
10 ZASAD ZDROWEGO STYLU ŻYCIA



CO TO ZNACZY „BYĆ ZDROWYM”?

 Wybitny polski teoretyk medycyny społecznej, Marcin Kacprzak, mówił: „zdrowie to nie tylko brak 

choroby lub niedomagań, ale i dobre samopoczucie oraz taki stopień przystosowania biologicznego, 

psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach”. 

Możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy zdrowi, gdy nasze ogólne samopoczucie jest dobre, nic nam 

nie dolega. Dlatego bardzo ważna jest codzienna profilaktyka. Nasz stan zdrowia w ogromnym stopniu 

zależy od nas samych.

 O zdrowie i dobre samopoczucie warto dbać od najmłodszych lat. Kształtując mądre 

nawyki, realnie wpływamy na swoją przyszłość. Zdrowy styl życia to klucz do sukcesu! 

Jakie są najważniejsze zasady? Z pewnością prostsze, niż nam się wydaje.



PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA

 Aktualna wersja piramidy, zawierająca szczegółowe zalecenia zdrowotne 

dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, została zaprezentowana 

przez ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ)

 Samo tylko zdrowe żywienie to niestety za mało, aby cieszyć się dobrym zdrowiem i 

uniknąć nadwagi czy otyłości. Sprawdź, co jeszcze znalazło się w nowej Piramidzie 

Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży.



PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA DZIECI I 

MŁODZIEŻY (4 – 18 LAT)



JAK ROZUMIEĆ PIRAMIDĘ?

 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. 



1. JEDZ REGULARNIE PIĘĆ POSIŁKÓW, CZĘSTO PIJ WODĘ, MYJ ZĘBY.

 Posiłki powinny być jedzone w stałych porach dnia, ponieważ to zapewnia lepszy metabolizm i 

optymalne wykorzystanie składników odżywczych oraz sprzyja prawidłowej sprawności umysłowej i 

fizycznej organizmu. Szczególnie ważne jest, by pamiętać o śniadaniu, które dostarcza niezbędnej 

energii i składników odżywczych na początek dnia.

 W ciągu dnia należy wypijać co najmniej sześć szklanek wody – do posiłku i między posiłkami.

 Nowym elementem jest zwrócenie uwagi na mycie zębów.



2. JEDZ RÓŻNE WARZYWA I OWOCE W JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI.

 Produkty te stanowią główne źródło witamin, składników mineralnych, błonnika oraz naturalnych 

przeciwutleniaczy, które usuwają szkodliwe dla organizmu wolne rodniki.

 Najkorzystniej spożywać je na surowo lub minimalnie przetworzone.  Warzywa i owoce powinny 

być spożywane kilka razy dziennie, w ramach posiłków i przekąsek. 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.

 Soki, które nie zawierają dodatku cukru mogą być korzystnym elementem codziennej diety pod 

warunkiem właściwego zbilansowania tej diety. 



3. JEDZ PRODUKTY ZBOŻOWE, ZWŁASZCZA PEŁNOZIARNISTE.

 Powinny być one składnikiem większości posiłków. Produkty te dostarczają węglowodanów złożonych 

i są doskonałym źródłem energii potrzebnej rosnącemu i rozwijającemu się organizmowi. Zawierają 

także witaminy z grupy B pomagające w koncentracji i nauce oraz różne składniki mineralne, które 

wspierają rozwój fizyczny, wpływają na samopoczucie i zdolność do nauki.

 Spośród produktów zbożowych należy jak najczęściej wybierać te pełnoziarniste, 

do których zaliczamy mąkę i pieczywo razowe, graham i tzw. grube kasze (np. gryczana, jęczmienna), 

ryż brązowy, makarony pełnoziarniste. Cennym elementem codziennej diety są również naturalne 

płatki zbożowe, np. owsiane, jęczmienne, żytnie.

 Wybierając produkty zbożowe warto zwracać uwagę na ich skład – ciemne pieczywo nie zawsze jest 

pieczywem razowym, a część z tych produktów (np. płatki śniadaniowe) często zawiera dodatek cukru, 

który w codziennej diecie powinien być ograniczany.



4. PIJ CO NAJMNIEJ TRZY-CZTERY SZKLANKI MLEKA DZIENNIE.

 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. Zalecana do spożycia ilość produktów mlecznych to przynajmniej 

3–4 szklanki mleka, które można częściowo zastąpić innymi wartościowymi produktami, takimi jak: 

jogurt naturalny, kefir, maślanka, ser.



5. JEDZ CHUDE MIĘSO, RYBY, JAJA, NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH 

ORAZ WYBIERAJ TŁUSZCZE ROŚLINNE ZAMIAST ZWIERZĘCYCH.

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

kwasy omega-3, które odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju mózgu, układu nerwowego i wzroku.

 Jajka można jeść kilka razy w tygodniu – są skoncentrowanym źródłem składników odżywczych. 

Dobrym źródłem białka są też rośliny strączkowe. Stanowią doskonałą alternatywę dla mięsa.

 Tłuszcze zwierzęce należy zastąpić olejami roślinnymi, ale nie olejem kokosowym czy palmowym. 

Najlepiej wybierać olej rzepakowy. Dobre są też oleje tłoczone na zimno, ale spożywa się je wyłącznie 

na surowo – jako dodatek np. do sałatek.

 Należy ograniczyć spożywanie produktów smażonych na rzecz gotowanych lub przyrządzanych na 

parze.



6. NIE SPOŻYWAJ SŁODKICH NAPOJÓW ORAZ SŁODYCZY. 

ZASTĘPUJ JE OWOCAMI I ORZECHAMI.

 Cukier i słodycze oraz słodkie napoje nie dostarczają niezbędnych składników odżywczych, a ich 

spożywanie sprzyja powstawaniu nadmiernej masy ciała, ponadto przyczyniają się do rozwoju 

próchnicy.

 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.

 Najlepiej wyeliminować bądź znacznie ograniczyć spożycie słodkich napojów, natomiast pić wodę, soki 

warzywne, owocowe, napoje mleczne, herbatę.



7. NIE DOSALAJ POTRAW, NIE JEDZ SŁONYCH PRZEKĄSEK I 

PRODUKTÓW TYPU FAST FOOD.

 Nadmierne spożycie soli (NaCl) – z uwagi na zawartość sodu – powoduje niekorzystne skutki dla 

zdrowia (nadciśnienie, udary, nowotwory) oraz sprzyja rozwojowi otyłości. Dlatego też powinno się 

unikać soli, słonych produktów i potraw, zwłaszcza przekąsek i produktów typu fast food.

 W ograniczeniu spożycia soli może pomóc usunięcie solniczki ze stołu i zastąpienie soli przyprawami 

ziołowymi (świeżymi i suszonymi) oraz wybieranie produktów surowych zamiast przetworzonych.



8. BĄDŹ CODZIENNIE AKTYWNY FIZYCZNIE CO NAJMNIEJ 

GODZINĘ DZIENNIE.

 Ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń 

elektronicznych do 2 godz.

 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. 

Zwiększenie aktywności powyżej 60 minut dziennie może przynieść dodatkowe korzyści zdrowotne. 

Należy również pamiętać o ćwiczeniach – co najmniej trzy razy w tygodniu – zwiększających tkankę 

mięśniową i mineralizację kości, a zmniejszających tkankę tłuszczową.

 Im więcej czasu spędza się przed ekranem telewizora czy komputera, tym mniej zostaje go 

na sprzyjającą zdrowiu aktywność. Oglądanie telewizji wiąże się ze zwiększonym oglądaniem reklam 

z nie zalecanymi pod względem wartości odżywczej i zdrowotnej produktami. 



9. WYSYPIAJ SIĘ, ABY TWÓJ MÓZG MÓGŁ WYPOCZĄĆ.

 Osoby, które nie śpią odpowiednią ilość czasu, mają problemy z koncentracją uwagi podczas pobytu 

w szkole. Wykazano, że niedobór snu może przyczyniać się do wystąpienia nadmiernej masy ciała.

 Warto kłaść się spać regularnie o tej samej porze, unikając przed snem w sypialni oglądania telewizji, 

przeglądania smartfona, czy innych urządzeń elektronicznych.



10. SPRAWDZAJ REGULARNIE WYSOKOŚĆ I MASĘ CIAŁA.

 Nawyki pomiaru ciała są szansą, żeby wcześnie wykryć to, co się dzieje w organizmie. Powtarzanie 

pomiarów ciała (w domu, w szkole) co pewien czas pozwala na ocenę, czy tempo wzrastania jest 

optymalne.



Dziękujemy za uwagę
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