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Akárcsak Marcinak és Julcsinak, Neked is lesz hamarosan egy kis csövecske 
az orrodban, vagy egy kis gomb a pocakodon. Ez segít majd Neked abban, 
hogy megfelelően növekedj.

Ha kíváncsivá váltál és szeretnéd megtudni, hogy mit jelentenek ezek a 
nem is olyan egyszerű szavak, akkor ne habozz. Játssz együtt a Doktor 
bácsival, Marcival és Julcsival!
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Gyere bátran, ismerjük meg 
a pocaktáplálás történetét a Doktor bácsival!

Julcsinak már egy ideje nehezebben megy a futkározás. Sokszor érzi úgy, hogy elfáradt, 
szeretne megpihenni. Ez pedig azért történik így, mert nehezére esik összegyűjteni 
annyi energiát, amennyire a sok játékhoz és növekedéséhez szüksége lenne. 

Így aztán ma Julcsi az anyukájával és az apukájával együtt ellátogatnak a kórházba a 
Doktor bácsihoz.

Doktor bácsi nagyon sok mindent mond Julcsinak és szüleinek. A felnőttek hosszú ideig 
beszélgetnek. Doktor bácsi egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy Julcsi unatkozik. 
Mivel Julcsi még kicsi, ezért talán nem is sokat ért a felnőttek beszélgetéséből. 

Ezért aztán a Doktor bácsi elhatározza, hogy elmagyarázza Julcsinak, mi is rejtőzik ezek 
mögött a furcsa szavak mögött.

Kíváncsi vagy arra, mit tudott meg Julcsi 
a Doktor bácsitól?

Ha Te is szeretnéd megismerni Julcsi történetét, 
akkor máris itt van a Doktor bácsi, aki elmeséli 
Neked a pocaktáplálás történetét (A felnőttek ezt 
szondatáplálásnak hívják )!
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Az pocaktáplálás azt jelenti, hogy egy kicsi szondán (csövön) vagy egy gombon 
keresztül kapod majd az ételt. Ez nem akadályoz majd Téged az evésben. Csak 
egy segítség Neked!

Együtt fel fogjuk fedezni, hogy mi történik, amikor így táplálkozol!
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Kérdezted már valaha a szüleidtől, hogyan lehetséges az, hogy látunk, 
hallunk, szagolunk, tapintunk és ízeket érzünk?
Ezekre a képességekre az érzékeink segítségével tettünk szert.

Az érzékekből Neked is 5 van:

ezek a hallás, a szaglás, a látás, a tapintás és az íz érzés

        6

Az öt érzék
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játssz vElünk!

Nézd meg a példát és próbáld Te is összekötni a mondatokat 
az arc vagy a kéz megfelelő részeivel.

                   7

A szemeiddel látsz.

A füleiddel hallasz.

A kezeiddel tapintasz.

A száddal és 
a nyelveddel érzed 
az ízeket.

Az orrodon keresztül
lélegzel és érzed
az illatokat.
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A tested

Mind különbözőek vagyunk, mégis mindannyiunknak van 
szeme, orra, szája, karja, lába...

Ez az emberi test.
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játssz vElünk!

Színezd ki az emberi test részeit a megfelelő színnel.

Haj

Fej

Karok

Has

Nemi szervek

Lábak

Lábfejek
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A tested különböző részei

Most már ismered a tested különböző részeit, úgyhogy biztos vagyok benne,
hogy szeretnéd tudni, mi történik a belsejében!

Az agyad teszi lehetővé, hogy gondolkozz.
Amikor úgy döntesz, hogy valamit csinálsz, az agy fogja kiadni parancsot 
a testednek, például hogy járjon, beszéljen, egyen, olvasson...

A szív keringeti a vért a testben.

A tüdőkre a légzéshez van szükség.

A has (a gyomor és a belek) képesek megemészteni a táplálékot.

A csontokból áll össze a csontvázad.
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játssz vElünk!

Nézd meg a példát, és próbáld Te is összekötni a mondatokat 
azokkal a testrészekkel, amelyekre vonatkoznak.

Használj zöld színt az agyhoz, pirosat a szívhez, 
kéket a hashoz, narancssárgát a tüdőkhöz és sárgát a csontokhoz.
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Ahhoz hogy nagyra nőj, a szervezetednek 
elegendő energiára van szüksége. 

Az energiát a szervezetedbe Te is be tudod vinni. 
Hű, ez nagyon izgalmas! Nézzük csak, hogyan is lehetséges ez?

Ahhoz, hogy nagyra nőj és egészséges legyél, a testednek sok energiára van szük-
sége. Ez az energia teszi lehetővé, hogy az agyad, az izmaid, a karjaid megfelelően 
fejlődjenek.

Az energia ahhoz is kell, hogy jó formában legyél az iskolában, vagy otthon, vagy 
amikor a barátaiddal és barátnőiddel játszol!

Amikor táplálékokat eszünk, akkor a szervezetünkbe energiát viszünk be. A táp-
lálkozás elég energiát ad Neked ahhoz, hogy jó formában legyél és ahhoz is, hogy 
nagyra nőj.

Itt láthatod, mi történik a testedben amikor megeszel például egy almát!

Az almából a gyomrodban almapép lesz.

Amikor beleharapsz az almába, egy falat kerül a szádba. Ezt a falatka almát 
elropogtatod, megrágod, aztán pedig lenyeled. A falatka így szépen lecsúszik a nyelő-
csöved teljes hosszán át. Ezt követően a gyomorba kerül.

Majd ezután a pép végighalad a beleiden. 
A beleid a hasadban összetekert, hosszú csövek.

A víz és minden tápanyag, ami a megfelelő növekedésedhez kell, bekerül a véredbe. 
A szükségtelen anyagokból, pedig salakanyag, vagyis kaki lesz, 
ami majd szépen kiürül a szervezetedből



01/02/2017    07:42

                  13

Száj Felaprít és megrág

Nyelőcső Lecsúsztat

Kiürít

Gyomor Pépessé alakít és 
megemészt

Megemészt és 
a végbél felé továbbít

Belek

Végbél
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A pocaktáplálás 
(szondatáplálás)

Előfordulhat olyan is, hogy az evés segítségével mégsem jut a tested elegendő 
energiához. Ilyenkor az energia túl kevés ahhoz, megfelelően tudj növekedni.

Ilyen esetekben el kell menni egy orvoshoz, aki segít megoldást találni.

Megoldás lehet az, amikor a tápanyag azonnal a gyomrodon keresztül jut el 
hozzád. Ezt hívjuk szondatáplálásnak.
A táplálékot folyadék formájában készítik el. Az így előkészített táplálék egy 
kicsi csövön keresztül kerül majd be a szervezetedbe. Ez a cső olyan vékony, 
mint a spagetti. Ezt nevezik „szondának”.

A szonda az orrodon keresztül jut le a nyelőcsöveden át a gyomrodba.
Ezen keresztül kapod a tápláló, erőt adó folyadékot.
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játssz vElünk!

Nézd csak, milyen szórakozató!
Kösd össze a kis pontokat, 

így megtalálhatod a szonda útvonalát!

Ragtapasz

Nyelőcső

Gyomor
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Ismerd meg, hogyan történik a szondán
keresztül a pocaktáplálás (enterális táplálás)

Ezt a tápláló folyadékot tápszernek is nevezzük, amelyben minden táp-
anyag megtalálható,amire csak szükséged van, egy zacskóba tették.

Ez a zacskó gyakran magasra, egy infúziós állványra van felakasztva. 
Ez az állvány leginkább egy ruhafogasra hasonlít.

Egy pumpa segít abban, hogy a tápszer egy hosszú csövön át könnyen 
eljusson a zacskóból a gyomrodba.

       16
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játssz vElünk!

Gyerünk, ismerd meg mindazt, amire szükséged lesz...
és írd be a jeleket                                          a körökbe!

Zacskó =

Szonda =

Pumpa =

Ragtapasz =

Összekötő cső =

Infúziós állvány =

                  17



  

Cahier-Activités-Complet.indd    19-20

Amikor gomb van a pocakodban

Ilyenkor a Doktor bácsi egy kicsi lyukat hoz 
létre a gyomrod falán. 

Ezt a lyukacskát egy eszköz, a gombocska  
segítségével le is zárja majd. 

Ez a kapu a gyomrodhoz. Ha eszel kinyítod , 
utána bezárod.

       18
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Nézd meg, mi történik akkor, amikor 
a Doktor bácsi elhelyezi a gombocskát!

Itt látod azt, amikor a Doktor bácsi 
egy kicsiny lyukat csinál.

Itt pedig már azt látod, amikor 
a Doktor bácsi a helyére tette a gombocskát.

Gyomor

Gyomor

Has

Has

Gom-
bocska

Lyuk
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Táplálkozás a gombocskán keresztül

Amikor itt az ideje az étkezésnek, elég csak kinyitni a gombot és összekötni 
a zacskóból kivezető csővel. Így egyszerűen és könnyedén a szervezetbe jut 
az erőt adó tápszer.

Te pedig közben nyugodtan csinálhatsz valami mást, például akár játsz-
hatsz is. 
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játssz vElünk!

Figyelj nagyon, és keresd meg a 
7 különbséget a két kép között!

Válaszok: 
1. A nővér hajgumijának színe.  2. A nővér blúzán a felirat. 

3. A falióra mutatói.  4. A játékzsiráf keze. 
5. Marci zoknija.  6. A párna színe. 

7. A nővér papucsának színe.
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Ha tudsz, és ha kedved van nyugodtan ehetsz 
a szádon át is, ahogyan eddig is. 

Mindent ehetsz, amit csak szeretnél! 

A pocaktáplálás segíteni fog abban, hogy 
az összes energiához hozzájuss, amire 
csak szükséged van.

A szádon keresztül is nyugodtan fala-
tozhatsz. Egyél úgy, ahogy az étvágyad 
kívánja.

Nyugodtan mondd meg a szüleidnek, 
mire vágysz! Áruld el nekik, hogy mit 
ennél szívesen velük együtt az asztalnál. 
Kérd a kedvenc ételedet!
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játssz vElünk!

Rajzold le vagy írd le annak az ételnek a nevét a négyzetbe, amit 
szívesen ennél, vagy amit a szüleiddel együtt szeretnél elkészíteni!
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Élet szondával vagy a gombbal a mindennapokban

A szondával, vagy a gyomrodban lévő gombbal szinte 
mindent szabad!

Mehetsz iskolába, a tengerpartra. Főzhetsz a családoddal, 
ehetsz velük együtt bármit, ami jól esik, amit szívesen ennél. 
Jól érezheted magad a barátaiddal!

Azt is Te választhatod meg, hogy akarsz-e a szondáról, vagy 
a gyomrodban lévő gombról a barátaidnak mesélni.

       24
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játssz vElünk!

És Te mit szeretnél csinálni? 
Rajzold le a lenti négyzetbe azokat a dolgokat, 

amiket csinálni szeretnél!
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Lehet, hogy egy napon majd a Doktor bácsi ezt mondja 
Neked:

„Gratulálok! A pocaktáplálást ezennel befejeztük!”

Ebben a pillanatban tudni fogod majd, hogy a pocak-
táplálásnak és persze saját magadnak köszönhetően 
újra megvan minden energiád, amire csak szükséged 
van ahhoz, hogy megfelelően növekedj.

Büszke lehetsz magadra!
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játssz vElünk!

Ne habozz, ragaszd be a saját fényképed 
a kijelölt helyre, és színezd ki a kép többi részét!

Ide ragaszd a
fényképed
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játssz vElünk!

Rajzold le vagy írd ide azt, 
amire most gondolsz… 

       28
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játssz vElünk!

Rajzold le vagy írd ide, amit szeretnél...
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Köszönettel tartozunk Gergev Gyurgyinkának 
a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinika 
pszichológusának a kiadvány összeállításában és 

lektorálásában nyújtott szakmai segítségéért!
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Numil Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84. 
Központi telefonszám: + 36 1 452 7770 

Diétás tanácsadás: + 36 80 223 223 
www.nutricia.hu

gyermek.szondataplalas.hu 
daganatosgyermekek.hu 

babafejlodes.hu

A környezettudatosság jegyében 
a kiadvány újrahasznosított papírból készült.
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