
Wychowanie fizyczne – zalecenia dla klasy V a i V c ( 02- 03.04.2020r.) 

Temat: Jak dbać o swoje zdrowie w XXI wieku? 

Dlaczego nie możemy lekceważyć otyłości? Piramida Zdrowego Żywienia. 

Witam Was serdecznie! 

  Na dzisiejszych zajęciach chciałabym przedstawić Wam 10 podstawowych zaleceń, jak dbać o swoje 

zdrowie.  

10 podstawowych zaleceń:  

 

• Jedz regularnie 5 posiłków, pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po jedzeniu. 

Najzdrowiej jest mieć posiłki w odstępach 3-4 godzinnych – ale bez przekąsek pomiędzy nimi 

(warto wtedy pić wodę!). Taki rytm zapewnia optymalny metabolizm, który sprzyja dobrej 

sprawności umysłowej i fizycznej.   

• Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości, najlepiej w formie 

surowej lub minimalnie przetworzonej. Warzywa i owoce są bogatym źródłem wielu ważnych 

witamin i składników mineralnych (m.in. witaminy C), a także błonnika oraz naturalnych 

przeciwutleniaczy (tzw. antyoksydantów), które neutralizują szkodliwe wolne rodniki.    

• Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste, do których zaliczamy m.in. mąkę i pieczywo 

razowe, kasze, ryż brązowy, płatki zbożowe. Produkty te są bogatym źródłem węglowodanów 

złożonych, zapewniających organizmowi energię, a także witamin z grupy B, błonnika i wielu 

istotnych składników mineralnych (m.in. żelaza i magnezu).  

• Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie. Ale jeśli go nie lubisz, możesz je zastąpić jogurtem 

naturalnym, kefirem i – częściowo – serem. Produkty mleczne są najlepszym źródłem dobrze 

przyswajalnego wapnia, który jest niezbędny do budowy kości i zębów.  

• Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślinne 

zamiast zwierzęcych. Produkty z tej grupy są źródłem szczególnie ważnego w okresie wzrostu 

i rozwoju pełnowartościowego białka, a także żelaza.  

• Zrezygnuj ze słodkich napojów (np. napojów owocowych) oraz słodyczy (zastępuj je owocami 

i orzechami). Jedzenie słodyczy sprzyja m.in. powstawaniu nadwagi i otyłości, ale także 

próchnicy zębów. A co z sokami owocowymi, które zawierają wyłącznie naturalnie 

występujące w nich cukry? Według najnowszych zaleceń, dzieci w wieku 4-6 lat mogą 

spożywać ich nie więcej niż 170 ml dziennie (około pół szklanki), a dzieci od 7 roku życia do 

230 ml, czyli co najwyżej szklankę soku owocowego dziennie.  
• Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast-food. Nadmierne 

spożycie soli sprzyja rozwojowi wielu chorób przewlekłych, w tym także otyłości.  

• Bądź codziennie aktywny fizycznie (co najmniej godzinę dziennie). Regularne ćwiczenia 

pomagają zwiększyć tkankę mięśniową i mineralizację kości, a jednocześnie zmniejszają 

tkankę tłuszczową. Codzienna aktywność fizyczna poprawia też sprawność umysłową oraz 

pomaga w uzyskaniu atrakcyjnego wyglądu.  

• Wysypiaj się, aby twój mózg mógł wypocząć. Niedobór snu powoduje nie tylko problemy z 

koncentracją, ale także zwiększa ryzyko otyłości. Dzieci od 6 do 12 lat powinny spać co 

najmniej 10 godzin na dobę.  



• Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała. Te proste pomiary pozwalają na wczesne 

wykrycie niedowagi, nadwagi i otyłości, a także różnego rodzaju zaburzeń rozwojowych u 

dzieci i młodzieży.  

 

Spożywanie przez dzieci i młodzież odpowiednich produktów, we właściwych 

ilościach i proporcjach, a także codzienna aktywność fizyczna i inne elementy 

stylu życia, są kluczem do zdrowia, prawidłowego rozwoju i dobrych wyników 

w nauce. 

 

Temat: Dlaczego nie możemy lekceważyć otyłości? 

Piramida Zdrowego Żywienia. 

Otyłość-  to bardzo skomplikowana i jedna z najgroźniejszych chorób przewlekłych. Stanowi jedno z 

największych wyzwań globalnych XXI wieku. Mówi się już nawet o epidemii, a nawet pandemii  

otyłości. W Europie w ciągu ostatnich 20 lat, jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, 

liczba ludzi otyłych potroiła się. Według badań przeprowadzonych przez Światowy Indeks 

Bezpieczeństwa Żywnościowego w 2016 ponad ¼ Polaków cierpi na otyłość. 

Jakie czynniki mogą wywołać otyłość? 

Środowiskowe: 

• Nieprawidłowe odżywianie (zbyt obfite posiłki, zbyt częste jedzenie, nieregularność w 

jedzeniu, podjadanie pomiędzy posiłkami, zbyt późne spożywanie posiłków, niejedzenie śniadań). 

• Nieprawidłowe zakupy żywnościowe (nabywanie produktów wysoko przetworzonych, z 

konserwantami, ulepszaczami itp.). 

• Brak lub niska aktywność fizyczna. 

Psychologiczne: 

• Potrzebę zastępowania jedzeniem potrzeb emocjonalnych np. przyjaźni, uznania, szacunku. 

• Zespół nocnego jedzenia – niejedzenie posiłków w ciągu dnia, a zjadanie ich w godzinach 

nocnych. 

• Zespół kompulsywnego jedzenia – chory spożywa ogromne ilości pokarmu pod wpływem 

smutku, samotności czy zdenerwowania. 

• Uzależnienie od jedzenia. 

• Hormonalne. 

 

Praca domowa: 

Zachęcam Was do opracowania PIRAMIDY  ZDROWEG0  ŻYWIENIA.  Pracę należy przesłać do 

08.04.2020r. na mój adres e- mail: gabriela.wozniakiewicz@onet.pl 



 

 

 

 

 

 

 

 


