
PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE DZIECI
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   >  Dziecko to nie ,, mały dorosły’ i dlatego jedzenie zarówno dla malucha , jak i dorastającej 
młodzieży musi być odpowiednio dobrane i przygotowane .Żywienie , jak i styl życia dziecka 
w wieku przedszkolnym zależą w znacznym stopniu od rodziców. Pamiętajmy o tym , ze to 
my właśnie przez odpowiednie żywienie naszych pociech i kształtowanie wśród nich postaw 
prozdrowotnych  mamy bezpośredni wpływ na ich rozwój fizyczny i psychiczny.

W ŻYWIENIU DZIECI KIERUJMY SIĘ NIE TYLKO SERCEM , ALE PRZEDE WSZYSTKIM ROZUMEM

   >  Zbilansowana dieta

     Prawidłowe żywienie to dostarczanie z posiłkami takich składników pokarmowych , które 
zapewnia ,, dostawę” energii niezbędnej do pełnego wzrastania organizmu i utrzymania go w 
pełnym zdrowiu i maksymalnej sprawności. W okresie przedszkolnym tempo rozwoju 
somatycznego stabilizuje się , natomiast nadal zwiększa się aktywność ruchowa. Dziecku 
należy zapewnić odpowiednią ilość wody i składników odżywczych: białka, węglowodanów, 
tłuszczów, witamin i soli mineralnych.



Zalecane produkty żywieniowe:

- mleko i produkty mleczne ( jogurty, kefiry ,sery) w ilości przynajmniej 2 filiżanki dziennie:

-produkty zbożowe z uwzględnieniem produktów z pełnego ziarna, różnych gatunków kasz i 
makaronów:

- chude mięso i rośliny strączkowe :

- całe jajko kurze ( maksymalnie 3-4 razy w tygodniu):

-owoce ( 1,5 filiżanki):

-warzywa:

- tłuszcz ( umiarkowanie masło, oleje roślinne):

- ryby ( 2 razy w tygodniu , gatunki najmniej narażone na zanieczyszczenie rtęcią).

Należy unikać :

- słodyczy, słodkich soków i sosów

- półproduktów lub gotowych produktów z dużą zawartością soli, konserwantów i sztucznych 
barwników

- nadmiaru soli

- przypraw typu: vegeta czy warzywko

- bezkrytycznego kupowania produktów reklamowanych 

>NOWOŚĆ OD 01.2016 R.

PIRAMIDA  ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Zmiany w porównaniu do poprzednich piramid żywieniowych:

-wpisanie w jej podstawę aktywności fizycznej,



- awans warzyw i owoców , których powinniśmy spożywać co najmniej połowę 
tego , co jemy ,

-ograniczenie tłuszczów zwierzęcych na rzecz olejów roślinnych ( np. ok. 2 łyżek 
oleju rzepakowego),

- po raz pierwszy wpisano w nią zioła, których celem jest nie tylko poprawa smaku 
potraw, ale również ograniczenie spożycia soli.



>10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

1.Spożywaj posiłki regularnie ( 4-5 posiłków co 3-4 h)

2.Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości, co najmniej 
połowę , tego co jesz. Pamiętaj o właściwych proporcjach : ¾ warzywa i ¼ - owoce.

3.Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.

4. Codziennie spożywaj co najmniej 2 duże szklanki mleka. Możesz je zastąpić 
jogurtem, kefirem i- częściowo-serem.

5.Ograniczaj spożycie mięsa ( zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów 
mięsnych do 0,5 kg/tyg.)                                                                                                                    
6.Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja.

7.Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi.

8.Unikaj spożycia cukru i słodyczy ( zastępuj je owocami i orzechami).

9. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj ziół – mają 
cenne składniki i poprawiają smak.

10.Pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 l dziennie.

>Kształtowanie właściwych zachowań żywieniowych

- spożywanie posiłków 4 razy na dobę, o tych samych porach, wspólnie z rodziną

-dietę urozmaicamy podając różnorodne produkty o wysokiej wartości odżywczej

- nie nagradzamy dziecka słodyczami za zjedzenie zdrowego posiłku

-posiłki spożywamy siedząc przy stole , dbamy o miłą atmosferę  

- zwiększamy  zaangażowanie dziecka  w racjonalne zakupy produktów spożywczych, 
układanie jadłospisu, przygotowanie posiłków, nakrywanie do stołu,

- kontrolujemy oddziaływanie reklam telewizyjnych na upodobania dziecka 

- pamiętamy o tym, że zabawa i ruch na świeżym powietrzu wzmagają łaknienie.



>Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci

     Wiele przewlekłych chorób występujących u dorosłych wynika z nieprawidłowego 
sposobu żywienia w dzieciństwie .Przekarmianie prowadzi do rozwoju zwiększonej ilości 
komórek magazynujących tłuszcz w organizmie i w efekcie do otyłości. U dzieci z nadwagą i 
otyłością istnieje skłonność do zmian w układzie kostno –stawowym. W wieku dojrzałym 
pojawić się mogą  inne dolegliwości tj: nadciśnienie, miażdżyca, osteoporoza ,próchnica , 
zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Nadwaga i otyłość u dziecka mogą prowadzić 
do zaburzeń psychicznych( depresji, zaburzeń zachowania, trudności z adaptacją, zaburzeń 
nerwowych, problemów  z uczeniem).

   >Ulepszacze i posiłki ,, Fast food”

Posiłki ,,Fast food” mają negatywny wpływ na zdrowie:

-sprzyjają przejadaniu się;

-mogą uzależniać i dają jedynie krótkotrwały efekt sycący;

-dodatki stosowane do sporządzania tych posiłków mogą powodować nadpobudliwość u 
dzieci;

-mogą być przyczyną dolegliwości przewodu pokarmowego ( bólu brzucha, zaparcia ,zgagi, 
nadkwaśności)

     Wszelkie dodatki do żywności muszą być dopuszczone do użycia. Ale dozwolone nie 
znaczy super-zdrowe. Dietetycy i lekarze zalecają , by starannie wybierać to, co jemy i 
najlepiej , żeby to było jedzenie jak najmniej przetworzone. Nie bójmy się każdego ,,E’’ . 
Również naturalne dodatki są oznakowane jako ,, E” np. kwas octowy E 270 , kwas 
askorbinowy-witamina c E 300, 

Dodatki o symbolu E , których lepiej unikać, ponieważ mogą powodować alergie 
nadciśnienie, bóle brzucha, mdłości, wymioty, podrażnienie żołądka, zmęczenie, zaburzenia 
zachowania :

Barwniki- E102,E110,E127,E133,E142,E160B

Konserwanty i przeciwutleniacze-E211,E220,E221,E252,E282,E321,

Poprawiacze smaku i aromatu-E621,E622,E951,E631, E421

Są też produkty do których nie wolno dodawać E np. miód, oleje i tłuszcze, masło, mleko 
pasteryzowane, naturalna woda mineralna , herbata liścia



Jak poradzić sobie z niejadkiem?

Nie Tak
*Nie zmuszaj do jedzenia. *Wprowadź stałe pory posiłków.
*Nie karm dziecka i nie zabraniaj 
jeść samodzielnie.

*Ogranicz przekąski i słodycze między posiłkami.

*Nie wpadaj w złość i nie karz za 
to, że nie chce jeść.

*Podawaj urozmaicone i kolorowe posiłki.

*Nie przedłużaj posiłków w 
nieskończoność.

*Dbaj o różnorodność potraw.

*Nie dokarmiaj między głównymi 
posiłkami.

*Pozwól dziecku decydować co chce jeść, szanuj 
jego wybór.

*Nie podawaj zbyt wielu potraw 
na raz.

*Dbaj o wspólne posiłki z rodziną.

*Nie gotuj na kilka dni i nie 
podgrzewaj.

*Koniecznie jedzcie przy stole.

*Nie zabawiaj dziecka. *Zadbaj o dobrą, rodzinną atmosferę przy stole.

*Nie odwracaj jego uwagi.
*Pozwalaj dziecku na pomoc przy przygotowaniu 
posiłków.

*Nie wkładaj dziecku łyżeczki z 
pokarmem na siłę, ani z 
zaskoczenia.

*Pozwól czasem starszemu dziecku przyrządzić 
posiłki.

*Nie poganiaj. *Proponuj dziecku mniejsze porcje.

*Nie strasz.
*Chwal dziecko za zjedzenie jakiejkolwiek ilości 
jedzenia.

*Nie szantażuj.
*Pozwól dziecku zdecydować ile potrawy ma na 
talerzu, nakładaj mniej niż więcej, lub pozwól 
samemu nałożyć na talerz.

*Nie wywołuj u dziecka poczucia 
winy.

*Pozwól małemu dziecku jeść rękami, naukę 
dobrych manier odłóż na później.

*Nie oceniaj negatywnie i nie 
porównuj.

*Zgódź się na drobne dziwactwa Twojego 
malucha.

*Nie nakłaniaj, żeby dziecko jadło 
więcej. *Podawaj picie po posiłku, nie w trakcie, a tym 



 

 PAMIĘTAJ! "Każde zdrowe dziecko wie, ile może zjeść: jeśli podajesz mu 
odpowiednie pożywienie, na pewno zje tyle, ile potrzebuje".

>Podsumowanie

Każdy rodzic pragnie , by jego dziecko było zdrowe, prawidłowo rozwijało się pod względem 
fizycznym i psychicznym. Prawidłowe żywienie i odpowiednia dla wieku aktywność ruchowa 
poprawi stan zdrowia państwa dziecku już w najbliższych miesiącach ,a wytworzone w 
dziecku nawyki będą przynosiły korzyści  przez całe życie

bardziej przed jedzeniem.

*Nie przypominaj dziecku ciągle o 
jedzeniu.

*Jeżeli dziecko twierdzi, że się najadło, pozwól mu 
odstawić talerz i nie komentuj tego.

*Nie stosuj siły fizycznej.
*Przyzwyczajaj dziecko do rzeczy łatwo 
dostępnych i prostych do przyrządzenia.

*Nie dawaj dziecku, tego czego 
nie lubi.

*Pochwal dziecko, jeśli ładnie zje.

*Nie próbuj przemycać w 
potrawach rzeczy, których 
dziecko nie lubi.

 

*Nie przejmuj się tym, co jedzą 
inne dzieci.
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2. Strony internetowe:

-WWW.badzmyzdrowi.pl;

- WWW.forumzdrowia.pl;

- WWW.eDziecko.pl;

- WWW.gdainfo.pl;

- WWW.izz.waw.pl;

- WWW.trzymajforme.pl.
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