
ZDROWYM  BYĆ!



ZDROWIE
Według WHO ZDROWIE to dobra kondycja fizyczna

i psychiczna, bez objawów choroby.

Na dobry stan zdrowia mają wpływ następujące czynniki:

- zdrowe odżywianie,

- uprawianie sportu,

- badania profilaktyczne,

- spotkania z przyjaciółmi,

- odpowiednia ilość snu,

- poświęcenie czasu na zainteresowania,

- przebywanie na świeżym powietrzu,

- higiena,

- unikanie fast-foodów.



ZDROWY STYL ŻYCIA



1. AKTYWNOŚĆ 

FIZYCZNA 



AKTYWNOŚĆ 

FIZYCZNA 
To nie tylko ćwiczenia i uprawianie

sportu ale również codzienne czynności np.

jazda na rowerze czy chodzenie pieszo,

w trakcie których przyśpiesza praca serca

oraz oddech, a wysiłek z nimi związany

powoduje odczuwanie ciepła.





CO  DAJE  NAM 

AKTYWNOŚĆ  FIZYCZNA?





2. ZDROWE 

ODŻYWIANIE



ZDROWE 

ODŻYWIANIE
To dostarczenie w odpowiednim czasie
odpowiedniej ilości i jakości składników
pokarmowych :

białek, 
węglowodanów, 
tłuszczy, 
witamin, 

składników mineralnych,
niezbędnych do harmonijnego rozwoju
i funkcjonowania organizmu ludzkiego.



SKŁADNIKI 

POKARMOWE



BIAŁKO
Białko jest niezbędne dla naszego zdrowia. Jest podstawowym

budulcem naszych tkanek. Pamietajmy, by regularnie je 

dostarczać, ponieważ nasz organizm nie potrafi go magazynować.

Najwięcej białka znajduje się w:

- mięsie, 

- rybach,

- produktach mlecznych,

- nabiale, 

- orzechach.



WĘGLOWODANY
Węglowodany (inaczej cukry) to źródło

energii dla organizmu. Należy jednak 

pamiętać, że spożywane w nadmiarze, 

zwłaszcza w słodyczach, mogą być

przyczyną nadwagi i otyłości oraz

próchnicy zębów.

Najwięcej węglowodanów zawiera: 

- chleb,

- makaron,

- ryż, 

- kasza.



TŁUSZCZE
To skoncentrowane źródło

energii umożliwiające 

wchłanianie niektórych witamin. 

Tłuszcze są gromadzone pod 

skórą, jako materiał zapasowy. 

Ich nadmiar może doprowadzić

do rozwijania się otyłości, 

chorób serca i nadwagi, dlatego 

należy zachować rozwagę           

i dostarczać ich w ilościach 

umiarkowanych.



WITAMINY
To składniki pokarmowe potrzebne do 

prawidłowej pracy organizmu, które nie 

dostarczają budulca ani energii. Oznaczamy 

je literami:

A, B, C, D, K, E, PP

Głównym źródłem witamin są owoce

i warzywa, jak również mięso, jaja, mleko

i jego przetwory.





SOLE MINERALNE
Nieorganiczne związki
chemiczne, które pełnią
funkcje regulującą i
budulcową. Zaliczamy do 
nich: 
- wapń,
- magnez, 
- żelazo, itp.
Przykładowo głównym 
składnikiem zębów oraz 
kości są sole, w których 
występuje wapń, zaś za 
prawidłową pracę mięśni 
odpowiada magnez. 
Produktami bogatymi
w wapń są:
- jaja,
- przetwory mleczne,
- fasola.



WODA
Jest głównym składnikiem
organizmu i stanowi nawet 
do 70% jego masy. 
Wszystkie procesy w 
naszym organizmie 
zachodzą przy jej udziale, 
dlatego woda jest 
niezbędna do życia. 
Człowiek bez wody 
umiera. Codziennie 
powinniśmy więc wypijać 
minimum 1,5 litra wody. 
Wodę możemy znaleźć 
również w pokarmach. 
Bogatym jej źródłem są 
soczyste owoce i warzywa.



DLA CIEKAWSKICH

- przeciętny człowiek wypija

w ciągu życia ponad 60 000 litrów

wody,

- człowiek umiera po utracie 25 % 

wody z organizmu,

- człowiek może wytrzymać bez 

jedzenia nawet 3- 4 tygodnie,

a bez wody parę dni,

- dziecko potrzebuje 500 szklanek

wody, aby urosnąć o dwa

centymetry.





CO MOŻEMY  

ZROBIĆ  BY ZDROWO 

SIĘ ODŻYWIAĆ?
Zamieniać produkty na zdrowsze.



ZDROWE  ZAMIENNIKI



ZASADY ZDROWEGO 

ODŻYWIANIA
1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.

2. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.

3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.

4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.

5. Jedz o stałych porach i nie spiesz się.

6. Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony.

7. Posiłek obiadowy to zapas sił na aktywne popołudnie.

8. Kolacje zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.

9. Dobrą wodą gaś pragnienie.

10. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

11. Zawsze kupuj świeże produkty spożywcze.

12. Sprawdzaj datę produkcji i termin przydatności do 

spożycia.

13. Unikaj produktów zawierających sztuczne barwniki lub

konserwanty.

14. Nie kupuj produktów nieznanego pochodzenia.





CO DAJE  NAM ZDROWE 

ODŻYWIANIE?
Pomaga nam zachować:

zdrowie,

urodę,

siłę,

kondycję,

prawidłową wagę,

odporność.



JAK  POWINIEN 

WYGLĄDAĆ  NASZ  DZIEŃ?
- 5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, 

kolacja),

- 5 porcji warzyw lub owoców,

- 8 - 10 godzin snu,

- minimum 30 minut aktywności fizycznej,

- minimum 1,5 litra wody dziennie.



CO POWINNIŚMY 

ZROBIĆ?
- ograniczyć spożywanie tłustych posiłków, 

słodyczy i cukrów prostych,

- pić 1,5 l wody dziennie, ponieważ nawadnia

nasz organizm,

- zjadać codziennie owoce i warzywa, produkty

pełnoziarniste oraz nabiał.



CO ZNAJDUJE SIĘ U 

PODSTAW PIRAMIDY 

ZDROWEGO ŻYWIENIA?

RUCH



ILE  %  WODY MOŻE 

ZNAJDOWAĆ   SIĘ  W 

CIELE  LUDZKIM?

Nawet 70 %



WYMIEŃ  5  SKŁADNIKÓW  

POKARMOWYCH 

DOSTARCZANYCH  W 

POŻYWIENIU?



JAKI  SKŁADNIK 

POKARMOWY  JEST 

BUDULCEM  TKANEK  W 

NASZYM  ORGANIZMIE?

BIAŁKO



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ :)

Na zakończenie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu 

edukacyjnego, który znajduje się TUTAJ.

https://www.youtube.com/watch?v=YFpSjSzHIV8

