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Znaczenie aktywności fizycznej 



Zdrowe odżywianieZdanie - „Jesteś tym co jesz”

Oddaje w pełni to z czego jest zbudowane

nasze ciało, zwłaszcza ciało dzieci i młodzieży 

Po co jemy?

• Dostarczamy energii dla organizmu

• Budujemy kości, mięśnie, hormony, enzymy, neuroprzekaźniki

• Zapewniamy prawidłowe funkcjonowanie organizmu



Co to jest jedzenie?

Jedzenie to ważna sprawa. Pozwala nam uzupełnić energię, którą spalamy, aby

żyć. Jemy na przykład bułkę organizm ją trawi, wykorzystuje składniki do

wytworzenia energii. Energię potrzebujemy do chodzenia, biegania, myślenia,

wszystkich czynności jakie wykonujemy nawet gdy śpimy nasz organizm jej

potrzebuje. Składniki pokarmowe budują nasz organizm. Dzięki nim możemy

rosnąć i rozwijać mięśnie, a nasz organizm działa prawidłowo. Tylko zdrowy

sposób odżywiania korzystnie wpływa na nasz organizm i nasz samopoczucie.



Żeby zdrowo się rozwijać potrzebujemy:

Białek

Węglowodanów 

Tłuszczu 

Witamin

Składników mineralnych 

Wody 

Innych związków biologicznie czynnych 



* informacja o prawach autorskich

Piramida została opracowana w Instytucie 
Żywności i Żywienia w 2016 roku pod 
kierunkiem prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza, 
przez zespół roboczy w składzie:

prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, 
dr hab. Hanna Mojska, 
prof. nadzw. IŻŻ, dr inż. Katarzyna Stoś, 
prof. nadzw IŻŻ, dr Agnieszka Jarosz, 
dr inż. Beata Przygoda, 
dr inż. Ewa Rychlik, 
dr Regina Wierzejska, 
mgr Renata Gajowiak, 
mgr inż. Marta Brajbisz, 
mgr inż. Joanna Jaczewska - Schuetz, 
mgr inż. Magdalena Siuba-Strzelińska, 
mgr inż. Anna Taraszewska, 
mgr inż. Bożena Wajszczyk.



Co to jest piramida zdrowego odżywiania?

Piramida zdrowego odżywiania jest wskazówką jak prawidłowo się

odżywiać. Pokazuje nam co należy jeść i w jakich ilościach. Przypomina że

ważna jest regularna aktywność fizyczna. Na poszczególnych poziomach

umieszczone są produkty. Warzywa i owoce są na dole ich jest najwięcej i

powinniśmy jeść je w dużych ilościach. Powyżej są produkty zbożowe i ich

jemy trochę mniej a najwyżej są tłuszcze . Są bardzo potrzebne ale w

małych ilościach np. 1-2 łyżki.



Co to jest porcja?

Ilości pokazane w piramidzie określa się jako porcje. Dla każdej osoby

określa się dokładne porcje. Można przyjąć, że nasz żołądek ma wielkość

zaciśniętej pieści. Dziecko ma malutką piąstkę. Mama dużą, tata

największą. Nasz obiad powinien się zmieścić na naszej rozłożonej dłoni.

To jest takie najprostsze określenie ilości jakie powinniśmy zjeść.



Właściwe odżywianie wpływa na zdrowie

Warzywa i owoce dają nam potrzebne minerały i witaminy to one zapełniają prawidłowe

funkcjonowanie organizmu i odporność.

Produkty zbożowe czyli kasz, ryż, makarony, pieczywo są dla nas źródłem węglowodanów

a to one dają nam energię.

Nabiał czyli mleko, jogurtu i sery dostarczają nam wapnia niezbędnego do budowy kości i

zębów.

Mięso, ryby i jaja zawierają białko dzięki któremu rośniemy.

Tłuszcze zwłaszcza zdrowe tłuszcze roślinne są niezbędne do prawidłowej pracy 
organizmu , zwłaszcza stanu naszej skóry i pracy mózgu. 



 Ruch kształtuje mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ

krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną. Aby przyniosła

odpowiednie efekty, powinna być systematyczna.

Znaczenie ruchu 



Jak wzmocnić nasze kości 

Co jest potrzebne do budowy kości?

• Ruch i promienie słoneczne 

• Wapń 

• Fosfor

• Witamina D



Jak wzmocnić nasze mięśnie  

Co jest potrzebne do budowy mięśni?

• Ruch

• Białko pełnowartościowe



Co trzeba jeść aby dostarczyć wapń, fosfor i witaminę D?

• Trzeba pić mleko, jeść nabiał, mięso, ryby, warzywa 

• Trzeba przebywać na słońcu, dzięki temu powstaje witamina D

Co osłabia nasze kości?

• Złe odżywianie - np. picie coli, kawy, słodkich napojów, fast foody

• Brak ruchu, brak słońca 



Co jest potrzebne do budowania mięśni?

• Białko (mięso, nabiał i rośliny strączkowe)

• Ruch 

Co zrobić aby ograniczyć przybieranie na wadze?

• Więcej ruchu 

• Mniej cukrów i tłuszczów 

• Więcej warzyw i owoców 



Rady 

1. Zjadajmy 5 małych posiłków dziennie w ten sposób spalimy co zjemy i

unikniemy magazynowania tłuszczu.

2. Pamiętajmy o śniadaniu – nasze ciało a zwłaszcza mózg potrzebuje paliwa

na start, aby mógł sprawnie myśleć i uczyć się.

3. Jemy powoli – po 20 minutach od rozpoczęcia posiłku do mózgu trafia

sygnał, że jesteśmy najedzeni

4. Wszystkie posiłki jemy przy stole – pozwala się to skupić na jedzeniu

5. Jemy owoce i warzywa – każdego dnia zjadamy co najmniej pół kilograma

owoców i warzyw z przewagą warzyw (zupy, surówki, dodatki do dań

drugich, dodatki na kanapki)



Rady 

6. Urozmaicamy jedzenie – każdy pokarm ma w sobie inne składniki i dzięki

temu dostarczamy organizmowi różne potrzebne składniki odżywcze. Każdego

dnia powinniśmy zjadać ok 60 różnych składników odżywczych. Jedzmy więc

jednego dnia makaron drugiego kaszę . Jednego dnia jabłko drugiego kiwi.

Jednego dnia brokuł drugiego surówkę z kapusty. Jednego dnia kurczaka

drugiego rybę. Codzienne coś innego.

7. Unikajmy słodyczy i słodkich napojów one psują zęby i powodują że tyjemy.

8. Jemy porcje dostosowane do swojego wieku i masy ciała.



Więcej porad, artykułów, przepisów oraz materiałów do nauki możesz 

znaleźć na mojej witrynie internetowej

www .pl

Dorota Kamińska


