
Jak żyć zdrowo i wesoło? 



Odpowiedź na to pytanie jest 
prosta -  zdrowo się odżywiaj, 

bądź  aktywnym fizycznie i miej 
uśmiech na twarzy. 

 



Aktywność fizyczna i żywienie to dwa 
nierozłączne czynniki - nie można mówić 

o zdrowym żywieniu bez aktywności 
fizycznej i o aktywności fizycznej bez 

zdrowego żywienia.  
Jeśli chcemy osiągnąć optymalny efekt 
zdrowotny, musimy mówić o tych dwóch 

rzeczach jednocześnie. 



 
 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.  

 



Jedz różnorodne 
warzywa i owoce jak 
najczęściej i w jak 
największej ilości.  
Są one źródłem 
witamin, składników 
mineralnych, błonnika 
oraz naturalnych 
przeciwutleniaczy. 



Najkorzystniej jest spożywać 
owoce i warzywa na surowo 
lub minimalnie przetworzone, 

ponieważ w takiej  formie 
produkty te zachowują 

najwyższą wartość odżywczą. 
Warzywa i owoce powinny 
być  spożywane kilka razy 

dziennie w ramach posiłków 
i przekąsek. 



Warzywa i owoce różnią się między sobą składem i wartością odżywczą. Barwa warzyw 
i owoców wiąże się z zawartością  określonych substancji, które mają wpływ na ich 

właściwości zdrowotne. Dlatego, aby  dostarczyć organizmowi wszystkich składników 
pokarmowych, należy spożywać różnobarwne warzywa i owoce. Warto przy tym pamiętać, 

że należy spożywać więcej warzyw niż owoców. 



Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste, do których  zaliczamy mąkę 
i pieczywo razowe, graham i tzw. grube kasze (np. gryczana, jęczmienna), ryż brązowy, 
makarony pełnoziarniste, naturalne płatki zbożowe, np. owsiane, jęczmienne, żytnie. 
 



  

Produkty zbożowe są doskonałym 

źródłem energii potrzebnej 

rosnącemu i rozwijającemu się 

organizmowi. Zawierają także 

witaminy z grupy B (niezbędne 

do prawidłowej pracy układu 

nerwowego, pomagające 

w koncentracji i nauce). 

  

 



 Składniki mineralne (np. magnez, cynk, żelazo), które m.in. wspierają 

rozwój fizyczny, korzystnie wpływają na samopoczucie i zdolność 

do nauki. Są również źródłem błonnika pokarmowego 

wspomagającego pracę układu pokarmowego, ułatwiającego 

utrzymanie prawidłowej masy ciała i pomagającego zapobiegać 

chorobom na tle wadliwego żywienia. 

  

 



Produkty mleczne są najlepszym źródłem dobrze przyswajalnego wapnia – 
składnika  niezbędnego do budowy zdrowych kości i zębów. Produkty te zawierają również 

pełnowartościowe białko oraz witaminy i składniki mineralne. 

  

 

Pij co najmniej 3–4 szklanki 

mleka dziennie, można je 

zastąpić jogurtem 

naturalnym, kefirem lub 

serem. 

  

 



Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin 
strączkowych oraz  wybieraj tłuszcze roślinne 

zamiast zwierzęcych. 

 



W okresie wzrostu 
i rozwoju młodego 

organizmu 
szczególnie ważne 

jest spożywanie 
pełnowartościowego 

białka, którego 
cennym źródłem są: 

mięso, ryby i jaja.  

 



Mięso jest źródłem najlepiej przyswajalnego żelaza, 
które pełni ważną rolę m.in. w tworzeniu składników 

krwi. Należy wybierać chude mięso, natomiast 
ograniczać produkty mięsne przetworzone, których 
nadmierne spożycie jest niekorzystne dla zdrowia. 

 



Przynajmniej dwa razy w tygodniu warto zjeść ryby, przede 
wszystkim morskie. Zawierają one cenne dla zdrowia 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które odgrywają 
zasadniczą rolę w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu mózgu, 

układu nerwowego i wzroku. Ryby są również doskonałym źródłem 
białka i składników mineralnych, w tym jodu. 

 



  

Jaja można jeść kilka razy 
w tygodniu – są skoncentrowanym 
źródłem składników odżywczych, 
m.in. białka, witamin, składników 

mineralnych i lecytyny. 

  

 



  

Dobrym źródłem białka w diecie są nasiona roślin 
strączkowych, m.in. fasoli, zielonego groszku, soczewicy 
i bobu. Stanowią doskonałą alternatywę dla mięsa.   

 



Należy  ograniczać spożywanie produktów smażonych, gdyż 
znacznie zdrowsze są potrawy gotowane, szczególnie na parze. 

 
Słodycze warto zastąpić owocami lub niesolonymi orzechami 
i nasionami. Orzechy, zwłaszcza włoskie, migdały, nasiona słonecznika 
czy dyni są źródłem wielu składników mineralnych takich jak magnez, 
wapń, żelazo, cynk oraz wielu witamin. Ponadto zawierają również 
tłuszcze roślinne o korzystnych dla zdrowia właściwościach. 

 



 Nadmierne spożycie tłuszczów zwierzęcych jest przyczyną wielu chorób dlatego  
warto zastąpić je olejami roślinnymi, z wyjątkiem oleju  kokosowego i palmowego. 

Najlepiej wybierać olej rzepakowy, mający najkorzystniejszy skład kwasów 
tłuszczowych 

Tłuszcz znajdujący się w wyrobach cukierniczych (wafelki, batoniki, 
herbatniki) czy produktach typu fast food często zawiera niekorzystne dla 

zdrowia tzw. tłuszcze trans, sprzyjające chorobom układu krążenia.  

 



 Spożywanie cukru i słodyczy oraz słodkich napojów 
sprzyja powstawaniu nadmiernej masy ciała, ponadto 

przyczynia się do rozwoju próchnicy. 

 



Najlepiej wyeliminować lub ograniczyć spożycie słodkich 
napojów, natomiast pić wodę, soki warzywne, owocowe, 

napoje mleczne, herbatę. 

 



Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek 
i produktów typu fast food. 

 

Nadmierne spożycie soli powoduje niekorzystne skutki 
dla zdrowia (nadciśnienie, udary, nowotwory) oraz 
sprzyja rozwojowi otyłości.  

  

 



Nie zapominaj o wodzie, wypijaj codziennie co 

najmniej 2 litry płynów. Najlepiej wody mineralnej, 

herbaty ziołowej lub niesłodzonego soku 

owocowego. 



A czy wiesz, że? 

 

Woda stanowi do 75% masy noworodka i 60-70% masy dorosłego 

człowieka. 

 

Przeciętny człowiek może przeżyć bez wody od dwóch do czterech dni. 

 

Tymczasem bez pokarmu mógłby przetrwać nawet miesiąc. 



Bądź aktywny fizycznie co 
najmniej godzinę dziennie.  

Ograniczaj oglądanie 
telewizji, korzystanie 
z komputera i innych 

urządzeń elektronicznych 
do 2 godz. 

 

Mówiąc o zdrowym stylu życia nie można zapomnieć  

o aktywności, dlatego pamiętaj!!!! 



Codzienna aktywność fizyczna, przynajmniej 60 minut dziennie, w szkole i poza 
szkołą zapewnia dobrą kondycję fizyczną i sprawność umysłową oraz wpływa 
na prawidłową sylwetkę i atrakcyjny wygląd. 

 

 

A czy wiesz, że? 

Ćwiczenia – co najmniej trzy razy w tygodniu – zwiększają tkankę mięśniową 
i mineralizację kości, a zmniejszają tkankę tłuszczową.  

 

 



Pamiętaj, aby być zdrowym i wesołym. 

 



Wysypiaj się, aby Twój 
mózg mógł wypocząć. 

 

 



Dzieci od 6 do 12 lat powinny spać 
co najmniej 10 godzin dziennie. 
Warto kłaść się spać regularnie o tej 
samej porze, unikając przed snem 
w sypialni oglądania telewizji, 
przeglądania smartfonu, czy innych 
urządzeń elektronicznych. 

Niedobór snu może przyczyniać się 
do wystąpienia nadmiernej masy 
ciała, problemów z koncentracją 
uwagi. 

 

 

 



Unikaj zachowania, które szkodzi zdrowiu. 



Podsumujmy!  
 

Zalety zdrowego żywienia 
i regularnej aktywności. 

 



Więcej uśmiechu. Ćwiczenia fizyczne oddziałują na 
poziom „hormonów szczęścia” (endorfin), redukują stres 

i napięcie mięśniowe. 
 

 

 Większa odporność organizmu czyli nie 
chorujesz i dobrze się czujesz. 



Mniej kilogramów dzięki właściwemu odżywianiu  
i aktywności fizycznej. 

 

 

Więcej odporności na stres ponieważ regularna 
aktywność fizyczna zmniejsza napięcia nerwowe. 

 



Lepsza przyszłość, na następne lata Twojego życia dzięki 
lepszej mineralizacji kości, zwiększonej sile mięśni, 

wzmocnieniu Twoich stawów. 
 

 

Więcej energii dzięki zbilansowanej diecie bogatej  
w warzywa , owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe i mięso. 

  

 



 

 

Każdy chce być zdrowy i szczęśliwy – może zatem 

warto pomóc w tym sobie odpowiednią dietą, 

aktywnością  i pozytywnym spojrzeniem na otaczający 

nas świat! 



Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży - co nowego?, dr inż. Katarzyna Wolnickamgr inż. Anna Taraszewska 

  

* Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży,  w tym wszystkie jej elementy tekstowe i graficzne („Piramida”) stanowi własność Instytutu Żywności i Żywienia im. dr. med. A. Szczygła w Warszawie 

i podlega ochronie prawnej wynikającej z przepisów o prawie autorskim. Każdorazowe użycie Piramidy dokonane na potrzeby inne niż dla własnego użytku osobistego, a w szczególności powielanie, rozpowszechnianie, 

zwielokrotnianie i modyfikowanie Piramidy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Instytutu Żywności i Żywienia. Korzystanie z Piramidy bez uzyskania stosownej zgody może zostać uznane za działanie naruszające 

chronione prawem interesy Instytutu Żywności i Żywienia. 
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