبان 
دورًا أساسيًا في تحديد العمر الذي 

يبدأ به بالقراءة والتركيز وقدرته على 
التعّلم. كما أّن نقص أوميغا 3 وأوميغا 

6 يساهم بشكٍل مباشر في نقص درجة 
ذكائه وحّدة نظره، ويتسّبب بالتالي 

 بسلوك وقدرة تعّلم ضعيفين.
من مصادر أوميغا 3 وأوميغا 6 الرئيسة: 

السمك، السردين، التّن، السلمون، 
ثمار البحر، زيت السمك، الزيت النباتي، 
المأكوالت المعّدة من الحبوب الكاملة، 

البيض، النشويات.

بلغُت عامي األّول!
ماذا يجب أن أطعم طفلي بعد بلوغه عامه 

األّول ألعّزز نمّو دماغه؟

 سّر جينيو الصغير:
منذ بلوغي عامي األّول، ال أشرب 

سوى حليب نوفاالك للنمو المدّعم 
 باألوميغا 3 واألوميغا 6.

 انتبهي، ال تحتوي جميع تركيبات 
النمّو على الكمية المناسبة من 

 األوميغا 3 واألوميغا 6. 
لذا قومي بالخيار الصحيح!  



تشّكل السنوات الثالث األولى من حياة طفلك 
فترة نمّو كبيرة على كّل األصعدة ويصبح حجم 

دماغه 25% من معّدل حجمه الراشد.

من  األولى  السنة  في  مّرات  ثالث  دماغه  حجم  ويتضاعف 
الثالث  أو  السنتين  في  بسرعة  النمّو  في  ويستمّر  حياته 

حجمه  من   %80 خاللها  في  حجمه  يبلغ  بحيث  األولى 
قدرته  بكامل  يعمل  ال  الرضيع  طفلك  دماغ  لكّن  الراشد. 

عّدة.  سنواٍت  يستغرق  وذلك  فيه  الخاليا  تّتصل  أن  إلى 
من  األولى  والسنوات  األشهر  في  الدماغ،  خاليا  ُتشّكل 
هذه  دماغه.  من  كثيرة  أجزاٍء  في  روابط  طفلك،  حياة 

طفلك  ذهن  تطبع  تقولب  التي  الحلقات  هي  الروابط 
وسلوكه. ومشاعره 

نمّو  طريقة  بين  فرقًا  ثّمة  أّن  هو  المدهش  األمر 
الفتى  دماغ  ينمو  إذ  والفتيات!  الفتيان  دماغ 

األمام  إلى  ااْلمور(  تنفيذ  )قسم  الخلف  من 
الفتاة  دماغ  ينمو  حين  في  التفكير(،  )قسم 

الفتيان  يطّور  لذا،  الخلف.  إلى  األمام  من 
الجسدية  وقدراتهم  الحركية  مهاراتهم 

حين  في  فيها،  بالتفكير  يبدؤوا  أن  قبل 
التفكيرية  مهاراتهّن  الفتيات  تطّور 

أّوالً.  واللغوية 

تحفيز  في  جّدًا  مهّم  طفلك  غذاء   إّن 
طفلك  ذكاء  يتأّثر  كما  دماغه  نمّو 

واألسرة  المجتمع  مع   بتفاعله 
يتلقاها. التي  وبالتربية 

3
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الذكاءالذكاء
 على طبق من فّضة


