
Piramida Zdrowego 

Żywienia 



Wiersz wprowadzający  

„Dla każdego coś zdrowego” – S. 

Karaczewskiego 

    Jeśli chcesz się żywić zdrowo, 
jadaj zawsze kolorowo! 
Jedz owoce i jarzyny, 

to najlepsze witaminy! 
Jedz razowce z grubym ziarnem, 

zdrowe jest pieczywo czarne! 
Na kanapkę, prócz wędliny, 

połóż listek zieleniny! 
I kapusta, i sałata, 

w witaminy jest bogata! 
Mleko, jogurt, ser, maślanka – 

to jest twoja wyliczanka! 
Chude mięso, drób i ryba 
to najlepsze białko chyba! 
Sok warzywny, owocowy, 
kolorowy jest i zdrowy! 
Kto je tłusto i obficie, 

ten sam sobie skraca życie! 



Quiz „Co na zdrowie” ?? 

    - co powinniśmy jeść, abyśmy byli zdrowi? 

- co oznacza zdrowe jedzenie 

- dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw? 

- jakie znasz owoce i warzywa? 

- jakich produktów należy unikać? 

- co najzdrowiej pić? 

- czy powinniśmy zdejmować z kanapek warzywa, sałatę wędlinę, sery i wędliny? 

- czy w przedszkolu dostajemy zdrowe posiłki? Jakie? 

 



Co to takiego ta piramida? 

    Piramida Zdrowego Żywienia składa się z kilku pięter.  Na każdym z nich 

znajdują się różne zdrowe produkty spożywcze, które należy jeść, aby być 

zdrowym i silnym Przedszkolakiem.  

    

 

    

 

        



Co oznaczają poszczególne piętra 

piramidy? 



TŁUSZCZE ROŚLINNE 

     Do tłuszczów roślinnych zaliczamy: 

- Margarynę 

- Masło roślinne 

- Oleje słonecznikowe i rzepakowe 

- Oleje z pestek winogron i lnu  

      

       



MIĘSO, JAJA, RYBY I WARZYWA 

STRĄCZKOWE 

Do tego piętra piramidy zaliczamy: 

- Chude mięso 

- Łososia, makrelę, śledzia 

- Fasolę 

- Groch 

- Soczewicę 

- Bób  



 NABIAŁ 

Do nabiału należą: 

- Mleko 

- Jogurty 

- Sery  

- Kefiry 

- Śmietany 

- Twarogi 



PRODUKTY ZBOŻOWE 

     Do produktów zbożowych należą: 

- Makaron (najlepiej ciemny) 

- Ryż (niełuskany) 

- Kasza 

- Pieczywo (ciemnoziarniste, razowe) 

- Płatki owsiane i ryżowe 

 

. 



WARZYWA I OWOCE 

   Warzywa i owoce zapewniają najwięcej 

witamin, ze wszystkich produktów 

spożywczych. 

   Powinnyśmy je jeść codziennie, aby być 

zawsze zdrowym i silnym.     



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

   Musicie pamiętać, że żadna dieta, nie doda Nam 

odpowiedniej siły, energii i zdrowia jeżeli nie 

będziemy prowadzić aktywnego trybu życia ! 

 

    Pytanie do Was Drogie Dzieci: 

   Co to znaczy aktywny tryb życia?  

 



PRODUKTY ZAKAZANE 

    Czy zauważyliście, że w piramidzie nie ma niektórych 
produktów? 

 

     W piramidzie nie ma miejsca dla słodyczy i soli. 
Słodycze zawierają cukry proste, powodują one np. 

psucie się ząbków. 

 

     Sól natomiast jest ogromnym wrogiem dla mózgu i 
serca, a także zatrzymuje wodę w organizmie. 



W zdrowym ciele, zdrowy duch! 

   Jeżeli będziemy stosowali się do zaleceń z piramidy, nie 

będą bolały nas brzuszki, bo zmieni się Nasza przemiana 

materii, nie będziemy musieli chodzić tak często do 

dentysty, ponieważ Nasze ząbki będą piękne, zdrowe i bez 

dziurek, za to będziemy codziennie w Przedszkolu bo żadna 

choroba Nas nie dosięgnie !!! 



TEST „Spec od zdrowia” 

Zgodnie z piramidą zdrowego żywienia: 

a. Należy jeść o regularnych porach 

b. Należy często brać witaminy w 

tabletkach 



Do zasad zdrowego odżywiania NIE należy 

a. Jedzenie dużej ilości warzyw 

b. Jedzenie dużej ilości słodyczy 



Sól można zastąpić 

a. Przyprawami i ziołami 

b. Kostką rosołową 



Cukier możemy zastąpić 

a. miodem 

b. czekoladą 



Piosenka „O zdrowiu” 

      Opowiem wam historię,  

 Jak warto dbać o zdrowie,  

      Codziennie już od rana, 

 Mam siły do biegania.  

      Witamin dużo zjadam,  

  To babci dobra rada,  

      Jem świeżo, kolorowo,  

 Mam buzię bardzo zdrową.  

 

       Refren:  

Czy zielone, czy bordowe,  

jedz warzywa, bo są zdrowe,  

     Smakowite i pachnące, pozłacane 

słońcem. La, la, la, la...  
 

  

 



   Ćwiczenia, ważna sprawa,  
Z tym dobra jest zabawa,  

    Wymachy nogą prawą,  
I lewą równie żwawo,  

    Przysiady, skok do góry,  
Skaczemy jak kangury,  

    Rozciągam się i pływam,  
Muzyka mnie porywa.  

  

 

     Śniadanie zawsze z rana,  
 I proszę bez gadania,  

     Obiady zjadaj grzecznie,  
 I wodę pij koniecznie,  

      A wszystko to dlatego,  
  Że warto jest, kolego,  

      Jeść zdrowo, kolorowo,  
  I ćwiczyć zawsze z głową. 

 Refren : 

Witamina A i E,  

Naszym oczom pomóc chce,  

 Witamina C i B  

Odpornością zajmie się,  

 Witamina K i D 

 Kościom służyć chce.  



PRZYKŁADY ZABAW  

„Zanieś śniadanie” 
Dzieci podzielone na dwie grupy:  jedna to ,,kelnerzy”, którzy 

trzymają  ,,tace ze śniadaniem”  (papierowa tacka jednorazowa z 

woreczkiem)  i  stoją obok siebie szeregiem – płotkiem.  Naprzeciwko 

każdego  ,,kelnera” siedzi po turecku w odległości  2 – 3 metrów 

jeden gość. Na sygnał ,,kelnerzy” idą w stronę ,,gości” i wręczają im 

,,tacę ze śniadaniem”, po czym wracają na swoje miejsca i siadają. 

Następuje zamiana ról. 



PRZYKŁADY ZABAW 

„Sałatka z warzyw” 
Dzieci siedzą w kręgu. Każde z nich dostaje opaskę lub 

szarfę w odpowiednim kolorze (pomidor, ogórek, 

marchewka). Na komendę np. „ogórek” wszystkie dzieci z 

danym kolorem zmieniają miejsce. Na hasło „sałatka z 

warzyw” wszystkie dzieci – warzywa zamieniają się 

miejscami. 

 



Zabawa podsumowująca 

„Usłysz i dopasuj” 
    Przedszkolaki słuchają czytanych przez nauczyciela 

rymowanek i dopasowują je do odpowiednich poziomów 
piramidy zdrowia. 

 

Spacer, rower czy pływanie, zdrowia doda niesłychanie! 

Jedz owoce i warzywa, bo w nich wielka moc się skrywa! 

Ryże, kasze, makarony – to energii zbiór ceniony! 

Zdrowe kości, zęby mamy, kiedy mleko, sery i jogurty naturalne 
zjadamy! 

Ryby, jaja, mięsko białe dają białko, które dla tkanek jest 
doskonałe! 

Oliwa, orzechy i olej rzepakowy to produkty dla naszej głowy! 

Woda źródłem życia jest, pij ją co dzień jeśli zdrowym być 
chcesz! 

 



ŹRÓDŁA: 

https://www.onlinezdrowie.pl/piramida-zywienia-2020-jakie-sa-zasady-zdrowej-diety  

https://ncez.pzh.gov.pl/dzieci-i-mlodziez/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy-2/  

https://pl.pngtree.com/freepng/cartoon-hand-painted-stick-figure-ok-gesture-png-free-
material_4424704.html  

https://www.rodzinazdrowia.pl/sol-a-zdrowie   

https://testosterone.pl/wiedza/jak-przestac-jesc-slodycze/ 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,piotr_rubik,o_zdrowiu.html  

https://www.odzywianie.info.pl/fitness-i-cwiczenia/artykuly/art,oleje-roslinne-w-medycynie-
alternatywnej-i-kosmetyce.html 

http://dietmap.pl/pl/wiedza/porady-dietetyka/meska-dieta 

https://kobietamag.pl/alternatywa-dla-wegetarian-nabial/ 

https://sites.google.com/site/zdrowejedzenie0205/pokarmy/produkty-zbozowe  

https://blizejprzedszkola.pl/wpis-9935,scenariusz-zajec-edukacyjnych-dotyczacy-zdrowego-odzywiania#  

https://www.fakt.pl/pieniadze/zakupy/warzywa-i-owoce-poprawiaja-samopoczucie-liczy-sie-kazda-
porcja/r2gxt3k https://mos.sosnowiec.pl/?p=10444  

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-iii/przyroda/czlowiek/zdrowe-odzywianie/  

https://pl.pinterest.com/ewaw13/minki/  

https://szybkaprzemiana.pl/jak-ksztaltowac-u-dziecka-zdrowe-nawyki/  

http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/02/piramida-zdrowia-konspekt-zajec-w.html  

https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/dzieci-nie-jedza-smieci-propozycje-zabaw-i-zajec-
promujacych-zdrowe-nawyki-zywieniowe-2/  

 

 

 

 


