
Temat . Piramida żywieniowa. 

- zapoznaj się z tematem , napisz czego nie powinno się jeść/pić w nadmiarze. Czym można 

zastąpić słodki batonik. -eela_buk@o2.pl 

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia 2019 to przedstawione graficznie 

najnowsze wytyczne żywieniowe i prozdrowotne dla dzieci i nastolatków w 

wieku od 4 do 18 lat przygotowane przez Instytut Żywności i Żywienia. 

Podpowiadamy jakie zalecenia kierują w Piramidzie eksperci Instytutu do 

dzieci i młodzieży, a także jak powinni te wskazówki rozumieć rodzice i inne 

osoby odpowiedzialne za żywienie.  

 

 

1. "Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po jedzeniu". 

 5 posiłków dziennie powinno być spożywanych przez dziecko w odstępach 

czasowych co 3-4 godziny, aby zapewnić organizmowi najlepszy metabolizm i 



optymalne wykorzystanie składników odżywczych oraz sprawność umysłową i 

fizyczną. 

 

2. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości. 

 Warzywa i owoce to główny składnik codziennej diety, przy czym dzieci powinny 

spożywać więcej warzyw niż owoców. 

3. "Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste". 

 Produkty zbożowe powinny być składnikiem większości codziennych posiłków 

dziecka. 

4. "Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie". 

Mleko możesz zastąpić w diecie dziecka innymi produktami mlecznymi np. jogurtem 

naturalnym, maślanką, kefirem i białym serem. 

 

5. "Jedz chude mięso, ryby, jaja i nasiona roślin strączkowych". 

 Mięso, ryby i jaja zawierają pełnowartościowe białko ważne dla wzrostu i 

rozwoju młodego organizmu. 

 

6. "Nie spożywaj słodkich napojów i słodyczy". 

 Słodkie napoje i słodycze nie dostarczają składników odżywczych, a przyczyniają 

się do rozwoju próchnicy i nadmiernej masy ciała. 

 

7. "Nie dosalaj potraw. Nie jedz słonych przekąsek i produktów fast food". 

 

8. "Bądź aktywny fizycznie przez co najmniej 1 godzinę dziennie". 

 Codzienna aktywność przez min. 60 minut dziennie w szkole i poza szkołą 

zapewnia dobrą kondycję fizyczną, sprawność umysłową i prawidłową masę 

ciała. 

 

9. "Wysypiaj się, aby twój mózg mógł odpocząć". 

 Dzieci od 6 do 12 lat powinny spać co najmniej 10 godzin na dobę. 

        10. "Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała". 

 

 



Zestaw ćwiczeń do 

wykonania:https://www.facebook.com/watch/?v=816270145547

769 

 

 

Pozdrawiam. E.Marczewska-Buk 

 

 
 

 

 


