
Świetlicowy 

Poradnik dla Rodziców

część I 

Zdrowy tryb życia



O zdrowie i dobre samopoczucie warto dbać codziennie, nawet w czasie 

„korona wirusowej przerwy”.  

Zachęcamy do przyjrzenia się naszej diecie i aktywności fizycznej. 



Piramida Żywieniowa 
Traktowana jest jako wyznacznik zdrowego stylu życia. 

Piramida to graficzny opis różnych grup produktów spożywczych, niezbędnych 

w codziennej diecie, przedstawiony w odpowiednich proporcjach. 

Im wyższe piętro Piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów 

z danej grupy żywności. 



Pamiętajmy o śniadaniu 

Śniadanie daje nam energię na cały dzień i pobudza metabolizm. 

Zadbajmy o zdrowy pierwszy posiłek dla całej rodziny – dobry start to podstawa. 

Może niech to będą ciekawe i zabawne kanapki? 

Pomysły na kanaki znajdą Państwo tu:

https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/kolorowe-kanapki-dla-dzieci-

top-7-przepisow-na-kanapkowe-cuda/tcxs5y6

https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/kolorowe-kanapki-dla-dzieci-top-7-przepisow-na-kanapkowe-cuda/tcxs5y6


Kanapka trójkątna

Składniki:

 salami

 chleb jasny tostowy

 oliwki czarne

 ser żółty

 zielony ogórek

 pomidor

Kanapka owieczka

Składniki:

 ser biały

 serek wiejski

 papryka

 oliwki

 zielony ogórek



Kanapka byczek

Składniki:

 sałata

 salami

 szynka drobiowa

 chleb ciemny

 papryka

 oliwki

 jajko

Kanapka biedronka

Składniki:

 sałata

 szynka drobiowa

 chleb jasny

 ser żółty

 oliwki czarne

 pomidor



5 posiłków dziennie
Aby dzieci i młodzież mogły sprostać wszystkim codziennym wyzwaniom, 

potrzebują odpowiedniego „paliwa”. Pięć posiłków – trzy główne i dwie przekąski 

– to optymalna propozycja menu na cały dzień.

Pomysły na proste obiady dla dorosłych i dzieci znajdą Państwo tu:

http://smartnest.pl/obiady-dla-dzieci-i-doroslych/

http://smartnest.pl/obiady-dla-dzieci-i-doroslych/


Planując posiłki na cały tydzień warto:
▬ ustalić krótkie menu = mniej wyrzucania, prostsze zakupy i łatwiejsze przygotowywanie,

▬ składniki, które można wykorzystać w więcej niż jednym daniu to podstawa.

Przykładowe dania czyli najsprytniejsze obiady dla dzieci i dorosłych:

 Klopsiki mięsne i warzywne lub kotlety mielone

 Makaron – łatwy do nabijania (penne, farfalle itp.)

 Risotto albo kaszotto

 Zapiekanki – z ziemniaków lub makaronu

 Home made nuggetsy – w panierce z orzechów, płatków kukurydzianych lub bułki tartej 
i przypraw

 Zupy – pomidorowa, rosół, krupnik, jarzynowa, szpinakowa (mrożonka), krem z dyni, krem 
z marchwi

 Placuszki – z dyni, z cukinii, na słodko z jabłek (racuszki)

 Naleśniki – na słodko



Dodatki do dań:

 ogórek zielony w słupkach

 mieszanka warzyw na parze

 ziemniaki z wody lub puree

 zielona fasolka szparagowa 

 brokuły na parze

 proste sałatki np. pomidor 

z awokado albo sałata

z winegret



Regularnie i zdrowo

Niezwykle ważne w diecie dzieci i młodzieży są stałe pory spożywania posiłków. 

Taki „harmonogram” reguluje funkcjonowanie organizmu – utrzymuje prawidłowy 

metabolizm oraz odpowiedni poziom cukru we krwi. 



Zbilansowana dieta

Oprócz odpowiedniej liczby posiłków, bardzo ważna jest ich jakość. Właściwa

dieta dzieci i młodzieży jest bogata w składniki odżywcze, przede wszystkim

białko roślinne i zwierzęce (podstawowy budulec mięśni), kasze, ryby, warzywa

i owoce, które obowiązkowo powinny znaleźć się w codziennej diecie.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku przygotowanego przez Narodowe Centrum

Edukacji Żywienia:

https://youtu.be/ltr6xhuHvO4

https://youtu.be/ltr6xhuHvO4


Pamiętajmy!

Przygotujmy zdrową przekąskę, dbajmy o dobrą dietę i kształtujemy mądry 

nawyk spożywania wartościowych posiłków, zamiast jedzenia w pośpiechu 

batoników czy hamburgerów.

Proponujemy wykonanie chrupiących chipsów jabłkowych i gruszkowych

https://www.szczesliva.pl/zdrowe-chrupiace-chipsy-jablkowe-i-gruszkowe/

https://www.szczesliva.pl/zdrowe-chrupiace-chipsy-jablkowe-i-gruszkowe/


Przepis:

 4 jabłka
 4 gruszki
 sok z jednej cytryny

Przygotowanie:

Jabłka, gruszki kroimy na cieniutkie plasterki. Przekładamy je do naczynia
z zimną wodą i dodajemy sok z jednej cytryny. Wyciągamy je na papierowy
ręcznik w celu osuszenia i układamy na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Gruszki osuszają się odrobinę wolniej, dlatego warto rozłożyć je na
osobnej blaszce. Jeśli mamy ochotę, delikatnie posypujemy plastry cynamonem
lub wcieramy w nie ziarenka wanilii. Piekarnik ustawiamy na 110C
(z termoobiegiem) i … czekamy. Dwie – trzy godziny. Czas uzależniony jest od
tego jak winne są Wasze owoce. Gdy wyciągniecie je z piekarnika, ostudźcie je.



Mówimy głośne NIE dla batoników, chipsów i słodkich napoi! 



Czas na naukę, czas na odpoczynek

Zdrowy styl życia to nie tylko dbanie o dobrą dietę. To również odpowiednia 

codzienna harmonia, odpoczynek i dobry sen. 

Sen to podstawa!

By sen był zdrowy, pamiętajmy o tym, by kupić dziecku naprawdę wygodny

materac, a przed pójściem spać przewietrzyć pokój i wyłączyć komputer lub

telewizor – dajmy umysłowi odpocząć!



W zdrowym ciele – zdrowy duch

Zdrowy styl życia, to nie tylko odpowiednia dieta, lecz także codzienna

aktywność fizyczna. Wysiłek fizyczny dotlenia organizm, rozwija mięśnie,

daje lepsze samopoczucie.



Kostki aktywności 

To świetny pomysł na zachęcenie dziecka do domowej aktywności.

Co to takiego kostki aktywności? To dobrze Wam znane figury sześcienne,

ale zamiast kropek na bokach mają zadania do wykonania.

Sposób wykonania kostek znajdą Państwo tu:

https://www.mamawdomu.pl/2016/05/kostki-aktywnosci.html

https://www.mamawdomu.pl/2016/05/kostki-aktywnosci.html


Szablon kostek do pobrania 

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/05/kostka.pdf

Potrzebny papier, klej, nożyczki. 

Wydrukować kostki na kartce papieru, wyciąć, pozaginać i skleić boki. Na jednej

z nich znajdują się zadania takie jak: skacz, tańcz, turlaj się, biegaj, czołgaj się czy

rób przysiady. Na drugiej czas od 10 do 60 sekund. Jest jeszcze kostka, dla tych,

którzy wolą zadania ze zwierzakami (chodź jak rak, pingwin, krocz jak bocian itp.).

Można też, korzystając z tego szablonu przygotować własne zadania.

Jak to działa?

Oczywiście trzeba rzucić kostkami. 

Pierwsza z nich wskaże nam zadanie, 

a druga czas wykonania.

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/05/kostka.pdf


Harmonia i równowaga

Umiar to złoty środek. To często powtarzane powiedzenie jest stale aktualne

i niezwykle prawdziwe. Pamiętajmy o tym, żeby nie dać się zwariować. Zdrowy

styl życia jest bardzo ważny, ale jeśli od czasu do czasu zdecydujemy się po

prostu poleniuchować razem z dzieckiem, poczytać książkę, posłuchać muzyki,

obejrzeć film – nie miejmy wyrzutów sumienia! Grunt to zachowanie zdrowego

rozsądku i dbanie o dobry humor oraz pozytywną atmosferę w domu.



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://www.fit.pl/dziecko/10-przykazan-zdrowego-stylu-zycia-dzieci-i-
mlodziezy/13418/

https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/kolorowe-kanapki-dla-dzieci-
top-7-przepisow-na-kanapkowe-cuda/tcxs5y6

http://smartnest.pl/obiady-dla-dzieci-i-doroslych/

https://youtu.be/ltr6xhuHvO4

https://www.szczesliva.pl/zdrowe-chrupiace-chipsy-jablkowe-i-gruszkowe/

https://www.mamawdomu.pl/2016/05/kostki-aktywnosci.html

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/05/kostka.pdf

https://www.fit.pl/dziecko/10-przykazan-zdrowego-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy/13418/
https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/kolorowe-kanapki-dla-dzieci-top-7-przepisow-na-kanapkowe-cuda/tcxs5y6
http://smartnest.pl/obiady-dla-dzieci-i-doroslych/
https://youtu.be/ltr6xhuHvO4
https://www.szczesliva.pl/zdrowe-chrupiace-chipsy-jablkowe-i-gruszkowe/
https://www.mamawdomu.pl/2016/05/kostki-aktywnosci.html
https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/05/kostka.pdf

