
 
 
 

 

NASZE SPOSOBY NA ZDROWIE 
Aby zachować zdrowie i dobrą formę, wystarczy 
postępować zgodnie z następującymi zasadami: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ZBILANSOWANA DIETA – ŁATWIEJSZE NIŻ 

MYŚLISZ! 

 

1.Zbilansowana dieta, to taka, która dostarcza 
organizmowi wszystkich potrzebnych składników 
odżywczych oraz odpowiednią ilość energii. Powinna 
być jak najbardziej zróżnicowana i uwzględniać 
produkty ze wszystkich grup wyszczególnionych w 
Talerzu Zdrowia w odpowiednich proporcjach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ENERGIA 

 

 

 
Nadrzędną potrzebą naszego organizmu jest 
pobieranie energii z pokarmu. Składniki 
dostarczające energię to przede wszystkim: 

 

 węglowodany,  
 tłuszcze  
 białka  

 

Energię dostarczaną do organizmu mierzy się za 
pomocą kilokalorii – zwyczajowo nazywanymi 
kaloriami, a w skrócie kcal. To, ile energii 
potrzebujemy, zależy od naszego:  
 

 wieku,  
 płci  
 stylu życia 

 

 

 

 



 

 

3. PRODUKTY ZBOŻOWE NA ZDROWIE 

 

 

 
 

Produkty zbożowe powinny stanowić dla Ciebie 
główne źródło energii i być spożywane z każdym 
posiłkiem w ciągu dnia. Są one najlepszym źródłem 
węglowodanów złożonych, które zgodnie                     
z zaleceniami powinny pokrywać od 50% do 70% 
Twojego dziennego zapotrzebowania na energię. 
Pamiętaj, aby produktów zbożowych nie 
podtapiać w tłustych sosach. Szczególnie, jeżeli 
Twoja aktywność fizyczna jest niska, staraj się 
ograniczać te dodatki. Ograniczaj również 
spożywanie potraw smażonych. Sprawdzaj także 
informacje o zawartości tłuszczów w produkcie 
zamieszczone na opakowaniu. 
 



 

  

4. MLEKO I PRODUKTY MLECZNE 

 

 

 
Mleko i produkty mleczne stanowią źródło łatwo 
przyswajalnego wapnia – podstawowego składnika 
budulcowego naszych kości. Dlatego też, mleko i jego 
przetwory muszą się znaleźć w codziennej diecie.  
 

Produkty z tej grupy dodatkowo są również 
źródłem wysokowartościowego białka i witamin z 
grupy B oraz witamin A i D. 
 
Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje 
mleka lub produktów mlecznych takich jak 
jogurty, kefiry, maślanka czy sery.   



 

5.  PRODUKTY BIAŁKOWE 

 

 
 

Po co potrzebujesz tego składnika?  
 

Białko to podstawowy budulec tkanek organizmu, 
który zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój, a także 
właściwą jego regenerację. 
 

  Białka uczestniczą w przemianie materii  
 zapewniają prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu.  
 budują mięśnie,  
 wchodzą również w skład enzymów, hormonów 

i przeciwciał. 
 Podczas trawienia,  spożywane w codziennej 

diecie białka rozkładają się na różne 
aminokwasy, które są wykorzystywane przez 
nasz organizm.  



 
Wśród aminokwasów wyróżniamy tzw. aminokwasy 
niezbędne (egzogenne), czyli te, 
których   organizm  człowieka sam nie wytworzy i 
muszą być dostarczone z pożywieniem oraz te 
produkowane w Twoim ciele – czyli aminokwasy 
endogenne. 
 

Ryby, mięso, drób, jaja, orzechy, nasiona roślin 
strączkowych – to produkty będące źródłem 
pełnowartościowego białka.  
 

 

 
 

 

 

W normalnej diecie białko stanowi 10-15% wartości 
energetycznej. To, ile białka potrzeba człowiekowi 
zależy od jego płci, wieku, aktywności fizycznej.  
 

Pamiętaj, żeby codziennie jeść 2 porcje produktów, 
które są źródłem białka – w ten sposób zapewnisz 
swojemu organizmowi odpowiednią ilość tego 
„budulca”. 
 

 

 



 

6. TŁUSZCZE Z UMIAREM! 

 

 

 
Każdy organizm potrzebuje określonej ilości 
tłuszczów. Stanowią one ważny składnik żywności 
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka.  
 

Tłuszcze dostarczają i uczestniczą w przyswajaniu 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K), 
stanowią materiał budulcowy błon komórkowych, a 
także biorą udział w wielu przemianach 
biochemicznych. 
 

 

 



 

 

Niestety, tłuszcze są również najbardziej 
kalorycznym paliwem dla naszego organizmu. Mają 
dwa razy więcej kalorii niż węglowodany czy białka.  
 

 
 

Dlatego spożycie tłuszczów nie powinno 
przekraczać 30% dziennego zapotrzebowania na 
kalorie. Kobiety zjadające 2000 kalorii dziennie 
mogą spożywać do 70 g tłuszczu, a mężczyźni – do 
80 g. Taka porcja odtłuszczowej energii 
całkowicie wystarczy. 
 
Ważny jest również rodzaj spożywanych tłuszczów. 
W miarę możliwości zastępuj je tłuszczami 
roślinnymi, które dostarczają niezbędnych do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. 
 
Nienasycone kwasy tłuszczowe powinny stanowić 
przynajmniej 2/3 wszystkich spożywanych kwasów 
tłuszczowych zawartych w tłuszczach.  
 

 

 



 

8. DBAJ O PRAWIDŁOWE NAWODNIENIE! 

 

 

 

 

 

 

 

Woda stanowi ok 65-70% masy ciała 

ludzkiego i pełni w organizmie wiele ważnych 
funkcji.  



 
 

 Woda stanowi ok 65-70% masy ciała ludzkiego          
i pełni w organizmie wiele ważnych funkcji: 
 

 jest doskonałym rozpuszczalnikiem , 
 jest środkiem transportu składników 

odżywczych do komórek naszego ciała 
 usuwa również zbędne produkty przemiany 

materii  
 usuwa związki toksyczne  z organizmu.  
 Reguluje temperaturę ciała.   
 Służy też jako materiał budulcowy,  

 

 

 

 

 

 



Zapotrzebowanie organizmu na wodę zależy m.in.  
 

 aktywności fizycznej, 
  masy ciała  
 ilości przyjmowanego pożywienia,  
 czynników zewnętrznych: 
  temperatura otoczenia  
 wilgotność powietrza  

 

Według aktualnych zaleceń, nasz organizm 

potrzebuje średnio ok 1,5 - 2 litrów 

płynów dziennie. 
 
Pamiętaj, że w czasie upalnych dni i 
podczas  ciężkiego wysiłku fizycznego potrzebujesz 
większego nawodnienia, gdyż tracisz ok. 0.5 litra 
wody na godzinę! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. BĄDŹ AKTYWNY - TRZYMAJ FORMĘ. 

 

 

 
Dlaczego aktywność fizyczna? 

 

Gdy jesteś aktywny fizycznie Twój mózg 
jest też bardziej aktywny. 

 

 Liczne badania medyczne wykazały, że mózg ludzi 
uprawiających aktywność fizyczną ma większe 
możliwości poznawcze, bo jest lepiej dotleniony. Więc 
gdy się ruszasz, pomagasz sobie w nauce.  
 

 



Jeśli chcesz osiągnąć swoje marzenia 
zawodowe - ćwicz! 

 

 
Naukowcy udowodnili, że osoby regularnie aktywne 
fizycznie skuteczniej osiągają swoje cele zawodowe, 
jednocześnie w mniejszym stopniu ulegając stresowi. 
 

 

Aktywność, która sprawia ci przyjemność, 
poprawia stan Twojego zdrowia i wygląd ciała. 

 

 

Ruszaj się! Codziennie! 
 
Bycie aktywnym fizycznie nie oznacza od razu 
wyczynowego uprawiania sportu. Nie musisz  biegać 
maratonów, startować w wyścigach kolarskich czy bić 
rekordów sportowych. Aktywnością jest każda forma 
ruchu – również chodzenie po schodach, spacer czy 
sprzątanie.Najważniejsze, żeby dążyć do 60 minut 
aktywności każdego dnia. 
 
Pamiętaj, że im wcześniej zadbasz  o dobry 
wygląd       i kondycję, tym łatwiej będzie Ci to 
kontynuować w przyszłości. Nawet jeśli teraz, tak 
zwyczajnie po ludzku, po szkole nie chce Ci się już 
nawet kiwnąć palcem... 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Pierwszy krok – zacznij już teraz!!! 

 
Każdy rodzaj aktywności sprawi, że 
Twoja forma będzie powoli rosła. Z dnia 
na dzień zobaczysz, że życie jest coraz 
mniej męczące. Nawet po kilku 
godzinach z matematyką, zostanie Ci 
jeszcze wystarczająco dużo energii na 
spotkanie ze znajomymi! 
 
Codzienną aktywność fizyczną rozkręcaj 
stopniowo, aby uniknąć zakwasów         
i zniechęcenia. 
 

 

Proste sposoby na aktywny styl życia.  
Na początek spróbuj tego: 
 

• schody zamiast windy 
• spacery z psem 
• jazda na rowerze 
 
 

 



 

Drugi krok – ruszaj się regularnie 
 
Odpoczywaj aktywnie! Codziennie        
60 minut ruchu to opcja dla ambitnych. 
Dla średniozaawansowanych 2 x 30 
minut. Dla początkujących - 30 minut 
ruchu dziennie też przyniesie efekty, 
które poczujesz po kilku dniach. 
 

 

Trzeci krok – zaproś przyjaciół!!! 

 

 
Ćwicz z ludźmi, których lubisz! Wspólne 
ćwiczenia w dobrej atmosferze 
pomagają w rozwijaniu umiejętności 
społecznych takich jak empatia                 
i umiejętności liderskie. Podnoszą też 
samoocenę. Ćwicząc poznajesz nowych 
ludzi i poszerzasz swoje grono 
znajomych. 
 

Spacery, bieganie, rolki, rower, piłka. 
Razem jest fajniej i weselej. Można 

urządzić konkurs lub wyścigi.  


