
Wiem co jem i dlaczego 



Czym jest zdrowe odżywianie? 

Zdrowe odżywianie jest to 
spożywanie różnorodnych 
produktów, które dostarczają 
naszemu organizmowi niezbędnych 
do zachowania zdrowia i energii 
składników odżywczych. 

Składniki te obejmują : białka, 
tłuszcze, węglowodany, witaminy i 
składniki mineralne. 



Piramida zdrowego żywienia :



10 zasad zdrowego odżywiania : 

I. Jedz przede wszystkim REGULARNIE.

II. Spożywaj 4-5 posiłków dziennie (co 3-4 godziny). 

III.Każdy dzień rozpoczynaj od śniadania, czyli najważniejszego posiłku całego dnia.

IV.Dbaj, aby Twoje posiłki były zróżnicowane. 

V. Pamiętaj, aby pić dużo wody (min. 1,5l dziennie).

VI.Unikaj żywności przetworzonej, słodyczy, soli.

VII.Pamiętaj o aktywności fizycznej.

VIII.Śpij regularne (7-9 godz.).

IX.Nie jedz przy tzw. “rozpraszaczach”.

X. Unikaj alkoholu.



Co spożywać?



Płyny

Dostarczanie płynów to jedna z 

najważniejszych rzeczy dla naszego 

organizmu! 

Pamiętajmy, że powinniśmy pić 

minimalnie 1,5l płynów dziennie, gdzie w 

cieplejsze dni powinniśmy pić ich więcej, 

aby nie odwodnić się! 

Najbardziej wskazane w zdrowym 

odżywianiu są woda, soki, napoje 

owocowe. 



Warzywa i owoce 

Warzywa i owoce są źródłem takich 

składników jak : witaminy i składniki 

mineralne, błonnik oraz inne ważne dla 

organizmu substancje odżywcze. 

Aby zachować zdrowie należy spożywać 

je 2 lub więcej razy dziennie! 



Jak wprowadzić warzywa i owoce 

do diety? 

Należy : 

● Uwzględnić warzywa i owoce w posiłku podczas śniadania, obiadu czy kolacji

● Stosować warzywa i owoce jako przekąskę

● Sięgać po sezonowe warzywa i owoce 

● Stosować różnorodność w spożywaniu warzyw i owoców

Dlaczego? 

Spożywanie warzyw i owoców zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób niezakaźnych 

oraz pomaga zapewnić odpowiednie dzienne spożycie błonnika pokarmowego



Węglowodany

Węglowodany powinniśmy spożywać co 

najmniej 2 razy dziennie. 

Produkty bogate w węglowodany to :

● pieczywo

● produkty zbożowe

● ziemniaki

Powinny być spożywane przez to, że są 

podstawowym źródłem energii.



Tłuszcze 

Najlepsze dla naszego organizmu są NNKT. 

Dostarczają ich przede wszystkim ryby tłuste 

(śledź, makrela, łosoś) a także oliwa z oliwek, 

olej rzepakowy, orzechy.

Tłuszcze powinny dostarczać od 25 do 30% 

dziennego zapotrzebowania energetycznego (w 

tym tłuszcze zwierzęce tylko 6-7%). 

Jednak nie nawet z tymi zdrowymi tłuszczami 

nie należy przesadzać!



Jak zmniejszyć spożycie 

tłuszczów nasyconych i trans? 

● Należy gotować na parze lub wybrać 

gotowanie zamiast smażenia

● Spożywajmy chude mięso i 

niskotłuszczowe produkty mleczne

● Zamiast smażyć np. na smalcu, smaż na 

olejach roślinnych (np. rzepakowy, 

słonecznikowy) 

● Ograniczmy spożywanie smażonych czy 

pakowanych przekąsek



Mleko i produkty mleczne 

Mleko oraz produkty mleczne zawierają :

● białko pełnowartościowe

● tłuszcze 

● sole mineralne (Wapń)

● witaminy (np. A,D, B2)

● laktozę (dwucukier)

Są ważne pod względem budowy układu 

szkieletowego naszego ciała.



Mięso, drób, ryby

Starajmy się jeść te produkty naprzemiennie. 

Wystarczy, że będziemy je jeść 1-2 razy dziennie!

Mięso jest źródłem białka pełnowartościowego (14-

24%), tłuszczu (ok.10%)witamin z grupy B (np. 

B12), żelaza.

Drób jest źródłem białka pełnowartościowego, należy 

do mięs chudych przez małą ilość tłuszczu w sobie. 

Ryby są źródłem NNKT n-3, białka (15-23%), soli 

mineralnych (potas, fosfor, magnez), witaminy A,D i 

z grupy B.



cukry i słodycze

Cukry oraz słodycze powinny być przez nas jak 

najmniej lub w ogóle nie spożywane. Są źródłem 

jedynie pustych kalorii, przez które przybieramy na 

wadze. 

Grupa tych produktów może spowodować przy 

większej ilości próchnicę zębów czy prowadzić do 

otyłości! 

Jak zmniejszyć ich spożywanie? Przede wszystkim 

należy ograniczyć żywność typu słodkie przekąski, 

cukierki, napoje gazowane słodzone cukrem.

Lepiej jest zjeść jakieś warzywo czy owoc! Zastanów 

się czy nie będzie to lepsze dla Twojego ciała.



Sól

Wiele z nas nie zdaje sobie sprawy, że 

przesadzają z ilością soli w ciągu dnia. W 

wielu krajach pochodzi ona z przetworzonej 

żywności, którą możemy znaleźć w 

supermarketach. Jest również dodawana do 

potraw podczas gotowania. Górną granicą 

spożycia jest do 5g w ciągu dnia (to tyle co 

jedna łyżeczka do herbaty). 



Jak możemy zmniejszyć spożycie 

soli? 

● Ogranicz ilość soli i przypraw o wysokiej 

ilości sodu 

● Ogranicz spożywanie słonych przekąsek do 

minimum

● Wybieraj produkty o małej ilości sodu 

● Spróbuj wyeliminować sól lub sosy 

wysokosodowe z diety



Aktywność fizyczna

Z aktywności fizycznej płyną korzyści np :

● Jakikolwiek sport minimalizuje ryzyko 

wystąpienia otyłości, nadciśnienia tętniczego czy 

chorób sercowo-naczyniowych.

● Aktywność fizyczna wpływa również na mózg. 

Lepiej dotleniony mózg = sukcesy w nauce, czy 

karierze zawodowej!

● Jeśli znajdziesz sport, który sprawia Ci 

przyjemność, to stan Twojego zdrowia i ciało 

ulegną znacznej poprawie!

Pamiętaj, aby dążyć do 60 minut aktywności 

fizycznej w ciągu dnia. Twoje ciało na pewno Ci 

podziękuje!



Jakie są konsekwencje złego odżywiania?

Złe nawyki żywieniowe mogą powodować wiele chorób np. :

● otyłość

● cukrzyca

● miażdżyca 

● choroby serca, naczyń krwionośnych 

● nadciśnienie tętnicze 

● próchnica zębów



Prezentację wykonała : Małgorzata Cygan kl. 3a 

Źródła :
1. https://www.medonet.pl/zdrowie,zdrowe-odzywianie---zasady,artykul,1725179.html

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowe_od%C5%BCywianie

1. https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/aktywnosc-fizyczna-a-zdrowie-czlowieka,3912,n,2673#wplyw-
aktywnosci-fizycznej-na-zdrowie

1. https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/co-warto-wiedziec-o----miesie--rybach--
jajach-i-ich-przetworach-

1. https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/dobry-tluszcz-nie-jest-zly-czyli-ktore-
tluszcze-sa-wartosciowe-aa-qUHN-929U-Vn3Y.html

1. Grafiki użyte w prezentacji pochodzą z grafiki google

1. Broszura dla uczniów.pdf 
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