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organizmu iloÊciach. Tylko wykorzystanie wielu ró˝nych produktów pozwala na w∏aÊciwe zbilansowanie diety.
Produkty spo˝ywcze mo˝na podzieliç na 5 grup, zawartych w Piramidzie Zdrowego ˚ywienia, opracowanej w Polsce w Instytucie
˚ywnoÊci i ˚ywienia (ryc. 1).
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1. ˚YWIENIE CZ¸OWIEKA
1.1. Dieta zbilansowana
Prawid∏owe od˝ywianie si´ to dostarczanie organizmowi niezb´dnych sk∏adników od˝ywczych, a tym samym energii i substratów potrzebnych do utrzymania zdrowia i wszystkich funkcji organizmu.
Sk∏adniki od˝ywcze – sà to substancje organiczne, nieorganiczne
lub pierwiastki zawarte w po˝ywieniu, wykorzystywane w organizmie podczas normalnego metabolizmu. Za niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze uznaje si´ te, których nie ma w organizmie cz∏owieka lub sà
syntetyzowane w zbyt ma∏ych iloÊciach, a których obecnoÊç jest
niezb´dna do jego prawid∏owego funkcjonowania – muszà wi´c byç
dostarczone w odpowiedniej iloÊci z po˝ywieniem. W zale˝noÊci
od swych podstawowych funkcji, sk∏adniki od˝ywcze dzielà si´ na:
• energetyczne: g∏ównie w´glowodany, t∏uszcze
• budulcowe: bia∏ko, sk∏adniki mineralne, kwasy t∏uszczowe
• regulujàce: witaminy, sk∏adniki mineralne
Dok∏adne ich omówienie przedstawiono w rozdziale 3.1.4.
Nie istnieje produkt spo˝ywczy, który zawiera∏by wszystkie niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze w odpowiednich, potrzebnych dla

Ryc. 1 Piramida Zdrowego ˚ywienia (wg Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia)

Aby zapewniç ich spo˝ycie w odpowiedniej iloÊci, nale˝y uwzgl´dniç w dziennej racji pokarmowej produkty z ka˝dej z grup:
• Produkty zbo˝owe (w´glowodanowe) powinny wyst´powaç
w ka˝dym posi∏ku w ciàgu dnia. W jad∏ospisie nale˝y stosowaç
urozmaicone ich rodzaje – ciemne pieczywo, kasze, p∏atki zbo˝owe, musli, makarony. Produkty z tej grupy sà dobrym êród∏em w´glowodanów z∏o˝onych, bia∏ka roÊlinnego, ale o niepe∏nej wartoÊci biologicznej (niedobór lizyny i tryptofanu), witamin z grupy B
– g∏ównie B1, B2, B6 i PP, a tak˝e b∏onnika regulujàcego prac´
przewodu pokarmowego. Zawierajà one te˝ pewne iloÊci sk∏adników mineralnych.
• Warzywa i owoce powinny byç spo˝ywane 3-4 razy dziennie. Sà
bogatym êród∏em witamin (zw∏aszcza witaminy C oraz beta-karotenu i innych karotenoidów), soli mineralnych i b∏onnika. Witaminy i flawonoidy zawarte w warzywach i owocach majà dzia∏anie
przeciwnowotworowe i przeciwmia˝d˝ycowe. Potas, wyst´pujàcy
w sporych iloÊciach w warzywach, obni˝a ciÊnienie krwi. B∏onnik
w nich zawarty nie tylko reguluje prac´ przewodu pokarmowego
i zapobiega zaparciom, ale tak˝e obni˝a st´˝enie cholesterolu
w surowicy i poprawia tolerancj´ glukozy. Zapobiega równie˝ nowotworom jelita grubego.
• Mleko i przetwory mleczne sà êród∏em ∏atwo przyswajalnego wapnia, na które zapotrzebowanie w okresie intensywnego wzrostu (dojrzewanie) jest u nastolatków wysokie i wynosi 800-1200 mg/dob´.
Mleko jest równie˝ êród∏em wysokowartoÊciowego bia∏ka i wit.
B2, A i D. M∏odzie˝, kobiety ci´˝arne i karmiàce matki powinni
spo˝ywaç 3-4 porcje mleka i jego przetworów. Bardzo korzystne
jest stosowanie obok mleka sfermentowanych napojów mlecznych
(jogurty, kefiry) i serów twarogowych. ˚ó∏te sery nale˝y natomiast
ograniczaç, gdy˝ zawierajà du˝o t∏uszczu i cholesterolu oraz soli.
• Mi´so (czerwone, drób, w´dliny), ryby, jaja powinny wyst´powaç w co najmniej jednym posi∏ku w ciàgu dnia, ale nie wi´cej
ni˝ 2-3 porcje. Sà one produktami bogatymi w ∏atwo przyswajalne ˝elazo, pe∏nowartoÊciowe bia∏ko i witaminy z grupy B – g∏ów-
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nie wit. B12, B6, PP. Nale˝y wybieraç chude gatunki i spo˝ywaç je
z umiarem. Spo˝ywanie ryb, szczególnie morskich 2-3 razy w tygodniu, zamiast mi´sa, nale˝y do zasad profilaktyki niedokrwiennej choroby serca, ze wzgl´du na obecnoÊç bardzo korzystnych nienasyconych kwasów t∏uszczowych z grupy omega 3. Nasiona roÊlin stràczkowych, szczególnie soja, b´dàce równie˝ dobrym êród∏em bia∏ka, majà tak˝e znaczenie w profilaktyce mia˝d˝ycy.
• Woda jest niezb´dnym sk∏adnikiem po˝ywienia ze wzgl´du na rol´
w regulowaniu temperatury cia∏a, transporcie sk∏adników od˝ywczych oraz w reakcjach biochemicznych w organizmie. Wod´ przyjmuje si´ w postaci: ró˝nych p∏ynów (zalecana iloÊç to ok. 1,5 l/dob´)
oraz wraz z ˝ywnoÊcià – wiele produktów jà zawiera, g∏ównie
owoce i warzywa (Êrednio do 0,7 l/dob´). Zwi´kszona iloÊç p∏ynów jest konieczna w czasie upa∏ów oraz podczas chorób przebiegajàcych z goràczkà, albo wymiotami lub biegunkà. Równie˝
przy du˝ej aktywnoÊci fizycznej i poceniu si´ nale˝y uzupe∏niaç
wod´ w wi´kszej ni˝ zwykle iloÊci.
IloÊç zalecanych do spo˝ycia produktów z podstawowych grup zale˝y od p∏ci, wieku, masy cia∏a i aktywnoÊci fizycznej. Na nast´pnej
stronie przedstawiono przyk∏ady jednej porcji poszczególnych produktów z Piramidy Zdrowego ˚ywienia oraz zalecanà liczb´ porcji
spo˝ywanych w ciàgu dnia:
Produkty z Piramidy Zdrowego
˚ywienia

Przyk∏ady jednej porcji ró˝nych
produktów (zamiennie)

Mi´so i jego zamienniki
• 50-100g chudego mi´sa
1-3
• 2/3 szklanki fasoli
porcje dziennie • 1-2 jajka
Mleko i jego przetwory
dzieci 9-13 lat
2-3
• 1 szklanka mleka
m∏odzie˝ 14-18 lat 3-4
• 1 kubeczek jogurtu
doroÊli
2-3
• 1/2 szklanki twarogu
porcje dziennie
Warzywa i owoce

Produkty zbo˝owe

• 1 ziemniak
5-10
• 1/2 szklanki szpinaku
porcji dziennie • 1 jab∏ko
• 1 kromka chleba
5-12
• 1 rogalik lub kajzerka
porcji dziennie • 1 szklanka makaronu
(po ugotowaniu)

Inne produkty nieuwzgl´dnione w Piramidzie Zdrowego ˚ywienia
Poza produktami niezb´dnymi, w ˝ywieniu dzieci i m∏odzie˝y nale˝y pami´taç o tzw. produktach dozwolonych, ale w ograniczonych
iloÊciach, do których zalicza si´ t∏uszcze, cukier oraz sól. W∏aÊciwe
zbilansowanie spo˝ywania tych produktów ze sposobem ˝ycia ma
na celu zmniejszenie ryzyka chorób ˝ywieniowo zale˝nych, do których nale˝à choroby uk∏adu krà˝enia, cukrzyca typu 2, oty∏oÊç, nadciÊnienie t´tnicze i próchnica z´bów.
• T∏uszcze – ponad 50% spo˝ywanego t∏uszczu stanowi tzw. t∏uszcz
ukryty, wyst´pujàcy w produktach, lecz niewidoczny „na pierwszy
rzut oka”. Natomiast t∏uszcze widoczne, to oleje roÊlinne, mi´kkie
margaryny (zalecane do spo˝ycia) oraz mas∏o, smalec, t∏uszcz
w mi´sie i w´dlinach. T∏uszcze zwierz´ce powinny byç spo˝ywane
w umiarkowanych iloÊciach, poniewa˝ podnoszà one poziom cholesterolu w surowicy i zwi´kszajà krzepliwoÊç krwi. Oleje roÊlinne
nie wykazujà takiego dzia∏ania. Najcz´Êciej poleca si´ ich spo˝ywanie w iloÊci 2 ∏y˝ek dziennie, a wÊród olejów roÊlinnych najkorzystniejsza jest oliwa z oliwek lub olej rzepakowy bezerukowy.
• Cukier – mo˝na uzupe∏niç nim produkty z pi´ciu grup, ale nale˝y kontrolowaç jego spo˝ycie.
• Sól – zwi´kszona poda˝ soli kuchennej (chlorku sodu – NaCl)
zwi´ksza ryzyko rozwoju nadciÊnienia, a tak˝e nowotworu ˝o∏àdka.
Aby zmniejszyç iloÊç soli (zgodnie z zaleceniami WHO nie wi´cej
ni˝ 6g dziennie), nale˝y jak najrzadziej kupowaç potrawy solone

i konserwowane, nie dodawaç soli do potraw, zast´powaç jà np. zio∏ami. Nie powinno si´ podawaç podczas posi∏ku solniczki na stó∏.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e du˝o soli znajduje si´ w w´dlinach.
RegularnoÊç posi∏ków
Prawid∏owe ˝ywienie to nie tylko dostarczanie organizmowi
wszystkich niezb´dnych sk∏adników pokarmowych, ale tak˝e regularnoÊç posi∏ków – ich liczba i roz∏o˝enie w ciàgu dnia. Dzieci
i m∏odzie˝ powinny spo˝ywaç Êrednio 4-5 posi∏ków dziennie, najlepiej o sta∏ych porach dnia.
Rzadsze spo˝ywanie posi∏ków ni˝ 3 w ciàgu dnia powoduje obni˝enie st´˝enia glukozy we krwi (hipoglikemi´), co wywo∏uje uczucie
g∏odu, zm´czenia, pogarsza koncentracj´ uwagi. Czasem mogà wystàpiç bóle brzucha i inne dolegliwoÊci.
ROZK¸AD POSI¸KÓW W CIÑGU DNIA
Dobowe zapotrzebowanie energetyczne organizmu = 100%
I wariant: 5 posi∏ków w ciàgu dnia
(z podwieczorkiem i „skromnà ma∏à kolacjà”)
Posi∏ek
1. Âniadanie
2. II Êniadanie
3. Obiad
4. Podwieczorek
5. Kolacja

Procent dobowego zapotrzebowania na energie
20-25%
15-20%
35-40%
5-10%
10-15%

II wariant: 4 posi∏ki w ciàgu dnia
(bez podwieczorku i z „lepszà kolacjà”)
Posi∏ek
1. Âniadanie
2. II Êniadanie
3. Obiad
5. Kolacja

Procent dobowego zapotrzebowania na energie
20-25%
15-20%
35-40%
15-20%

Bardzo wa˝nym posi∏kiem w ciàgu dnia jest Êniadanie. Powinno
ono pokrywaç oko∏o 20-25% dziennego zapotrzebowania na energi´
i byç odpowiednio zbilansowane, czyli dostarczaç czterech spoÊród
pi´ciu podstawowych grup produktów tworzàcych Piramid´ Zdrowego ˚ywienia.
Pojadanie mi´dzy posi∏kami
WÊród nieprawid∏owoÊci wyst´pujàcych w sposobie ˝ywienia m∏odzie˝y nale˝y wymieniç, oprócz nieregularnoÊci w spo˝ywaniu posi∏ków, niezbilansowanie diety – cz´ste pojadanie miedzy posi∏kami. ˚ywnoÊç, spo˝ywanà mi´dzy posi∏kami, okreÊla si´ mianem
przekàsek – sà to np.: owoce, niektóre produkty mleczne, s∏odycze,
s∏one przekàski, a tak˝e napoje. Bez kontroli rodzaju spo˝ywanej
˝ywnoÊci i jej iloÊci mo˝na ∏atwo doprowadziç do nadmiaru energii
w organizmie, a w rezultacie doprowadziç do nadwagi i oty∏oÊci.
Zwyczaj pojadania mi´dzy posi∏kami nie zawsze musi byç uznawany za szkodliwy, zw∏aszcza wtedy, gdy rozk∏ad zaj´ç uniemo˝liwia
spo˝ycie posi∏ku o okreÊlonej porze. Jednak w sytuacji, gdy nie zachowuje si´ zasady ró˝norodnoÊci spo˝ywanych przekàsek przy dominacji tylko jednego czy dwóch rodzajów produktów o np. wysokiej zawartoÊci t∏uszczu, cukru lub soli, nale˝y zwyczaj ten uznaç jako nieprawid∏owy.
1.2. Inna propozycja piramidy zdrowego ˝ywienia uwzgl´dniajàca wiodàcà rol´ aktywnoÊci fizycznej w zachowaniu dobrego stanu zdrowia
W ostatnich latach pojawiajà si´ inne propozycje piramidy zdrowego ˝ywienia.1,2,3 W prezentowanej propozycji piramidy niektórym
produktom przypisano inne miejsca, niektóre produkty zosta∏y przesuni´te na szczyt, inne odwrotnie (ryc. 2). Zupe∏nie nowym szczeblem przytaczanej piramidy zdrowia jest codzienna aktywnoÊç fizyczna. Zosta∏a ona uznana za nieodzowny element ∏àczàcy si´
z prawid∏owym ˝ywieniem.

1. Ma∏gorzata Koz∏owska-Wojciechowska: ˚yjmy w zdrowiu, czyli nowa piramida zdrowia. Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2004
2. Rebuilding the Food Pyramid. Scientific American.com 2002, www.sciam.com/
3. Healthy Eating Pyramid. www.hsph.harvard.edu/
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Bia∏y
ry˝,
Czerwone bia∏e
mi´so, pieczywo,
mas∏o s∏odycze

Bardzo rzadko

Produkty mleczne
lub suplementacja wapniem
1-2 razy dziennie
Ryby, drób, jajka
(0-2 razy dziennie)
Orzechy, nasiona roÊlin stràczkowych
(1-3 razy dziennie)
Warzywa
(bez ograniczeƒ)
Produkty zbo˝owe z pe∏nego ziarna
(w wi´kszoÊci posi∏ków)

Owoce
(2-3 razy dziennie)
T∏uszcze roÊlinne – oliwa z oliwek, olej
sojowy, s∏onecznikowy, rzepakowy i inne

Codzienna aktywnoÊç fizyczna, przeciwdzia∏anie nadwadze i oty∏oÊci

Ryc 2. Inna propozycja piramidy ˝ywienia i zdrowia
èród∏o: Harvard School of Public Health, www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/

W warstwie dotyczàcej produktów w´glowodanowych zaleca si´,
aby produkty zbo˝owe pochodzi∏y z jak najmniej przetworzonych
màk gruboziarnistych, razowych, które sà jednoczeÊnie êród∏em
skrobi i b∏onnika. Oprócz pieczywa pe∏noziarnistego, poleca si´
tak˝e ry˝ pe∏noziarnisty, nie ∏uskany oraz kasz´ gryczanà i j´czmiennà. Produkty te powinny byç sk∏adnikiem wi´kszoÊci posi∏ków. Natomiast produkty zbo˝owe wysoko przetworzone np.: bia∏e pieczywo – bu∏ki, bia∏y ry˝ itp. „wyw´drowa∏y” na szczyt tej piramidy i powinny byç konsumowane okazjonalnie. Ostatnie dane
epidemiologiczne wskazujà bowiem, ˝e du˝a iloÊç skrobi w diecie,
które pochodzà z wysoko przetworzonych zbó˝, jest zwiàzana
z wysokim ryzykiem wystàpienia cukrzycy typu 2 oraz choroby
niedokrwiennej serca.
Kolejne novum tego szczebla piramidy to pojawienie si´ w nim
t∏uszczów roÊlinnych. Obok w´glowodanów, t∏uszcze roÊlinne stanowià g∏ówne êród∏o energii. Zaleca si´ spo˝ywanie olejów: s∏onecznikowego, sojowego, rzepakowego (bezerukowego) a tak˝e oliwy z oliwek oraz margaryn wysokiej jakoÊci (bez kwasów trans).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e w tym miejscu piramidy nie ma t∏uszczów
zwierz´cych. Usytuowanie w tej warstwie t∏uszczów roÊlinnych
wskazuje na ich du˝e znaczenie, przede wszystkim ze wzgl´du
na zawartoÊç w nich niezb´dnych nienasyconych kwasów t∏uszczowych, które zmniejszajà ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca. Nie mo˝na zapomnieç jednak, ˝e t∏uszcze roÊlinne to produkty wysokoenergetyczne, stanowiàce o kalorycznoÊci potraw
i ich iloÊç musi byç indywidualnie dopasowana.
Kolejna warstwa piramidy zosta∏a podzielona na dwie cz´Êci: warzywa i owoce. Szeroko prowadzone w Êwiecie badania wskazujà
wyraênie, ˝e istnieje zale˝noÊç mi´dzy spo˝ywaniem warzyw
i owoców a cz´stoÊcià wyst´powania nowotworów. Zaleca si´ spo˝ywanie warzyw bez ograniczeƒ, pami´tajàc, aby by∏y to warzywa
surowe lub gotowane na parze (bez zasma˝ek), natomiast owoców
– 2-3 razy dziennie. Owoce sà bardziej kaloryczne, wi´kszoÊç z nich
dostarcza sporych iloÊci cukrów prostych.
W piramidzie wyodr´bniono szczebel, który nie by∏ wykazany w poprzedniej piramidzie – orzechy: laskowe, w∏oskie, pistacjowe i nasiona roÊlin stràczkowych: bób, groch, fasola, soczewica, soja. Zaleca si´ spo˝ywanie ich 1-3 razy dziennie. Orzechy sà êród∏em kwasów t∏uszczowych jednonienasyconych oraz wielonienasyconych,
b∏onnika, magnezu a tak˝e witamin. Nale˝y pami´taç, ˝e orzechy sà
bogato kaloryczne i zaleca si´ spo˝ywanie 8-10 sztuk dzienne.
Nasiona roÊlin stràczkowych to istotne êród∏o witaminy z grupy B
w tym kwasu foliowego, a tak˝e potasu. Kwas foliowy przeciwdzia∏a mia˝d˝ycy poprzez zmniejszenie st´˝enia homocysteiny i odgrywa rol´ w zapobieganiu wadom wrodzonym (w tym wadom wrodzonym cewy nerwowej). Potas jest niezb´dny w profilaktyce nadciÊnienia t´tniczego. Nale˝y pami´taç tak˝e, ˝e nasiona roÊlin
stràczkowych (przede wszystkim soja) sà dobrym êród∏em bia∏ek.

Autorzy tej propozycji piramidy wyraênie wskazujà na ró˝nice mi´dzy mi´sem czerwonym (wo∏owina, wieprzowina, baranina) a mi´sem drobiowym i rybami. Wysokie spo˝ycie mi´sa czerwonego jest
zwiàzane z wysokim ryzykiem choroby niedokrwiennej serca, ze
wzgl´du na du˝à zawartoÊç t∏uszczów nasyconych oraz cholesterolu. Tak wi´c ryby, drób oraz jajka stanowià kolejny szczebel piramidy – êród∏o przede wszystkim bia∏ka. Ryby i drób zawierajà
mniej t∏uszczów nasyconych a wi´cej nienasyconych w porównaniu
z mi´sem czerwonym. Ryby sà êród∏em zarówno bia∏ka jak i wielonienasyconych kwasów t∏uszczowych z rodziny omega-3, które korzystnie wp∏ywajà na uk∏ad krzepni´cia i poziom lipidów w surowicy, tym samym majà dzia∏anie przeciwmia˝d˝ycowe.
Mleko i jego przetwory to kolejny szczebel piramidy. Umiejscowienie tych produktów tak wysoko w piramidzie, budzi szereg kontrowersji, ze wzgl´du na zmniejszenie ich spo˝ywania. Autorzy tej
piramidy zwracajà uwag´ na fakt, ˝e pe∏not∏uste produkty mleczne
(topione, ˝ó∏te sery) zawierajà t∏uszcze nasycone. Tak ograniczone
spo˝ycie mleka i jego przetworów, które w naszym kraju sà g∏ównym êród∏em wapnia, spowodowa∏oby trudnoÊci z pokryciem dobowego zapotrzebowania na wapƒ. Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia zaleca jednak˝e, aby dzieci i m∏odzie˝ spo˝ywa∏y 3-4 porcje dziennie
z tej grupy produktów. Osobom doros∏ym zaleca spo˝ywanie dwóch
porcji niskot∏uszczowych produktów mlecznych.
Na szczycie tej piramidy, jest, jak wspomniano, mi´so czerwone,
a tak˝e makarony, ry˝ bia∏y i bia∏e pieczywo. Te ostatnie sà êród∏em znacznej iloÊci kalorii przy ich niewielkiej wartoÊci od˝ywczej.
Przedstawione w piramidach zalecenia ˝ywieniowe to sugestie
ogólne, oznaczajàce, jakie produkty z wymienionych grup i w jakich orientacyjnych iloÊciach powinny si´ znaleêç w codziennej
diecie. Sà to wskazówki, z jakich produktów nale˝y korzystaç, aby
pokryç zapotrzebowanie organizmu na wszystkie niezb´dne sk∏adniki, utrzymujàc po˝àdanà mas´ cia∏a. Piramidy zdrowego ˝ywienia sà dla wszystkich ogólnymi wytycznymi, które trzeba zawsze indywidualizowaç.
1.3. Spo˝ycie energii z podstawowych sk∏adników od˝ywczych
Po˝àdany model ˝ywienia, spe∏niajàcy warunki profilaktyki chorób
˝ywieniowo-zale˝nych (oty∏oÊci, mia˝d˝ycy, cukrzycy i
nadciÊnienia) zalecony przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia
wyglàda nast´pujàco:
Energia ca∏kowita a)

Granica Êredniego spo˝ycia
dla populacji

W´glowodany ca∏kowite
(% ogó∏u energii) w tym:
• w´glowodany z∏o˝one b) (% ogó∏u energii)
• wolne cukry c) (% ogó∏u energii)

55-75
50-70
0-10

Bia∏ko (% ogó∏u energii)

10-15

T∏uszcz ca∏kowity (% ogó∏u energii) w tym
2/3 powinny stanowiç t∏uszcze nienasycone

15-30 d)

Cholesterol pokarmowy (mg/dzieƒ)

0-300

B∏onnik pokarmowy (g/dzieƒ)

27-40

Sól kuchenna (NaCl) (g/dzieƒ)

e)

-6

èród∏o: Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. Seria raportów nr 797,
WHO, Genewa 1990.
Legenda do tabeli:
a) Poda˝ energii powinna byç dostosowana do p∏ci i wieku i wystarczajàca do zaspokojenia potrzeb organizmu np. dla zapewnienia prawid∏owego wzrostu i rozwoju
dzieci, dla kobiet w cià˝y i karmiàcych oraz dla zabezpieczenia pracy, aktywnoÊci fizycznej i odpowiednich rezerw energetycznych u dzieci i m∏odzie˝y;
b) W tym sk∏adniku diety nale˝y uwzgl´dniç równie˝ spo˝ycie przynajmniej 400 g warzyw i owoców dziennie;
c) Do tzw. wolnych cukrów zaliczono tu jednocukry (np. glukoza), dwucukry (sacharoza – „cukier z cukiernicy”);
d) W ˝ywieniu kobiet w wieku rozrodczym t∏uszcze powinny dostarczaç nie mniej
ni˝ 20% energii.
e) Nie okreÊlono dolnej granicy spo˝ycia soli kuchennej.
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1.4. Dzienne zalecenia ˝ywieniowe dla m∏odzie˝y
U nastolatków, w okresie pokwitania zwi´ksza si´ zapotrzebowanie
na energi´ (kalorie). Organizm w tym okresie – intensywnego wzrostu – wymaga dobrego od˝ywiania. Opracowane w Polsce przez Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia zalecane normy ˝ywieniowe uwzgl´dniajà zapotrzebowanie na energi´ i podstawowe, niezb´dne sk∏adniki ˝ywieniowe w zale˝noÊci od masy cia∏a i aktywnoÊci fizycznej
(przedstawiono w tabeli).
Grupy wiekowe
Sk∏adniki
WartoÊç
energetyczna
Bia∏ko ogó∏em

Jednostki
kcal

10-12 lat
dziewcz´ta

13-15 lat

ch∏opcy

dziewcz´ta

ch∏opcy

1750-2150 1900-2350 1950-2400 2200-2850

g

75

75

85

95

g

62-74

65-81

67-83

78-98

g

350-385

350-385

380-415

525-535

Wapƒ

mg

1200

1200

1200

1200

˚elazo

mg

16

14

17

15

Miedê

mg

1,5-2

1,5-2

1,5-2

1,5-2

Cynk

mg

13

16

13

16

μg/j.m.

800

1000

800

1000

mg

1,3

1,5

1,5

1,7

mg

1,4

1,9

1,8

2,0

mg

18

20

20

22

mg

70

70

70

70

T∏uszcze
ogó∏em
W´glowodany
ogó∏em

Wit. A (równowa˝niki retinolu)

Tiamina
(wit. B1)
Ryboflawina
(wit. B2)
Niacyna
(wit. PP)
Kwas L-askorbinowy
(wit.C)

èród∏o: Normy ˝ywienia cz∏owieka. Fizjologiczne podstawy. Red.: Â. Ziemlaƒski,
PZWL, Warszawa 2001

Podstawowe sk∏adniki od˝ywcze
Bia∏ka to g∏ówny sk∏adnik budulcowy naszych tkanek. W wyniku
procesów trawiennych, spo˝ywane w codziennej diecie bia∏ka, sà
rozk∏adane na poszczególne aminokwasy, wykorzystywane do budowy nowych tkanek i syntezy w∏asnego bia∏ka organizmu. WÊród
aminokwasów wyst´pujà tzw. aminokwasy niezb´dne (egzogenne)
czyli te, które nie mogà byç syntetyzowane w organizmie cz∏owieka i muszà byç dostarczone z po˝ywieniem.
W przeci´tnej diecie bia∏ko stanowi 10-15% wartoÊci energetycznej. Zapotrzebowanie na bia∏ko zale˝y od p∏ci, wieku, aktywnoÊci
fizycznej. èród∏em bia∏ka sà: mi´so czerwone – wo∏owina, wieprzowina, baranina (najlepiej chude), mi´so bia∏e – drób, ryby (bez skóry), ser, soja, groch, fasola.
W´glowodany stanowià materia∏ energetyczny dla organizmu (powinny dostarczaç ok. 55-60% dziennego zapotrzebowania kalorycznego. W´glowodany dzielà si´ na:
• proste (tzw. wolne cukry – przyswajane w krótkim czasie po spo˝yciu. Szybko sà wch∏aniane i dzi´ki temu dajà szybki, krótkotrwa∏y „zastrzyk” energii;
• z∏o˝one – wch∏aniane zdecydowanie wolniej i dostarczajàce
energii w d∏u˝szym okresie czasu.
Dobrym êród∏em w´glowodanów z∏o˝onych sà: produkty zbo˝owe
– pieczywo (najlepiej gruboziarniste), makarony, p∏atki Êniadaniowe, ry˝ (najlepiej pe∏noziarnisty – nie∏uskany), kasze (gryczana,
j´czmienna). W tej grupie jest tak˝e cukier, który jako êród∏o „pustych” kalorii, powinno si´ ograniczaç.
T∏uszcze sà przede wszystkim êród∏em energii dla organizmu ze
wzgl´du na najwy˝szà ze wszystkich grup pokarmowych, kalorycznoÊç (dostarczaç powinny ok. 30% energii). Ponadto sà niezb´dne
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dla przyswajania niektórych witamin, tzw. witamin rozpuszczalnych
w t∏uszczach: A, D, E, K, a tak˝e do budowy b∏on komórkowych.
W sk∏ad t∏uszczów wchodzà kwasy t∏uszczowe, które dzielimy na:
nasycone i nienasycone. Szczególne znaczenie majà kwasy t∏uszczowe nienasycone. Wyst´pujà przede wszystkim w olejach roÊlinnych oraz rybach. Powinny stanowiç przynajmniej 2/3 wszystkich
spo˝ywanych t∏uszczów.
Witaminy to substancje, które sà sk∏adnikami niezb´dnymi w ˝ywieniu cz∏owieka dla prawid∏owego wzrostu i rozwoju, przebiegu
szeregu procesów metabolicznych zachodzàcych w jego tkankach
i nie mogà byç wytwarzane przez organizm. Z tego powodu muszà
byç dostarczane z po˝ywieniem. Dzielà si´ na rozpuszczalne
w t∏uszczach i rozpuszczalne w wodzie. Do witamin rozpuszczalnych w t∏uszczach zaliczamy witaminy A, E, D, i K, a do rozpuszczalnych w wodzie witaminy z grupy B i witamin´ C. Najlepszym
êród∏em witaminy C sà surowe owoce i warzywa, witamin A, E, D:
jaja, mleko, mas∏o, ryby morskie, oleje roÊlinne, witamin z grupy B:
gruboziarniste produkty zbo˝owe (ciemne pieczywo, naturalne p∏atki zbo˝owe, kasze) mleko, mi´so, ryby, jaja, ciemnozielone roÊliny
liÊciaste oraz stràczkowe.
Sk∏adniki mineralne to pierwiastki chemiczne niezb´dne dla wielu
reakcji zachodzàcych w tkankach, konieczne dla prawid∏owego rozwoju organizmu. W tej grupie mo˝na wyró˝niç makroelementy,
czyli te pierwiastki, których dzienne zapotrzebowanie przekracza 100mg np. wapƒ, magnez, potas oraz mikroelementy, których
dzienne zapotrzebowanie wynosi nie wi´cej ni˝ 100 mg np.: ˝elazo,
cynk, miedê, jod.
Wapƒ jest niezb´dny do prawid∏owej budowy koÊci i z´bów. Najwa˝niejsze jego êród∏o to mleko i jego przetwory.
Magnez jest niezb´dny do prawid∏owego funkcjonowania uk∏adu
nerwowego i mi´Êni. Dobrym jego êród∏em sà gruboziarniste produkty zbo˝owe a tak˝e ciemnozielone warzywa liÊciaste, migda∏y,
orzechy, gorzka czekolada.
˚elazo jest konieczne do budowy czerwonych krwinek. Jego niedobór powoduje niedokrwistoÊç (anemi´). Najwa˝niejsze êród∏o to
czerwone mi´so, ˝ó∏tko jaja, (tzw. ˝elazo hemowe). Zielone warzywa np. natka pietruszki, szpinak zawierajà spore iloÊci ˝elaza, ale
w postaci trudno przyswajalnej (tzw. ˝elazo niehemowe).
Jod jest niezb´dny do prawid∏owego funkcjonowania tarczycy. Wyst´puje w rybach, owocach morza, soli jodowanej.
ZASADY ZDROWEGO ˚YWIENIA
1. Dbaj o ró˝norodnoÊç spo˝ywanych produktów
2. Strze˝ si´ nadwagi i oty∏oÊci, bàdê aktywny ruchowo
3. Produkty zbo˝owe powinny byç dla Ciebie g∏ównym
êród∏em kalorii
4. Spo˝ywaj codziennie co najmniej 2 du˝e szklanki chudego
mleka. Mleko mo˝na zastàpiç naturalnym jogurtem,
kefirem, a cz´Êciowo tak˝e serem
5. Mi´so spo˝ywaj z umiarem
6. Spo˝ywaj codziennie du˝o warzyw i owoców
7. Ograniczaj spo˝ycie t∏uszczów, w szczególnoÊci
zwierz´cych, a tak˝e produktów zawierajàcych cholesterol
8. Zachowaj umiar w spo˝yciu cukru i s∏odyczy
9. Ograniczaj spo˝ycie soli
10. Unikaj alkoholu
èród∏o: Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia

1.5. Alternatywne sposoby ˝ywienia na przyk∏adzie diety
wegetariaƒskiej
Wed∏ug szacunkowych danych z ró˝nych êróde∏, w ostatnich latach
bardzo wzros∏a popularnoÊç wegetariaƒskiego stylu ˝ycia, w tym
oko∏o 100-krotnie cz´stoÊç wyboru ˝ywienia wegetariaƒskiego.

Diety wegetariaƒskie zmniejszajà ryzyko powstawania wielu chorób cywilizacyjnych, m.in. choroby wieƒcowej.4 Nale˝y jednak pami´taç, ˝e pozytywne aspekty tego sposobu ˝ywienia dotyczà ludzi
doros∏ych, którzy w dzieciƒstwie byli od˝ywiani tradycyjnie.
Autorzy badaƒ nad wp∏ywem diet alternatywnych na organizm
dzieci i m∏odzie˝y, prowadzonych w ostatnim dziesi´cioleciu,
w wi´kszoÊci wyra˝ajà opini´, ˝e wegetarianizm, zw∏aszcza Êcis∏y jest szkodliwy dla dzieci i m∏odzie˝y.5 Najwi´ksze niedobory
towarzyszàce tej diecie to niedobór ˝elaza, wapnia, witaminy B12
i witaminy D3. Towarzyszà jej z regu∏y niedobory energetyczne.
Dieta wegetariaƒska jest wybierana ze wzgl´du na korzyÊci dla
zdrowia (ograniczanie t∏uszczów, cholesterolu, du˝a zawartoÊç
b∏onnika) oraz z powodów religijnych bàdê kulturowych. Eliminuje ona w ró˝nym stopniu produkty pochodzenia zwierz´cego
i w zale˝noÊci od eliminowanych grup produktów, wyst´puje
w 4 g∏ównych odmianach:6
• w diecie wegaƒskiej – wyst´pujà wy∏àcznie produkty pochodzenia
roÊlinnego: zbo˝a, owoce, warzywa, orzechy. OkreÊlenie „weganizm” odnosi si´ do filozofii ca∏kowitego wykluczenia z u˝ycia
produktów pochodzàcych od zwierzàt, poczynajàc od produktów
spo˝ywczych (mi´so, ryby, jaja, mleko, a nawet miód) do odzie˝y
i obuwia ze skóry;
• lakto-wegetarianizm – to poza produktami roÊlinnymi – spo˝ywanie równie˝ mleka i jego produktów;
• lakto-owo-wegetarianizm – dopuszcza niektóre produkty pochodzenia zwierz´cego: jaja i mleko, natomiast eliminuje mi´so, ryby
i „owoce morza”;
• dieta semi-wegetariaƒska – wyklucza z diety jedynie czerwone
mi´sa, natomiast dopuszcza spo˝ywanie ryb, drobiu, jaj i mleka.
Przy prawid∏owym planowaniu diety wegetariaƒskiej dla dzieci
i m∏odzie˝y i uwzgl´dnieniu wszystkich niedoborów mogàcych
z niej wynikaç, nale˝y oprzeç si´ na gruntownej wiedzy, najlepiej
przy wykorzystaniu porad specjalisty z zakresu ˝ywienia. Je˝eli dieta jest odpowiednio zbilansowana i towarzyszy jej suplementacja
witamin i minera∏ów, mo˝e byç nawet korzystna dla zdrowia,
zw∏aszcza, ˝e w niektórych swych zaleceniach pozostaje w zgodzie
ze wspó∏czesnymi zasadami zdrowego ˝ywienia (wi´ksze spo˝ycie
b∏onnika z roÊlin, ograniczone spo˝ycie t∏uszczów nasyconych
i cholesterolu). Nie dotyczy to diety wegaƒskiej, która w ka˝dym
przypadku jest dla dzieci i m∏odzie˝y przeciwwskazana.
1.6. Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju zwiàzane
z nieprawid∏owym od˝ywianiem
Oty∏oÊç
Jest najcz´stszym zaburzeniem rozwoju wyst´pujàcym u dzieci
i m∏odzie˝y – nadwaga i oty∏oÊç dotyczà w zale˝noÊci od wieku 515% tej populacji, a cz´stoÊç ich wyst´powania wzrasta wraz z wiekiem. Oty∏oÊç zaburza wszystkie aspekty zdrowia (fizyczne, psychiczne i spo∏eczne) m∏odego cz∏owieka, ogranicza jego potencja∏
rozwojowy, mo˝liwoÊci ˝yciowe i obni˝a jakoÊç jego ˝ycia.
Najcz´stszà postacià oty∏oÊci jest tzw. oty∏oÊç prosta, w której powstawaniu, oprócz przyczyn genetycznych, ogromnà rol´ odgrywajà czynniki Êrodowiskowe: nieprawid∏owy, utrwalony w rodzinie
sposób ˝ywienia oraz niska aktywnoÊç ruchowa – brak mo˝liwoÊci
wydatkowania energii i jej magazynowanie w postaci tkanki t∏uszczowej. Powstajàca w okresie dzieciƒstwa oty∏oÊç prosta ma Êcis∏y
zwiàzek z oty∏oÊcià w wieku dojrza∏ym, bowiem 50-80% dzieci oty∏ych pozostaje oty∏ymi doros∏ymi.
Ocena stopnia nadwagi
Najprostszà metodà, niewymagajàcà specjalistycznych przygotowaƒ jest ocena na tzw. siatkach centylowych skorelowanych, oceniajàcych proporcj´ masy cia∏a do wysokoÊci.

W metodzie tej, im dziecko jest t´˝sze, tym pozycja centylowa tej
proporcji jest wy˝sza. Pasmo mi´dzy 90 a 97 centylem oznacza nadwag´, a powy˝ej 97 centyla – oty∏oÊç (patrz Aneks).
Innym wskaênikiem, cz´sto stosowanym zarówno u doros∏ych, jak
i dzieci jest tzw. wskaênik BMI (Body Mass Index), wyra˝ony wzorem:
masa cia∏a [kg]
wysokoÊç 2 [m]
Ustalone sà wartoÊci graniczne tego wskaênika dla doros∏ych i starszej m∏odzie˝y. Jako kryterium nadwagi uwa˝a si´ BMI = 25-29,9,
a oty∏oÊci – BMI powy˝ej 30.
W przypadku dzieci, metoda ta wymaga dodatkowego u˝ycia odpowiednich tabel lub siatek centylowych, uwzgl´dniajàcych p∏eç
i wiek dziecka w ocenie BMI, stosowana jest przez specjalistów (lekarzy, piel´gniarki szkolne).
Funkcjonowanie dziecka oty∏ego w szkole bywa utrudnione, ze
wzgl´du na cz´sto wyst´pujàcà niech´ç do zaj´ç wymagajàcych
sprawnoÊci fizycznej i zwiàzanà z tym izolacj´ od grupy rówieÊniczej. Nieprawid∏owy sposób ˝ywienia wyst´pujàcy u tych dzieci
utrwalany jest nieregularnoÊcià posi∏ków.
Leczenie oty∏oÊci prostej polega na skojarzonym post´powaniu:
dietetycznym (dieta ubogoenergetyczna) i zwi´kszeniu jej wydatkowania (aktywnoÊç fizyczna). Czasami konieczna jest wspó∏praca psychologa i lekarza.
Niedobór masy cia∏a
Nieprawid∏owy przyrost masy cia∏a („przybieranie na wadze”) jest
zespo∏em cechujàcym si´ dysproporcjà masy cia∏a w stosunku
do wysokoÊci, na niekorzyÊç masy cia∏a. Szacunkowo, za znaczny
niedobór masy cia∏a mo˝emy uznaç pozycj´ centylowà na siatkach
proporcji masy do wysokoÊci cia∏a – poni˝ej 3 centyla.
Przyczyny niedoborów masy cia∏a u dzieci i m∏odzie˝y wydajà si´
byç bardziej z∏o˝one, ni˝ w przypadku oty∏oÊci. Oprócz czynników genetycznych oraz innych, które dzia∏ajà na dziecko w okresie ˝ycia wewnàtrz∏onowego, wp∏ywy Êrodowiska obejmujà nie
tylko sposób ˝ywienia, ale i inne czynniki opóêniajàce rozwój
dziecka czy powodujàce u niego niedo˝ywienie. Sà to przede
wszystkim aktualne bàdê przebyte choroby (zw∏aszcza przewlek∏e lub o ci´˝kim przebiegu), bodêce emocjonalne, czy ska˝enie
Êrodowiska naturalnego.
Badania przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka w roku
szkolnym 1994/95 wÊród 2,1 mln uczniów w Polsce wykaza∏y, ˝e
niedobór masy cia∏a poni˝ej 3 centyla w stosunku do wysokoÊci cia∏a wyst´puje u ok. 3% populacji w wieku 7-16 lat. Ocena kompleksowej opieki zdrowotnej nad uczniami z niedoborem masy cia∏a wykaza∏a, ˝e jedynie w 20% województw by∏a ona dobra. Nale˝y spodziewaç si´, ˝e do tej pory stan ten nie uleg∏ poprawie. PoÊrednimi
danymi, mogàcymi Êwiadczyç o niedo˝ywieniu dzieci i m∏odzie˝y
w Polsce sà wyniki ankietowych badaƒ nad zachowaniami zdrowotnymi uczniów. Wynika z nich, ze w 2002 roku 9% m∏odzie˝y czasem lub cz´sto przychodzi rano do szko∏y lub k∏adzie si´ spaç g∏odna, poniewa˝ w domu jest zbyt ma∏o jedzenia. Odsetek ten wzrós∏
od 1998 roku o 3%.
Anoreksja – jad∏owstr´t psychiczny
Jad∏owstr´t psychiczny zaliczany jest do zaburzeƒ od˝ywiania si´
i nale˝y do dysfunkcji rozwojowych, w których czynniki biologiczne ∏àczà si´ ÊciÊle z zaburzeniami psychologicznymi. Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e okreÊlenie „zaburzenia od˝ywiania” jest doÊç
∏agodne, szerokie i w ogólnym odbiorze (w tym przez samych chorych) nie kojarzy si´ z chorobà. Tymczasem trzeba pami´taç, ˝e jad∏owstr´t psychiczny jest chorobà ci´˝kà, przewlek∏à, a w pewnym
odsetku przypadków nawet Êmiertelnà.7

4. ADA Reports. 1988: Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets - Technical Support Paper. J. Am. Diet. Assoc. 88,352 – 360
5. Rutkowska B.: Próba oceny motywów rodziców stosowania diet wegetariaƒskich u dzieci [w:] Brzozowska A., Gutkowska K. (red): Wybrane problemy nauki o ˝ywieniu
cz∏owieka u progu XXI wieku. Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 285 - 288
6. Stolarczyk A.: Dieta wegetariaƒska u dzieci. [w:] Socha J.: ˚ywienie dzieci zdrowych i chorych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1998, s. 300-304
7. Popielarska M., Suffczyƒska – Kotowska M.: Jad∏owstr´t psychiczny (anorexia nervosa) [w:] Popielerska A., Popielarska M. (red): Psychiatria wieku rozwojowego. Wyd. Lek.
PZWL, Warszawa 2000, s 156
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Najwi´ksza cz´stoÊç zachorowaƒ na jad∏owstr´t psychiczny przypada na okres 13-14 lat oraz pomi´dzy 17 a 25 rokiem ˝ycia. Na zaburzenie to cierpi oko∏o 1% dziewczàt w wieku szkolnym, u ch∏opców
wyst´puje wyjàtkowo rzadko. Cz´sto zaczyna si´, od wydawa∏oby
si´ niewinnej ch´ci „zrzucenia” paru kilogramów.
Podstawowe objawy jad∏owstr´tu psychicznego to:
• Utrata masy cia∏a ponad 15% w stosunku do masy nale˝nej dla
wzrostu
• Nieodparty l´k przed przybraniem na wadze lub wr´cz oty∏oÊcià,
mimo rzeczywistego niedoboru masy cia∏a;
• Zaburzone postrzeganie swojego cia∏a: osoba chora uwa˝a, ˝e jest
oty∏a lub jakaÊ cz´Êç jej cia∏a jest za gruba nawet wówczas, gdy
jest skrajnie wychudzona;
• Zanik okresu u dziewczàt ju˝ miesiàczkujàcych lub nie pojawienie
si´ 1 miesiàczki mimo innych objawów dojrzewania.
Dziewcz´ta skrz´tnie ukrywajà swoje zaburzenie, ch´tnie przygotowujà posi∏ek dla ca∏ej rodziny, sp´dzajà w kuchni du˝o czasu,
twierdzàc, ˝e zjadajà posi∏ki podczas ich przygotowywania. Bywa, ˝e rodzice d∏ugo nie zdajà sobie sprawy z problemów dziecka, a nierzadko pierwszà osobà „wykrywajàcà” zaburzenie jest
nauczyciel wf.
Leczenie anoreksji jest trudne i d∏ugotrwa∏e. Dzieci odrzucajà potrzeb´ leczenia, uwa˝ajà si´ za zdrowe, zaprzeczajà istnieniu problemu. W przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków leczenie powinno
byç prowadzone w specjalistycznych oÊrodkach psychiatrycznych
dla dzieci i m∏odzie˝y. Pacjenci wymagajà okresowej kontroli i podtrzymujàcej psychoterapii jeszcze przez wiele miesi´cy po opanowaniu jad∏owstr´tu z uwagi na mo˝liwoÊç nawrotu choroby.
Bulimia
Jest to zaburzenie wyst´pujàce najcz´Êciej u licealistek lub studentek. Dotyczy ono wed∏ug ró˝nych êróde∏ 4-15% dziewczàt w tej
grupie wiekowej. Chore na bulimi´ znacznie cz´Êciej ni˝ anorektyczki, pochodzà z rodzin, w których wyst´pujà konflikty, zaniedbywanie, czy nawet odrzucenie dziecka.
Objawy bulimii to:
• Powtarzajàce si´ okresy ˝ar∏ocznoÊci i poczucie braku kontroli
nad jedzeniem;
• Regularne prowokowanie wymiotów, u˝ywanie Êrodków przeczyszczajàcych lub odwadniajàcych, Êcis∏ych diet lub intensywnych çwiczeƒ po epizodach ob˝arstwa, by nie utyç;
• Utrzymywanie si´ sta∏ego poczucia winy i mniejszej wartoÊci w∏asnej oraz wysokiego poziomu l´ku, czasem depresji.
Leczenie bulimii polega na terapii w poradni zdrowia psychicznego,
oddziale dziennym nerwic lub oÊrodku psychoterapeutycznym dla
m∏odzie˝y.
2. WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ
2.1 Prawa konsumenta
Prawa konsumenta gwarantuje w Polsce Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 76 „w∏adze publiczne chronià konsumentów, u˝ytkowników i najemców przed dzia∏aniami zagra˝ajàcymi
ich zdrowiu, prywatnoÊci i bezpieczeƒstwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”8. Ochron´ praw konsumentów zapewnia tak˝e ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów9.
Konsument ma prawo do:
• swobody wyboru asortymentów;
• bezpieczeƒstwa;
• rzetelnej informacji;
• bycia wys∏uchanym.
8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 06.04.1997 r. s.15.
9. Dz. U. 2000 r., Nr 122, poz. 1319 z póên. zm.
10.www.konsument.net4.pl
11, 12, 13. www.federacja-konsumentow.org.pl
14. Dz. U. 2004 r. Nr 94, poz. 933
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GDZIE PO POMOC?
Je˝eli twoje prawa konsumenckie sà ∏amane, mo˝esz zg∏osiç si´
po pomoc do Federacji Konsumentów, której g∏ównym celem
jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.
Adres:
Rada Krajowa Federacji Konsumentów
Pl. Powstaƒców Warszawy 1, 00-030 Warszawa
tel./fax: (22) 827 51 05, www.federacja-konsumentow.org.pl
2.2. Konstrukcja etykiet
Wszystkie Êrodki spo˝ywcze obj´te sà obowiàzkiem znakowania.
Konsument ma prawo do uzyskania niezb´dnych informacji
przed podj´ciem decyzji zakupu. Podstawowe informacje, jakie powinna zawieraç etykieta to: nazwa produktu, wykaz wyst´pujàcych
sk∏adników (wraz z substancjami dodatkowymi), termin przydatnoÊci do spo˝ycia (data minimalnej trwa∏oÊci), informacja o sposobie
przygotowania lub stosowania, dane identyfikujàce producenta, zawartoÊç netto lub liczba sztuk, warunki przechowywania, partia produkcyjna, klasa jakoÊci handlowej11.
Poni˝ej przedstawiamy opis najwa˝niejszych informacji zawartych
na etykiecie:
a) WartoÊç energetyczna
Wraz z zawartoÊcià netto produktu cz´sto podawana jest tak˝e jego
wartoÊç energetyczna. WartoÊç energetyczna podawana jest
w dwóch jednostkach: kJ oraz kcal i oznacza iloÊç energii dostarczonej przez spo˝ycie 100 g produktu.
b) ZawartoÊç sk∏adników produktu spo˝ywczego
Alergeny – Wed∏ug danych Unii Europejskiej, na jej terenie, jest
ok. 8% dzieci i 3% doros∏ych cierpiàcych na alergie pokarmowe12.
Osoby te powinny zwracaç szczególnà uwag´ na zawartoÊç alergenów w produktach. Obecnie nie ma obowiàzku uwidaczniania
na etykietach zawartoÊci alergenów, aczkolwiek wiele produktów
zawiera takie informacje.
Suplementacja – to wzbogacanie ˝ywnoÊci w sk∏adniki, jakie zostajà utracone podczas wytwarzania (m. in. obróbki termicznej) produktu lub jakie w produkcie nie wyst´pujà. Produkt mo˝e byç uzupe∏niony w 15-50% zalecanego dziennego zapotrzebowania okreÊlonej substancji (np. witaminy) na 100 g/100 ml produktu spo˝ywczego13. Do najwa˝niejszych suplementów nale˝à:
• Witaminy: A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, C, niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna;
• Sk∏adniki mineralne: wapƒ, magnez, ˝elazo, miedê, jod, cynk,
mangan, sód, potas, selen, chrom, molibden, fluor, chlor, fosfor.
Probiotyki to pojedyncze lub mieszane kultury ˝ywych mikroorganizmów: bakterie kwasu mlekowego, bifido i laktobakterie, wybrane
dro˝d˝e nale˝àce do w∏aÊciwej flory jelitowej cz∏owieka. Probiotyki
wywierajà korzystny wp∏yw poprzez zapewnienie równowagi mikroflory organizmu cz∏owieka. Produktami zawierajàcymi bakterie probiotyczne sà g∏ównie napoje mleczne fermentowane (kefir, jogurt).
Dodatki do ˝ywnoÊci to substancje, które samodzielnie nie sà przeznaczone do spo˝ycia. Dodane do produktu wp∏ywajà na jego trwa∏oÊç, konsystencj´, barw´, zapach lub smak. G∏ówne grupy substancji dodawanych do ˝ywnoÊci: barwniki, aromaty, substancje konserwujàce, przeciwutleniacze, kwasy i regulatory kwasowoÊci, stabilizatory i emulgatory, sole emulgujàce, zag´stniki, substancje
wzmacniajàce smak i zapach, skrobie modyfikowane, substancje:
s∏odzàce, wype∏niajàce, wià˝àce, utrzymujàce wilgotnoÊç, spulchniajàce, do stosowania na powierzchni´ i inne (szczegó∏owy opis
wybranych grup dodatków do ˝ywnoÊci zawiera poni˝sza tab. 1).
Unia Europejska zezwala na stosowanie ponad 260 substancji dodatkowych do ˝ywnoÊci. Pe∏nà list´ substancji zawiera Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagajàcych
w przetwarzaniu14. List´ mo˝na tak˝e znaleêç na stronie internetowej Federacji Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl.

Kategoria

Funkcje

Hamujà rozwój bakterii odpowiedzialnych za zatrucie
pokarmowe lub za niekorzystne zmiany cech organoKonserwanty
leptycznych produktów spo˝ywczych, przed∏u˝ajà
trwa∏oÊç, zmniejszajà straty ˝ywnoÊci w przetwórstwie, handlu i gospodarstwie domowym
Zapobiegajà je∏czeniu t∏uszczu i stratom witamin
Przeciwutleniacze
(kwas askorbinowy, tokoferol)
Emulgatory zmniejszajà napi´cie powierzchniowe, u∏atwiajà mieszanie fazy wodnej i t∏uszczowej emulsji (lecytyna-E322); stabilizatory zapobiegajà ponownemu rozEmulgatory
warstwieniu produktów w czasie przechowywania. Zai stabilizatory
g´stniki zapewniajà odpowiednià konsystencj´ produktu,
substancje ˝elujàce (np. pektyna -E440) nadajà galaretowatà konsystencj´ i przejrzysty wyglàd, np. d˝emy
Zastepujà naturalne barwniki roz∏o˝one w trakcie obróbki technologicznej i poprawiajà wyglàd produktów, nadajà apetyczny, zach´cajàcy wyglàd; stosowaBarwniki
ne sà zarówno sztuczne barwniki (anato-E160b) i naturalne (β-karoten – E160a)
Inne

Sztuczne Êrodki s∏odzàce stosowane w produktach niskokalorycznych i dietetycznych (aspartam E951),
substancje aromatyczne, wype∏niacze, gazy oboj´tne
stosowane przy pakowaniu produktów sypkich

Tab. 1. Wybrane grupy dodatków do ˝ywnoÊci
èród∏o: Socha J. (red.): ˚ywienie dzieci zdrowych i chorych. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 1998, s. 34

In˝ynieria genetyczna to wprowadzanie do organizmu fragmentów
DNA z innych organizmów. Dzi´ki temu mo˝liwe jest wytworzenie
okreÊlonych cech, których pojawienie si´ by∏oby niemo˝liwe przez
tradycyjne krzy˝owanie. Podstawowe korzyÊci ˝ywnoÊci modyfikowanej genetycznie to mo˝liwoÊç produkowania produktów spo˝ywczych lepszej jakoÊci, a tak˝e minimalizacja zawartoÊci chemicznych Êrodków ochrony roÊlin. Nadal jednak istnieje wiele niejasnoÊci zwiàzanych z wykorzystywaniem produktów modyfikowanych.
Producenci ˝ywnoÊci majà obowiàzek oznaczyç ˝ywnoÊç modyfikowanà genetycznie zgodnie z nast´pujàcymi ustawami: Ustawà
z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia15 oraz Ustawà z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach zmodyfikowanych genetycznie16.
a) Termin wa˝noÊci
Kupujàc produkty ˝ywnoÊciowe nale˝y zwróciç szczególnà uwag´
na dat´ okreÊlajàcà minimalny termin trwa∏oÊci produktu. OkreÊla
ona termin, do którego prawid∏owo przechowywany lub transportowany produkt ˝ywnoÊciowy zachowuje pe∏ne w∏aÊciwoÊci fizyczne,
chemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne. Data ta poprzedzona jest najcz´Êciej napisem „najlepiej spo˝yç przed”.
Produkty ˝ywnoÊciowe nietrwa∏e mikrobiologiczne i ∏atwo psujàce
si´ tj. np. mi´so, w´dliny, nabia∏ posiadajà okreÊlony termin przydatnoÊci do spo˝ycia po którym produkt nie mo˝e byç spo˝ywany.
Data na opakowaniu takiego produktu poprzedzona jest napisem
„nale˝y spo˝yç do”
Kupujàc produkty niepaczkowane i nie posiadajàce etykiety nale˝y
zwróciç szczególnà uwag´ na ich w∏aÊciwoÊci organoleptyczne takie jak wyglàd i zapach.
b) Zasady przechowywania produktów
Wsz´dzie tam, gdzie jakoÊç produktu zale˝y od sposobu jego przechowywania np.: w lodówce, producent ma obowiàzek podaç
na etykiecie sposób przechowywania produktu. Zasada ta dotyczy
wszystkich produktów spo˝ywczych oznaczonych terminem przydatnoÊci do spo˝ycia.
3. AKTYWNOÂå FIZYCZNA
AktywnoÊç ruchowa jest nieod∏àcznym atrybutem ˝ycia cz∏owieka.
Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiej´tnoÊci.
15. Dz. U. 2001 r., Nr 63, poz. 634 z póên. zm.
16. Dz. U. 2001 r., Nr 76, poz. 811.

Odpowiednio dobrana, du˝a aktywnoÊç ruchowa sprzyja rozwojowi
organizmu, pomna˝aniu i zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija mi´Ênie, wp∏ywa na prawid∏owy wzrost i kszta∏t koÊci, rozwija uk∏ad
krà˝eniowo-oddechowy, podnosi sprawnoÊç i wydolnoÊç fizycznà.
Niedostatek ruchu powoduje, ˝e rosnàcy organizm nie osiàga pe∏ni
rozwoju: ma mniejszà pojemnoÊç p∏uc, mniejszà wydolnoÊç fizycznà,
s∏absze mi´Ênie, gorszy refleks i koordynacj´ ruchów. Rezerwa si∏,
które w sytuacjach trudnych móg∏by uruchomiç, jest ni˝sza. Przeci´tna wydolnoÊç fizyczna jest tak ma∏a, ˝e wystarcza jedynie na wykonanie codziennych czynnoÊci, powoduje szybkie zm´czenie i znu˝enie.
Tymczasem, niestety, w coraz wi´kszym stopniu, zarówno u m∏odzie˝y, jak i u doros∏ych wyst´puje tendencja do ograniczania aktywnoÊci ruchowej. Winà za to nale˝y obcià˝yç zdobycze cywilizacji,
jak samochód, winda pozwalajàce uniknàç wysi∏ku, czy TV, komputer zapewniajàce wygodnà, nie m´czàcà rozrywk´. Zaspokajajà one
naszà sk∏onnoÊç do lenistwa ruchowego i szukania wygody. Nie bez
znaczenia jest tak˝e znaczne obcià˝enie uczniów naukà szkolnà i pozaszkolnà, wymuszajàce przebywanie w pozycji siedzàcej.
Badania stanu zdrowia ludnoÊci G∏ównego Urz´du Statystycznego
z 1996 roku wykaza∏y, ˝e najbardziej popularnà u m∏odzie˝y formà
sp´dzania wolnego czasu jest oglàdanie TV i czytanie. Z form odpoczynku czynnego preferowany jest spacer. Aktywniejsze formy
ruchu preferuje mniej ni˝ po∏owa uczniów. Jedynie 10% dziewczàt
i 20% ch∏opców uprawia jakàÊ dyscyplin´ sportu.
Ma∏a aktywnoÊç ruchowa i cz´sto niew∏aÊciwa dieta sprzyjajà:
• pogarszaniu wydolnoÊci i sprawnoÊci fizycznej,
• pogarszaniu postawy cia∏a i wyst´powaniu wad postawy cia∏a,
• nadwadze i oty∏oÊci.
JednoczeÊnie modna jest, lansowana przez media, sylwetka wysportowana – szczup∏a w przypadku dziewczàt i dobrze umi´Êniona i silna u ch∏opców. T´ mod´ mo˝na i nale˝y wykorzystaç do zach´cania
uczniów do uczestnictwa w programie i utrzymania wysokiej aktywnoÊci ruchowej po jego zakoƒczeniu.
3.1. Po˝àdana aktywnoÊç fizyczna
Aby aktywnoÊç ruchowa przynosi∏a odpowiednie efekty, powinna
byç systematyczna, a çwiczenia wykonywane przez okreÊlony czas
i z okreÊlonà intensywnoÊcià. Zalecana dla dzieci i m∏odzie˝y minimalna dawka aktywnoÊci ruchowej to:
1 godzina dziennie dowolnego typu ruchu
o zwi´kszonej intensywnoÊci
czyli takiej, aby bicie serca i oddech by∏y przyspieszone i wywo∏ane zosta∏o uczucie goràca.
Je˝eli dziecko stale uprawia jakiÊ rodzaj ruchu, np. codziennie doje˝d˝a do szko∏y na rowerze, codziennie chodzi piechotà d∏u˝szy
odcinek, zalecana aktywnoÊç fizyczna to 30 minut dowolnego typu
ruchu o zwi´kszonej intensywnoÊci.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e sà to wartoÊci minimalne, pozwalajàce utrzymaç swojà aktualnà wydolnoÊç. Aby rozwijaç swojà wydolnoÊç, nale˝y zwi´kszaç czas trwania çwiczeƒ.
3.2. Test wydolnoÊci fizycznej
WydolnoÊç fizyczna to zdolnoÊç organizmu do ci´˝kich lub d∏ugotrwa∏ych wysi∏ków fizycznych bez szybko narastajàcego zm´czenia. Poj´cie wydolnoÊci fizycznej obejmuje równie˝ tolerancj´ zm´czenia i zdolnoÊç do szybkiej regeneracji.
O wydolnoÊci fizycznej cz∏owieka decydujà g∏ównie:
• SprawnoÊç procesów energetycznych, zw∏aszcza tlenowych;
• Zasoby substratów energetycznych znajdujàcych si´ w organizmie;
• SprawnoÊç wyrównywania zmian w Êrodowisku wewn´trznym organizmu wywo∏anych przez wysi∏ek;
• Tolerancja zm´czenia.
WydolnoÊç fizyczna rozwija si´ Êrednio do 20 roku ˝ycia. Od 25
roku ˝ycia, nie podtrzymywana ulega systematycznemu obni˝aniu. AktywnoÊç ruchowa w ˝yciu codziennym pozwala w istotny
sposób rozwijaç u dzieci i m∏odzie˝y wydolnoÊç, a u doros∏ych
opóêniaç jej spadek.
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Za miar´ wydolnoÊci fizycznej przyj´to wydolnoÊç uk∏adu krà˝enia.
Próbami precyzyjnie oceniajàcymi t´ wydolnoÊç sà: test badajàcy
maksymalnà zdolnoÊç poch∏aniania tlenu (VO2 max), PWC 170
(PWC 85% max t´tna)17, czy test stopnia.
Zasady wykonywania testu:
Zaproponowany do przeprowadzenia na zaj´ciach test nie jest narz´dziem zbyt precyzyjnym. Ma on jednak t´ zalet´, ˝e jest prosty,
∏atwy do wykonania na lekcji i mo˝liwy do powtórzenia przez
uczniów w domu.
Wymaga on nauczenia pomiaru t´tna na t´tnicy promieniowej. Sposób u∏o˝enia ràk powinien byç uczniom zademonstrowany przez nauczyciela. Dodatkowym u∏atwieniem jest rysunek przedstawiajàcy
u∏o˝enie ràk rozdany uczniom wraz z tabelà do zapisywania wyników pomiaru t´tna:

Pomiar t´tna
na t´tnicy promieniowej
Tabela t´tna
Data
t´tno spoczynkowe
t´tno po przysiadach
t´tno po 1 minucie
t´tno po 2 minutach
t´tno po 3 minutach

Liczenie t´tna powinno byç przeprowadzone w czasie 15 sekund
a nie 10-ciu, gdy˝ uczniowie ∏atwiej wykonajà mno˝enie przez 4 ni˝
przez 6.
Test polega na wykonaniu 30 przysiadów w czasie 1 minuty
(1 przysiad w 2 sekundy) i pomiarze t´tna przed próbà, bezpoÊrednio po jej zakoƒczeniu, a nast´pnie po 1,2 i 3 minucie od zakoƒczenia testu. Nauczyciel powinien na 5 sekund przed rozpocz´ciem
pomiaru podaç has∏o „przygotuj si´”, a nast´pnie „start” i po 15 sekundach „stop”. W ten sam sposób post´puje po 1,2,3 minucie
od zakoƒczenia próby.
Ocena uzyskanych wyników:
Nauczyciel omawia sposób oceny wyniku uzyskanego przez jednego z uczniów (ochotnika), a pozostali uczniowie wykonujà ocen´
samodzielnie wed∏ug instrukcji otrzymanych wraz z tabelà do zapisywania wyników.
3.3. Test sprawnoÊci fizycznej
Pod poj´ciem sprawnoÊci fizycznej rozumie si´ skutecznoÊç biologicznego dzia∏ania organizmu. SprawnoÊç fizyczna (motorycznoÊç)
zale˝y od czynników:
• genetycznych,
• Êrodowiskowych (Êrodowisko fizyczne i spo∏eczne),
• stylu ˝ycia.
Dobra sprawnoÊç fizyczna nie musi byç jednoznaczna z wysokimi
wynikami sportowymi. Znacznà sprawnoÊç mogà osiàgnàç osoby
mniej utalentowane ruchowo, ale wykorzystujàce i udoskonalajàce
swój potencja∏ w konkretnych przejawach aktywnoÊci ruchowej.
Oceniajàc sprawnoÊç fizycznà mo˝na pos∏ugiwaç si´ testami mierzàcymi sprawnoÊç ogólnà (jak np. ró˝ne tory przeszkód). Cz´Êciej
jednak stosuje si´ testy oceniajàce poszczególne cechy motoryczne
jak: szybkoÊç, gibkoÊç, si∏´, zwinnoÊç, moc, wytrzyma∏oÊç.
Zasady wykonywania testu:
W naszym programie sprawnoÊç fizyczna jest oceniana przy pomocy Indeksu SprawnoÊci Fizycznej zaproponowanego przez K. Zuchor´. Wybór tego testu podyktowany by∏ jego dost´pnoÊcià.
17. PWC 85% jest to wielkoÊç obcià˝enia (w watach) na ergometrze rowerowym, przy
którym cz´stoÊç t´tna wynosi 85% t´tna maksymalnego (tu: 170/min.)
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Do przeprowadzenia testu uczniowie powinni byç dobrami w pary,
tak aby w niektórych próbach jeden çwiczy∏, a drugi pomaga∏ liczàc
lub mierzàc.
Ka˝da próba powinna byç omówiona i zademonstrowana. W próbach wymagajàcych mierzenia czasu robi to nauczyciel, og∏aszajàc
moment startu i zakoƒczenia lub informujàc o up∏ywajàcym czasie
çwiczenia. Wyniki ka˝dej próby uczniowie zapisujà na kartkach.
W czasie lekcji nie wykonuje si´ próby si∏y ràk, gdy˝ zaj´∏oby to
zbyt du˝o czasu i by∏oby trudne organizacyjnie. Podobnie nie wykonuje si´ próby wytrzyma∏oÊci. Próby te powinny byç jednak omówione i zademonstrowane, a ich wykonanie zlecone do samodzielnego wykonania w domu (lub po lekcji).
Omówienie wyników testu:
Po zakoƒczeniu prób nauczyciel omawia sposób oceny ca∏ego testu
wg zasad umieszczonych w tabeli z opisem testu, rozdanych
uczniom na poczàtku lekcji (patrz Aneks 6.5).
3.4. Kszta∏towanie sylwetki
¸adna, wysportowana sylwetka i prawid∏owa postawa cia∏a to jedne
z warunków zdrowia i sprawnoÊci. Zapewniajà one dziecku nie tylko
∏adny wyglàd, ale stwarzajà optymalne warunki pracy uk∏adu ruchu oraz
krà˝eniowo-oddechowego. Z poprawnà postawà zwiàzana jest mo˝liwoÊç osiàgni´cia maksymalnej wydolnoÊci i sprawnoÊci organizmu.
O ostatecznym kszta∏cie sylwetki dziecka decydujà w pewnym stopniu cechy wrodzone, przekazywane przez rodziców (m. in. wysokoÊç cia∏a czy typ budowy), g∏ównie jednak kszta∏tujà jà warunki,
w jakich dziecko ˝yje i wzrasta. Sylwetka zmienia si´ wraz z rozwojem dziecka i zale˝y od dzia∏ajàcych na organizm czynników. O jakoÊci sylwetki decydujà: si∏a i wytrzyma∏oÊç mi´Êni, stan od˝ywienia, nawyk poprawnego „trzymania si´”, przyjmowanie i utrzymywanie prawid∏owych pozycji przy pracy w ∏awce szkolnej, przy odrabianiu lekcji i wykonywaniu prac domowych, organizacja czasu
wolnego, zapewnienie odpowiedniej iloÊci ruchu i wysi∏ku fizycznego. Poprzez te czynniki mo˝emy wp∏ywaç na sylwetk´ i kszta∏towaç jà, nie dopuszczajàc do powstawania wad postawy.

Prawid∏owa pozycja siedzàca
w czasie pracy przy biurku.
èród∏o: Ignar-Golinowska B.: Warunki
higieniczno-sanitarne w szkole.
(W): Standardy i metodyka pracy
piel´gniarki i higienistki szkolnej.
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2003

Norma PN-ISO 5970 okreÊla wzajemny zwiàzek mi´dzy krzes∏em
a stolikiem, podajàc siedem kryteriów dobrego dopasowania. Kryteria sà nast´pujàce (oznaczenia literowe odpowiadajà oznaczeniom na rycinie):
A. Podeszwy stóp /w butach/ powinny na ca∏ej powierzchni dotykaç
pod∏ogi;
B. Pomi´dzy udami a p∏ytà sto∏u powinien byç zachowany przeÊwit,
umo˝liwiajàcy swobodne poruszanie nogami;
C. Uda nie powinny byç od spodu uciÊni´te przez kraw´dê siedziska;
D. WysokoÊç sto∏u powinna byç tak dobrana, by p∏yta sto∏u,
przy swobodnie opuszczonych ramionach znajdowa∏a si´ na poziomie ∏okci;
E. Oparcie krzes∏a powinno podpieraç plecy w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa, nie dochodzàc do ∏opatek;
F. Przednia kraw´dê siedziska nie powinna dotykaç tylnej powierzchni podudzi;
G. Pomi´dzy oparciem a siedziskiem krzes∏a powinna zostaç zachowana przestrzeƒ pozwalajàca na swobodne ruchy dolnej cz´Êci
tu∏owia.

AktywnoÊç ruchowà mo˝na wykorzystywaç do kszta∏towania cia∏a
dwojako:
• zwi´kszajàc ogólnà iloÊç çwiczeƒ i form ruchu dzia∏ajàcych ogólnorozwojowo;
• stosujàc çwiczenia wp∏ywajàce na okreÊlone grupy mi´Êni i przez
to kszta∏towaç sylwetk´.
O tym, ˝e przez odpowiednio dobrane çwiczenia mo˝na kszta∏towaç
swój wyglàd, sylwetk´, postaw´ cia∏a i muskulatur´, Êwiadczà przyk∏ady:
• sportowców,
• kulturystów,
• modelek,
• aktorów.
Wszyscy oni dbajà o swój wyglàd przestrzegajàc diety, uprawiajàc
sporty i wykonujàc çwiczenia na poszczególne grupy mi´Êni na si∏owni. Takie çwiczenia, pozwalajàce modelowaç sylwetk´ mo˝na
wykonywaç tak˝e w warunkach domowych. Dla zach´cenia
uczniów do zwi´kszenia codziennej aktywnoÊci ruchowej w trakcie
lekcji przedstawione zostanà zestawy çwiczeƒ na wybrane grupy
mi´Êni. Zosta∏y one tak dobrane, aby:
• oddzia∏ywa∏y na najwa˝niejsze grupy mi´Êni,
• by∏y proste i mo˝liwe do samodzielnego wykonania w domu,
• w miar´ mo˝liwoÊci pozwala∏y na ∏àczenie çwiczenia z zabawà.
åwiczenia mi´Êni brzucha
Mi´Ênie brzucha ∏àczà klatk´ piersiowà z miednicà. Pe∏nià one w organizmie wa˝nà funkcj´, gdy˝:
• Wspó∏dzia∏ajàc z mi´Êniami grzbietu, zapewniajà pozycj´ stojàcà;
• Tworzàc tzw. „t∏oczni´ brzusznà” utrzymujà narzàdy w jamie
brzusznej we w∏aÊciwym po∏o˝eniu,
• Wspó∏dzia∏ajà w oddychaniu.
Silne, dobrze wytrenowane mi´Ênie brzucha powinny tworzyç p∏askà Êcian´. Ich os∏abienie w po∏àczeniu z nadmiernym ot∏uszczeniem powoduje, ˝e brzuch jest wypi´ty, co nie tylko szpeci sylwetk´, ale zwi´kszajàc wygi´cie odcinka l´dêwiowego kr´gos∏upa
w przód sprzyja wczeÊniejszemu wyst´powaniu bólów krzy˝a.
Odpowiednio wytrenowane mi´Ênie brzucha zapewniajà równie˝
kszta∏towanie i zachowanie zgrabnej talii.
Przyk∏ady çwiczeƒ z omówieniem metodycznym:
1. Siad z nogami wyprostowanymi. Utrzymujàc kàt prosty mi´dzy
nogami a tu∏owiem przetocz si´ na plecy do le˝enia ty∏em z nogami w górze, a nast´pnie wróç do siadu.
W çwiczeniu tym ca∏y czas powinien byç utrzymany kàt prosty
mi´dzy wyprostowanymi i z∏àczonymi nogami, a tu∏owiem.
Przy przetoczeniu si´ na plecy biodra nie powinny odrywaç si´
od pod∏ogi.
2. Le˝enie na plecach z nogami ugi´tymi. Stopy oparte na pod∏odze.
R´ce wyprostowane, wyciàgni´te w przód. UnieÊ g∏ow´ i tu∏ów
nad pod∏og´ i si´gnij r´kami do kolan, a nast´pnie wróç do le˝enia na plecach.
Nast´pnie çwiczenie wykonywane jest w formie rywalizacji: kto
wykona wi´cej powtórzeƒ w czasie np. 30 sekund.
W tym çwiczeniu uczeƒ nie powinien chwytaç d∏oƒmi kolan,
a jedynie lekko ich dotykaç.
3. Siad z nogami ugi´tymi. Stopy oparte na pod∏odze. D∏onie oparte na pod∏odze z ty∏u. UnieÊ wyprostowane nogi do siadu równowa˝nego i wytrzymaj liczàc wolno do 10-ciu.
Nast´pnie çwiczenie nale˝y wykonaç w formie rywalizacji: kto
d∏u˝ej utrzyma nogi w górze.
Prowadzàcy zwraca uwag´ na utrzymanie wyprostowanych nóg
i tu∏owia.
4. Poleç uczniom dobranie si´ w pary i przeprowadê nast´pne çwiczenie: åwiczàcy parami w siadzie prostym naprzeciwko siebie.
Stopy na wysokoÊci ∏ydek partnera. D∏onie oparte na pod∏odze
z ty∏u. Jeden z çwiczàcych przenosi z∏àczone i wyprostowane nogi nad nogami kolegi.

åwiczenie mo˝na wykonaç w formie rywalizacji: kto szybciej
wykona 20 przeniesieƒ. Rywalizacja mo˝e byç prowadzona
w parach (kto z pary wykona wi´cej powtórzeƒ) lub w ca∏ej klasie. W domu, çwiczàc samemu, mo˝na przenosiç nogi nad pi∏kà
lub u∏o˝onymi jedna na drugiej ksià˝kami.
Przy przenoszeniu nogi nie powinny dotykaç pi∏ki.
Przy wykonywaniu çwiczenia w formie rywalizacji nie zalicza
si´ przeniesieƒ, przy których uczeƒ dotknie nogami nóg kolegi.
5. Siad prosty. D∏onie oparte na pod∏odze z ty∏u. Na nogach,
przy stopach le˝y pi∏ka. UnieÊ nogi do siadu równowa˝nego
– pi∏ka toczy si´ po nogach w stron´ bioder. Nast´pnie unieÊ biodra – pi∏ka toczy si´ po nogach w stron´ stóp.
Aby pi∏ka nie spada∏a z nóg, powinny one byç wyprostowane
i nieco oddalone od siebie.
Z uwagi na koniecznoÊç rozdania pi∏ek, çwiczenie na lekcji powinno byç tylko zademonstrowane na jednym z uczniów.
åwiczenia mi´Êni bioder
Mi´Ênie bioder (obr´czy biodrowej) zapewniajà:
• ustawienie i stabilizacj´ miednicy, przez co wp∏ywajà na kszta∏t
kr´gos∏upa – zw∏aszcza lordozy l´dêwiowej,
• stabilizacj´ i ruchomoÊç stawu biodrowego.
Silne i odpowiednio wytrenowane mi´Ênie bioder pozwalajà wp∏ywaç na wyglàd zarówno bioder, jak i poÊladków i ud.
Przyk∏ady çwiczeƒ z omówieniem metodycznym:
1. Kl´k podparty. Przedramiona oparte na pod∏odze. Jedna noga
wyprostowana, uniesiona nad pod∏og´. Zrób wymach wyprostowanà nogà w gór´.
Wymachowi nogi w gór´ nie powinna towarzyszyç rotacja bioder i tu∏owia. Obie r´ce powinny byç wyprostowane.
2. Le˝enie na brzuchu. Nogi wyprostowane, z∏àczone. D∏onie
pod brodà. UnieÊ nogi nisko nad pod∏og´ i wykonuj nimi rozkroki i z∏àczenia. (Uwaga! Nogi powinny byç uniesione nisko
nad pod∏ogà).
Uwaga! Nogi powinny byç uniesione nisko nad pod∏ogà! Wysokie uniesienie nóg powoduje zwi´kszenie lordozy l´dêwiowej, co
nie jest po˝àdane, gdy˝ mo˝e sprzyjaç wadzie postawy – plecom
wkl´s∏ym.
3. Siad z nogami ugi´tymi. Stopy oparte na pod∏odze. D∏onie oparte na pod∏odze z ty∏u. UnieÊ biodra do wysokoÊci linii ∏àczàcej
barki i kolana i wytrzymaj w tej pozycji liczàc do 10-ciu.
åwiczenie mo˝na wykonaç w parach: jedna osoba wykonuje
çwiczenie jak w opisie powy˝ej, a druga kl´czàc obok naciska r´koma na jej biodra. åwiczàcy liczàc do 10-ciu stara si´ wytrzymaç nacisk kolegi utrzymujàc wyjÊciowà pozycj´.
U dzieci z koÊlawoÊcià i nadwyprostem ∏okci zaleca si´ takie
u∏o˝enie ràk, aby palce d∏oni skierowane by∏y w stron´ stóp.
4. Le˝enie na boku. Noga „dolna” ugi´ta – kolano blisko klatki piersiowej, noga „górna” wyprostowana, uniesiona nad pod∏og´.
PrzenieÊ wyprostowanà nog´ w przód, a nast´pnie w ty∏.
Noga „górna” powinna byç ustawiona w osi tu∏owia. Zgi´cie tej
nogi w stawie biodrowym, zw∏aszcza mocne, jest niepo˝àdane.
5. Le˝enie na boku. Noga „dolna” ugi´ta – kolano blisko klatki piersiowej, noga „górna” wyprostowana, uniesiona nad pod∏og´.
Przeniesienie nogi wyprostowanej w przód a nast´pnie w ty∏.
Noga „górna” powinna byç uniesiona nieco ponad miednic´.
åwiczenia mi´Êni grzbietu
Mi´Ênie grzbietu, a zw∏aszcza mi´Ênie prostownika grzbietu pozwalajà utrzymaç wyprostowanà sylwetk´. Jest to szczególnie wa˝ne
przy wcià˝ zwi´kszajàcej si´ liczbie godzin sp´dzonych przez m∏odzie˝ w ∏awce, przed telewizorem, komputerem. Plecy dzieci majà
tendencj´ do zaokràglania si´, a sylwetka sprawia wra˝enie zgarbionej. UpoÊledza to rozwój kr´gos∏upa, zw∏aszcza odcinka piersiowego i mo˝e utrwaliç du˝à kifoz´ piersiowà bez mo˝liwoÊci wyprostu.
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S∏abe mi´Ênie grzbietu i zgarbiona sylwetka upoÊledzajà uk∏ad oddechowy, a w konsekwencji serce.
Silne i wytrzyma∏e mi´Ênie grzbietu zapewniajà nie tylko poprawnà
postaw´, ale czynià sylwetk´ wy˝szà.
Przyk∏ady çwiczeƒ z omówieniem metodycznym:
1. Le˝enie na brzuchu. Nogi wyprostowane i z∏àczone. G∏owa uniesiona, wyciàgni´ta w przód, wzrok skierowany w pod∏og´. R´ce
wyprostowane, wyciàgni´te przed siebie. UnieÊ r´ce nad pod∏og´
i wytrzymaj w tej pozycji liczàc do 20-tu.
åwiczenie mo˝na wykonaç w formie rywalizacji: kto d∏u˝ej
utrzyma r´ce nad pod∏ogà.
W çwiczeniu klatka piersiowa powinna przylegaç do pod∏ogi
a nos skierowany w pod∏og´ powinien byç blisko pod∏ogi. G∏oÊne liczenie przez dzieci zmusza je do oddychania i zapobiega
wykonaniu çwiczenia na „bezdechu”.
2. Le˝enie na brzuchu. Nogi wyprostowane i z∏àczone. G∏owa uniesiona, wyciàgni´ta w przód, wzrok skierowany w pod∏og´. R´ce
wyprostowane, wyciàgni´te przed siebie i uniesione nad pod∏og´.
KlaÊnij w d∏onie, a nast´pnie przenieÊ wyprostowane r´ce bokiem nad pod∏ogà do bioder i klaÊnij w d∏onie nad biodrami. Nast´pnie przenieÊ wyprostowane r´ce nad pod∏ogà w przód i ponownie klaÊnij w d∏onie.
åwiczenie mo˝na wykonaç w formie rywalizacji: Ile razy powtórzysz çwiczenie bez dotkni´cia r´koma pod∏ogi.
Przy przenoszeniu ràk klatka piersiowa powinna ca∏y czas przylegaç do pod∏ogi, a g∏owa powinna byç uniesiona nisko
nad pod∏og´. R´ce ca∏y czas powinny byç wyprostowane, uniesione wysoko nad pod∏og´.
3. Siad z nogami ugi´tymi. Plecy wyprostowane. G∏owa wyciàgni´ta w gór´, wzrok skierowany przed siebie. Palce d∏oni splecione
i oparte na potylicy. ¸okcie szeroko. Liczàc do 10-ciu staraj si´
wypychaç r´koma g∏ow´ w przód jednoczeÊnie trzymajàc sztywno g∏ow´, tak aby stawia∏a opór d∏oniom.
Nacisk ràk powinien zapewniç utrzymanie poprawnej pozycji g∏owy i tu∏owia. G∏oÊne liczenie zapobiega wstrzymywaniu oddechu.
4. Siad z nogami ugi´tymi. Plecy wyprostowane. G∏owa wyciàgni´ta w gór´, wzrok skierowany przed siebie. R´ce zgi´te w stawach
∏okciowych przenieÊ w bok. Przedramiona ustaw pionowo. Odchylaj r´ce w ty∏ wypychajàc jednoczeÊnie klatk´ piersiowà
do przodu.
Odrzutom ràk w ty∏ nie powinien towarzyszyç ruch g∏owy
w przód.
5. Siad kl´czny. Tu∏ów wyprostowany. G∏owa wyciàgni´ta w gór´.
R´ce wyprostowane, wyciàgni´te w gór´. Stopy unieruchomione
(na lekcji przez koleg´, a w domu np. wsuni´te pod ∏ó˝ko). Wykonaj opad tu∏owia w przód, a˝ do momentu oparcia ràk na pod∏odze (uk∏on japoƒski), a nast´pnie utrzymujàc proste plecy powróç do wyjÊciowej pozycji.
W ruchu tu∏owia w dó∏ pierwsza opuszczana jest klatka piersiowa, a za nià opuszczane sà r´ce, natomiast w ruchu w gór´
pierwsze unoszone sà r´ce, a za nimi tu∏ów.
6. Le˝enie na brzuchu. Nogi wyprostowane i z∏àczone. R´ce wyprostowane, wyciàgni´te w bok. G∏owa uniesiona nad pod∏og´,
wzrok skierowany w pod∏og´. UnieÊ r´ce nad pod∏og´ i wykonaj
nimi odrzut w gór´.
W çwiczeniu klatka piersiowa powinna przylegaç do pod∏ogi
a nos skierowany w pod∏og´ powinien byç blisko pod∏ogi.
åwiczenia mi´Êni klatki piersiowej
Mi´Ênie te, zw∏aszcza piersiowe: wielki i ma∏y, wp∏ywajà na wyglàd
klatki piersiowej. KulturyÊci poÊwi´cajà ich rozwojowi du˝à uwag´.
Równie˝ u kobiet silne i dobrze rozbudowane mi´Ênie piersiowe
mogà wp∏ywaç na sylwetk´, podkreÊlajàc i uwypuklajàc biust.
Mi´Ênie te nie powinny byç wzmacniane tylko w pozycji zbli˝enia
przyczepów, gdy˝ mo˝e to doprowadziç do ich przykurczu, a to,
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przez wysuni´cie barków w przód, powoduje jakby „zapadni´cie”
klatki piersiowej.
Mi´Ênie piersiowe sà tak˝e pomocniczymi mi´Êniami wdechowymi.
Przyk∏ady çwiczeƒ z omówieniem metodycznym:
1. Siad na pi´tach. Wykonaj opad tu∏owia w przód z wyprostowanymi, wyciàgni´tymi w gór´ r´koma a˝ do momentu oparcia ràk
na pod∏odze (uk∏on japoƒski). Teraz przejdê do le˝enia na brzuchu bez odrywania i przesuwania kolan i d∏oni, starajàc si´ utrzymywaç g∏ow´ jak najbli˝ej pod∏ogi. Nast´pnie w taki sam sposób
powróç do pozycji wyjÊciowej.
Przy przejÊciu z le˝enia do siadu na pi´tach wyst´puje tendencja do wysokiego uniesienia g∏owy i barków a nast´pnie dopiero do uniesienia bioder. Nale˝y wi´c zwróciç uwag´, by çwiczàcy rozpoczynali ten ruch od uniesienia bioder, utrzymujàc ca∏y
czas nos przy pod∏odze.
2. Siad skrzy˝ny. R´ce przed klatkà piersiowà, d∏onie oparte o siebie. Staraj si´ najmocniej jak potrafisz naciskaç d∏onià na d∏oƒ liczàc do 10-ciu.
D∏onie powinny byç ustawione na wysokoÊci mostka, a ∏okcie
powinny byç uniesione.
3. Siad skrzy˝ny. R´ce przed klatkà piersiowà. Palce d∏oni zgi´te
i zahaczone o palce d∏oni przeciwnej. Staraj si´ jak najmocniej
ciàgnàç r´ce w bok próbujàc rozerwaç zahaczone palce d∏oni.
Równie˝ w tym çwiczeniu d∏onie powinny byç ustawione na wysokoÊci mostka, a ∏okcie powinny byç uniesione.
4. Zwis na drà˝ku (lub drabince). Podciàgaj tu∏ów w gór´.
åwiczenie to powinno byç tylko zademonstrowane na jednym
z uczniów.
5. Kl´k podparty. Uginajàc r´ce dotknij brodà do pod∏ogi 20 cm
przed linià d∏oni. Ch∏opcy mogà zamiast tego çwiczenia wykonaç
„pompki”.
åwiczenia oddechowe
åwiczenia oddechowe s∏u˝à:
• poprawie ruchomoÊci klatki piersiowej;
• zwi´kszeniu pojemnoÊci ˝yciowej i wentylacji p∏uc;
• usprawnieniu oddychania.
Stosujàc çwiczenia oddechowe nale˝y pami´taç, ˝e nie powinno si´
stosowaç çwiczeƒ g∏´bokiego oddychania w narzuconym, wspólnym dla ca∏ego zespo∏u rytmie. Nie powinno si´ tak˝e stosowaç jednorazowo du˝ej iloÊci pog∏´bionego oddechu, gdy˝ mo˝e to doprowadziç do hiperwentylacji.
Przyk∏ady çwiczeƒ z omówieniem metodycznym:
1. Siad skrzy˝ny. Wykonaj jak najg∏´bszy wdech nosem, a nast´pnie powolny wydech ustami.
Nale˝y zwróciç uwag´, by çwiczàcy siedzieli z wyprostowanymi
plecami.
2. Siad skrzy˝ny. Wykonaj maksymalny wdech nosem, a nast´pnie jak
najd∏u˝szy wydech ustami wymawiajàc w trakcie wydechu liter´ „S”.
åwiczenie mo˝na wykonaç w formie rywalizacji: kto skoƒczy
wydech, k∏adzie si´ na plecach.
3. Le˝enie na plecach. Nogi ugi´te. Stopy oparte na pod∏odze. Palcami d∏oni przytrzymaj nad ustami pi∏eczk´ do tenisa sto∏owego.
Wykonaj wdech nosem, a nast´pnie wypuÊç powietrze ustami
starajàc si´ utrzymaç pi∏eczk´ w wàskim strumieniu powietrza
nad ustami.
åwiczenie wymaga rozdania pi∏eczek do tenisa sto∏owego. Mo˝na
je tylko zademonstrowaç na lekcji i poleciç wykonanie w domu.
Pokaz çwiczenia jest nieodzowny. Nauczyciel powinien najpierw sam nauczyç si´ wykonania tego çwiczenia, co zw∏aszcza
na poczàtku nie wszystkim si´ udaje.
4. Stojàc trzymaj nad g∏owà piórko (lub kawa∏ek waty), a nast´pnie
silnie dmuchaj w piórko, tak aby jak najd∏u˝ej szybowa∏o w powietrzu i nie spad∏o na pod∏og´.

5. Dobierz si´ w par´ z kolegà. Staƒcie twarzami do siebie, a nast´pnie przyjmijcie pozycj´ kl´ku podpartego z ugi´tymi r´koma w odleg∏oÊci ok. 1 m od siebie. Na pod∏odze pomi´dzy sobà po∏ó˝cie pi∏eczk´ do tenisa sto∏owego. RównoczeÊnie zacznijcie silnie dmuchaç w pi∏eczk´ starajàc si´, by potoczy∏a si´
ona za lini´ ràk kolegi. Komu to si´ uda zdobywa 1 punkt. Zabawa trwa np. 1 minut´ lub do zdobycia przez jednego z zawodników np. 3 punktów.
åwiczàcych mo˝na ustawiç tak, aby ich r´ce znajdowa∏y si´
na narysowanych na pod∏odze liniach oddalonych od siebie
o oko∏o 1 metr. Zapobiegnie to zbli˝aniu si´ çwiczàcych
do siebie.
åwiczenia utrzymywania poprawnej postawy cia∏a
Postawa cia∏a jest nawykiem ruchowym. O jakoÊci postawy decydujà:
• Czynniki morfologiczne (budowa koÊçca, si∏à i wytrzyma∏oÊç
mi´Êni, stawy, wi´zad∏a);
• Warunki Êrodowiskowe;
• Nawyk postawy wynikajàcy z najcz´Êciej przyjmowanych i d∏ugo
utrzymywanych pozycji (np. w ∏awce szkolnej, w staniu i chodzeniu, przy oglàdaniu TV, przed komputerem).
Kszta∏tujàc nawyk poprawnej postawy trzeba najpierw nauczyç
uczniów przyjmowania postawy skorygowanej. Najcz´Êciej stosowanym przy tym çwiczeniem jest tzw. test Êcienny.
Przyk∏ady çwiczeƒ z omówieniem metodycznym:
Ustaw uczniów przy Êcianie lub przy drabinkach.
1. Test Êcienny.
Staƒ ty∏em do Êciany. Pi´ty przy Êcianie. Staraj si´ przywrzeç
ca∏ym cia∏em do Êciany. G∏owa wyciàgni´ta w gór´, wzrok
skierowany przed siebie. Barki cofni´te, opuszczone. Klatka
piersiowa uwypuklona. Brzuch wciàgni´ty. PoÊladki napi´te.
R´ce opuszczone wzd∏u˝ tu∏owia. Utrzymaj t´ pozycj´ swobodnie oddychajàc.
Prowadzàcy kontroluje poprawnoÊç przyj´tej pozycji, przechodzàc wzd∏u˝ drabinek.
2. Po przyj´ciu postawy jak w poprzednim çwiczeniu zrób krok
w przód i staraj si´ utrzymaç postaw´ bez kontaktu ze Êcianà.
Równie˝ tutaj prowadzàcy kontroluje poprawnoÊç przyj´tej pozycji.
3. Staƒ twarzà do lustra. Przyjmij poprawnà postaw´. Kontroluj
w lustrze ustawienie barków na jednym poziomie, symetrii przeÊwitów mi´dzy r´kà a tu∏owiem. Sprawdê czy pion przebiegajàcym od brody pokrywa si´ z p´pkiem i przebiega w równej odleg∏oÊci mi´dzy nogami.
åwiczenie powinno byç omówione na lekcji – do wykonania
w domu.
åwiczenia marszu
åwiczenia marszu to tak˝e çwiczenia utrzymywania poprawnej postawy. Dla dziewczàt odpowiedni sposób poruszania si´: utrzymywanie wyprostowanego tu∏owia, ustawienia g∏owy z akcentowaniem d∏ugiej szyi i opuszczonych barków, stawiania stóp w jednej
linii (chód modelki) podnosi ich atrakcyjnoÊç w oczach innych,
a przez to mo˝e wp∏ywaç na samopoczucie.
Przyk∏ady çwiczeƒ z omówieniem metodycznym:
1. Marsz po linii prostej. Do çwiczenia mo˝na wykorzystaç lini´ boiska.
To çwiczenia jest przeznaczone dla dziewczàt. Ch∏opcy w tym
czasie mogà zaczàç ju˝ wykonywaç çwiczenie 2.
2. Marsz z ksià˝kà lub woreczkiem na g∏owie. W trakcie marszu
spróbuj wykonaç przysiad, a póêniej siad bez upuszczenia ksià˝ki.
Sygna∏ do wykonania przysiadu, czy siadu podaje prowadzàcy.
ZESTAWY åWICZE¡
Rozdawane uczniom przyk∏adowe zestawy çwiczeƒ na poszczególne grupy mi´Êni, majà za zadanie umo˝liwiç wykonywanie w domu çwiczeƒ, dzi´ki którym mo˝na poprawiaç i korygowaç swojà
sylwetk´.

Poczàtkowo çwiczenia mogà sprawiaç trudnoÊç i powodowaç du˝e
zm´czenie, które uniemo˝liwi wykonanie du˝ej iloÊci powtórzeƒ.
Z czasem jednak, w miar´ wytrenowania, nawet wykonanie wszystkich podanych çwiczeƒ i pe∏nej podanej iloÊci powtórzeƒ, nie powinno stanowiç problemu.
Widocznej poprawy nie nale˝y spodziewaç si´ z dnia na dzieƒ.
Efekty b´dà widoczne w perspektywie kilku tygodni i to pod warunkiem systematycznego (przynajmniej 3-4 razy w tygodniu) wykonywania çwiczeƒ. Oprócz widocznych zmian w sylwetce, nale˝y spodziewaç si´ tak˝e zmian w wydolnoÊci i sprawnoÊci. Najwa˝niejszym jednak efektem b´dzie zmiana stylu ˝ycia na bardziej aktywny, zdrowszy.
4. PIÂMIENNICTWO UZUPE¸NIAJÑCE
1. Brudnik E., Moszyƒska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeƒ pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujàcych. Oficyna Wyd. Nauczycieli, Kielce 2003.
2. Kendall P. C.: Zaburzenia okresu dzieciƒstwa i adolescencji. Gdaƒskie
Wydawnictwo Psychologiczne. Gdaƒsk 2004.
3. Lopez R. I.: Twój nastolatek. Zdrowie i dobre samopoczucie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2004.
4. Owczarek S.: Zwi´kszona aktywnoÊç ruchowa w profilaktyce i leczeniu
oty∏oÊci.[w]: Oblaciƒska A., Woynarowska B.(red): Oty∏oÊç. Jak leczyç
i wspieraç dzieci i m∏odzie˝. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1995.
5. Socha J.: ˚ywienie dzieci zdrowych i chorych. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 1998.
6. Szostak W. B.: Zwyczaje ˝ywieniowe w Polsce. Ich znaczenie dla wyst´powania oty∏oÊci i innych czynników mia˝d˝ycy, Medicographia 1995,2.
Instytut de Recherches Internationales Servier.
7. Weker H., Rudzka-Kaƒtoch Z.: Post´powanie dietetyczne u dzieci z oty∏oÊcià prostà. [w]: Oblaciƒska A., Woynarowska B.(red): Oty∏oÊç. Jak leczyç i wspieraç dzieci i m∏odzie˝. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1995.
8. Woynarowska B.(red): Zdrowie i szko∏a. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
9. Woynarowska B., Wojciechowska A.: AktywnoÊç fizyczna dzieci i m∏odzie˝y. Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1993.

5. ZA¸ÑCZNIKI

Za∏àcznik 1
PRZYK¸ADY JEDNEJ PORCJI PRODUKTÓW
Produkty z Piramidy Zdrowego
˚ywienia

Przyk∏ady jednej porcji ró˝nych
produktów (zamiennie)

Mi´so i jego zamienniki
• 50-100 g chudego mi´sa
1-3
• 2/3 szklanki fasoli
porcje dziennie • 1-2 jajka

Mleko i jego przetwory
• 1 szklanka mleka
dzieci 9-13 lat
2-3
• 1 kubeczek jogurtu
m∏odzie˝ 14-18 lat 3-4
• 1/2 szklanki twarogu
porcje dziennie

Warzywa i owoce

Produkty zbo˝owe

• 1 ziemniak
5-10
• 1/2 szklanki szpinaku
porcji dziennie • 1 jab∏ko
• 1 kromka chleba
5-12
• 1 rogalik lub kajzerka
porcji dziennie
• 1 szklanka makaronu
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Za∏àcznik 2
WARTOÂå KALORYCZNA PRODUKTÓW
NAZWA PRODUKTU
NAZWA PRODUKTU
chleb bia∏y
chleb ˝ytni razowy (na miodzie)
bu∏ka paryska
kajzerka
chleb chrupki
kasze:
kasza gryczana na sypko
kasza j´czmienna na mleku
ry˝ na sypko
makaron suchy 2 jajeczny
bu∏ka grahamka
p∏atki pszenne
p∏atki kukurydziane
mleko 3,2% t∏uszczu
mleko 2% t∏uszczu
mleko 0,5% t∏uszczu
jogurt naturalny 2% t∏uszczu
jogurt owocowy 1,5%
ser twarogowy chudy
ser twarogowy t∏usty
ser twarogowy homogenizowany pe∏not∏usty
ser ementaler t∏usty
jajko
wo∏owa pieczeƒ bez koÊci
pierÊ lub udko z kurczaka – bez skóry
kotlet schabowy panierowany
kotlet mielony
parówki lub frankfurterki
szynka wieprzowa gotowana
szynka drobiowa
kie∏basa sucha cienka /np. myÊliwska/
filet z ryby sma˝ony
ryba z rusztu
ryba po grecku
rybki w oleju lub Êledê
oliwa z oliwek
oleje roÊlinne
mas∏o
margaryna mi´kka
majonez
Ziemniaki
papryka
pomidor
marchewka
ogórek
groszek konserwowy
burak
pieczarki
agrest
truskawki
rzodkiewki
fasolka szparagowa
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MIARA
PRODUKTY ZBO˚OWE
1 kromka (gruboÊci oko∏o 1,5 cm)
1 kromka (gruboÊci oko∏o 1,5 cm)
1 kromka (gruboÊci oko∏o 1,0 cm)
1 sztuka
1 kawa∏ek
4 ∏y˝eczki p∏askie (po ugotowaniu 40 g
oko∏o 3 ∏y˝ki z czubkiem)
2 p∏askie ∏y˝ki (po ugotowaniu 2 czubate ∏y˝ki, 1/2 szklanki)
1 sztuka
1 p∏aska ∏y˝ka
1 p∏aska ∏y˝ka
MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
1 szklanka (1/4 litra)
1 szklanka (1/4 litra)
1 szklanka (1/4 litra)
1 opakowanie
1 opakowanie
kawa∏ek d∏ugoÊci 5,5 cm, szerokoÊci 3 cm, gruboÊci 3 cm
kawa∏ek d∏ugoÊci 5,5 cm, szerokoÊci 3 cm, gruboÊci 3 cm
1 opakowanie
1 plasterek Êrednio krojony
JAJA
1 sztuka
MI¢SO, W¢DLINY, DRÓB, RYBY
kawa∏ek d∏ugoÊci 6 cm, szerokoÊci 5 cm, gruboÊci 1,5 cm
1 udko lub 1/2 Êredniej piersi
1 sztuka
1 sztuka – du˝y
2 sztuki
1 cienki plaster d∏ugoÊci 12 cm, szerokoÊci 7 cm
1 cienki plaster d∏ugoÊci 12 cm, szerokoÊci 7 cm
1 plasterek o Êrednicy 2,5 cm
1 kawa∏ek d∏ugoÊci 8,5 cm, szerokoÊci 4,5 cm, gruboÊci 1,5 cm
1 kawa∏ek d∏ugoÊci 8,5 cm, szerokoÊci 4,5 cm, gruboÊci 1,5 cm
1 kawa∏ek d∏ugoÊci 8,5 cm, szerokoÊci 4,5 cm, gruboÊci 1,5 cm
1/2 puszki
T¸USZCZE
1 p∏aska ∏y˝eczka
1 p∏aska ∏y˝eczka
1 czubata ∏y˝eczka
1 ∏y˝eczka p∏aska
1 p∏aska ∏y˝eczka
ZIEMNIAKI
1 Êredniej wielkoÊci
WARZYWA I OWOCE
1 sztuka o Êrednicy 4 cm wielkoÊci
1 Êredni
1 sztuka d∏ugoÊci 12 cm, Êrednicy 2,5 cm
1 sztuka d∏ugoÊci 10 cm, Êrednicy 3 cm
1 p∏aska ∏y˝ka
1 ma∏y (Êrednica 5 cm)
10 sztuk Êrednich
1/2 szklanki
7 sztuk du˝ych (11 sztuk Êredniej wielkoÊci)
10 sztuk

ILOÂå [G.]

KALORIE
W PRZYBLI˚ENIU
1 PORCJA 100 G

50
60
20
50
10

108
118
45
113
37

216
197
226
226
372

40
40
40
20
50
8
4

53
25
54
73
129
28
15

132
63
135
364
258
351
363

250
250
250
150
100
50
50
200
20

145
118
108
113
94
52
80
322
66

58
47
43
75
94
104
160
161
330

50

67

134

50
100
100
100
75
20
20
10
50
50
50
100 g

60
138
350
284
260
46
25
33
136
86
75
150

120
138
350
284
342
230
125
330
272
172
150
150

5
5
14
5
5

44
45
106
20
36

880
900
757
405
720

100

59

59

40
100
50
80
20
50
100
100
100
45
100 g

15
28
13
20
14
17
28
59
35
16
38

35
28
25
25
72
34
28
59
35
36
38

1/ 2

kapusta bia∏a, czerwona
kapusta kiszona
jab∏ko
gruszka
winogrona
pomaraƒcza
Êliwki w´gierki
brzoskwinia lub nektarynka
banan
grapefruit
czereÊnie
wiÊnie

szklanki
szklanki
1 ma∏e
1 Êrednia
15 sztuk du˝ych lub 25 ma∏ych
1 sztuka du˝a
5-6 sztuk
1 sztuka Êrednia
1 sztuka
1 sztuka
oko∏o 17 sztuk
oko∏o 17 sztuk
S¸ODYCZE, ¸AKOCIE
1 ∏y˝eczka czubata
2 ∏y˝eczki z bardzo ma∏ym czubkiem
1 ∏y˝eczka p∏aska
2 sztuki
2 sztuki
2 sztuki
1 sztuka
1 sztuka
1/2 tabliczki
1/2 tabliczki
5 sztuk
1/ 2

cukier
d˝em niskos∏odzony z czerwonej porzeczki
miód pszczeli
cukierki landrynki
cukierki czekoladowe
czekoladki orzechowe
pàczek
baton czekoladowy
czekolada gorzka
czekolada mleczna
ciastka – wafle ca∏e pokryte czekoladà
chipsy
frytki

100 g
150 g
100
100
100
250
100
130
130-140
200
100
100

25
25
42
47
73
93
65
60
130
72
54
50

25
17
42
47
73
37
65
46
95
36
54
50

10
20
10
10
25
25
60
50
50
50
50

40
34
32
39
106
133
200
285
277
275
275

399
171
319
392
424
533
400
475
554
549
550
600
300

200
330
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml

0
138
96
26
186
164

0
42
48
13
93
82

NAPOJE
herbata bez cukru lub woda mineralna
napój gazowany s∏odki
sok owocowy
sok pomidorowy
kakao na mleku 3,2% t∏uszczu
napój mleczny jogurtowy

1 szklanka
1 puszka
1 kartonik
1 szklanka
1 szklanka
1 szklanka

èród∏a:
• Kunachowicz H. i wsp.: WartoÊç od˝ywcza wybranych produktów spo˝ywczych i typowych potraw. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
• Weker H., Rudzka – Kaƒtoch Z.: Post´powanie dietetyczne u dzieci z oty∏oÊcià prostà. [w:] Oblaciƒska A., Woynarowska B.: Oty∏oÊç. Jak leczyç i wspieraç dzieci i m∏odzie˝.
Instytut Matki i Dziecka. Warszawa 1995
• http:// www.kalorie.net/modules

Za∏àcznik 3
MOJA AKTYWNOÂå RUCHOWA
1 godzina dziennie dowolnego typu ruchu o zwi´kszonej aktywnoÊci *
Miesiàc ...................................
Data

Rodzaj aktywnoÊci

Czas

Data

Rodzaj aktywnoÊci

Czas

* to niezb´dne minimum dla utrzymania swojej wydolnoÊci
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Za∏àcznik 4

Za∏àcznik 7

ILE ENERGII POTRZEBUJESZ?
Normy zapotrzebowania na energi´
dla m∏odzie˝y w wieku 10-19 lat w Polsce
opracowane przez Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia
Wiek

Masa cia∏a (kg)

10-12 lat

35
37
39
42
47
50
53
55
56
59
60
65
70

13-15 lat

16-18 lat

10-12 lat

35
37
39
42
45
50
53
55
60
65

13-15 lat

16-18 lat

AktywnoÊç fizyczna
Ma∏a
Umiarkowana
(kcal/dob´)
(kcal/dob´)
CH¸OPCY
1900
2150
1950
2200
2000
2250
2100
2350
2200
2500
2300
2600
2350
2650
2400
2750
2450
2750
2500
2850
2550
2900
2700
3050
2800
3200
DZIEWCZ¢TA
1750
2000
1800
2050
1850
2100
1900
2150
1950
2200
2050
2300
2100
2350
2150
2400
2200
2600
2300
2600

Za∏àcznik 5
ROZK¸AD POSI¸KÓW W CIÑGU DNIA
Dobowe zapotrzebowanie organizmu = 100%
I wariant: 5 posi∏ków w ciàgu dnia
(z podwieczorkiem i „skromnà ma∏à kolacjà”)
Posi∏ek
1. Âniadanie
2. II Êniadanie
3. Obiad
4. Podwieczorek
5. Kolacja

Procent dobowego zapotrzebowania na energie
20-25%
15-20%
35-40%
5-10%
10-15%

II wariant: 4 posi∏ki w ciàgu dnia (bez podwieczorku
i z „lepszà kolacjà”, która powinna byç spo˝yta
nie póêniej ni˝ 2 godz. przed pójÊciem spaç)
Posi∏ek
1. Âniadanie
2. II Êniadanie
3. Obiad
5. Kolacja

Procent dobowego zapotrzebowania na energie
20-25%
15-20%
35-40%
15-20%

Za∏àcznik 6
TEST WYDOLNOÂCI FIZYCZNEJ

WYDATKOWANIE ENERGII W CZASIE WYKONYWANIA
RÓ˚NYCH CZYNNOÂCI ORAZ UPRAWIANIA SPORTÓW U DZIECI
I M¸ODZE˚Y W KCAL/10 MIN. W ZALE˚NOÂCI OD MASY CIA¸A
(BAR – OR O. 1983, ZIEMLA¡SKI S. 1985)
RODZAJ AKTYWNOÂCI
sen
zmywanie naczyƒ i prasowanie
odkurzanie i zamiatanie
czytanie przy stole
pisanie przy stole
rozmawianie i Êpiewanie
spacer
wchodzenie na schody
schodzenie ze schodów
koszykówka
gimnastyka
narciarstwo biegowe
jazda na rowerze: 10 km/godz.
15 km/godz.
hokej na trawie
hokej na lodzie
∏y˝wiarstwo figurowe
judo
biegi: 8 km/godz
10 km/godz
12 km/godz
14 km/godz
jazda konna na mane˝u
jazda konna galopem
çwiczenia ze skakankà
taniec
pi∏ka no˝na
p∏ywanie 30m/min: styl klasyczny
kraul
styl grzbietowy
tenis sto∏owy
tenis
siatkówka
marsz: 4 km/godz.
6 km/godz.

MASA CIA¸A W KILOGRAMACH
35 40 45 50 55 60 65
6
6
8
8
9
9
10
12 14 16 17 19 21 22
14 16 18 20 22 24 26
7
9
10 11 12 13 14
9
10 11 12 14 15 16
9
10 12 13 14 16 17
16 18 21 23 25 28 30
92 105 118 131 145 158 171
30 35 39 43 48 52 56
60 68 77 85 94 102 110
23 26 30 33 36 40 43
42 48 54 60 66 72 78
23 26 29 33 36 39 42
36 41 46 50 55 60 65
47 54 60 67 74 80 87
91 104 117 130 143 156 168
70 80 90 100 110 120 130
69 78 88 98 108 118 127
60 66 72 78 84 90 95
73 79 85 92 100 107 113
83 91 99 107 115 123 130
113 121 130 140 148
24 27 31 34 37 41 44
45 51 58 64 71 77 84
42 48 54 60 66 72 78
24 28 31 35 38 42 45
63 72 81 90 99 108 117
34 38 43 48 53 58 62
43 49 56 62 68 74 80
30 34 38 42 47 51 55
24 28 31 34 37 41 44
39 44 50 55 61 66 72
35 40 45 50 55 60 65
23 26 28 30 32 34 36
30 32 34 37 40 43 48

Za∏àcznik 8

JAK OCENIå SWOJÑ SPRAWNOÂå FIZYCZNÑ?

Cz∏owiek sprawny fizycznie jest szybki, wytrzyma∏y, silny, zwinny, gibki.
Mo˝esz sam zmierzyç swojà sprawnoÊç fizycznà za pomocà testu „Indeks
sprawnoÊci fizycznej”.
• Zacznij od kilkuminutowej rozgrzewki, tzn. przebiegnij np. 200 m,
wykonaj kilka çwiczeƒ np. przysiady, sk∏ony, krà˝enia ramion, g∏owy.
• Wykonaj kolejne próby opisane na poprzedniej stronie.
• Zsumuj punkty i okreÊl swojà sprawnoÊç fizycznà.
IloÊç / czas

Punkty

SZYBKOÂå
SKOCZNOÂå
SI¸A RAMION
GIBKOÂå
WYTRZYMA¸OÂå
SI¸A MI¢ÂNI BRZUCHA
RAZEM
Uwaga! Nie martw si´, gdy ocena Twojej sprawnoÊci wed∏ug testu wypadnie
s∏abo. Nawet nie wszyscy sportowcy osiàgajà w tym teÊcie sprawnoÊç wybitnà. Wa˝ne jest abyÊ poprawi∏ swoje w∏asne wyniki. Rywalizuj sam ze sobà.

Za∏àcznik 9

RUCH I KALORIE

AktywnoÊç fizyczna, wydatek energii i pokrywajàca go iloÊç produktów spo˝ywczych

Pomiar t´tna
na t´tnicy promieniowej
Tabela t´tna
Data
t´tno spoczynkowe
t´tno po przysiadach
t´tno po 1 minucie
t´tno po 2 minutach
t´tno po 3 minutach

16

Rodzaj i czas trwania aktywnoÊci ruchowej Kalorie (kcal)
Produkt spo˝ywany
Marsz szybki (4,8 km/godz.) - 105 min
400
Hamburger, 100 g
Marsz szybki (4,8 km/godz.) - 60 min
250
Tort czekoladowy, 1 kawa∏ek
Bieg z szybkoÊcià 12,8 km/godz.- 19 min
250
1 bu∏ka z mas∏em
Aerobik - 38 min
250
3/4 szklanki fasoli
Marsz szybki (4,8 km/godz.) - 26 min
94
Jogurt owocowy 150 ml
Bieg z szybkoÊcià 12,8 km/godz.- 8 min
100
4 cukierki mleczne
Aerobik 15 min
100
Precelki 200 g
èród∏o: Lopez R. I.: Twój nastolatek. Zdrowie i dobre samopoczucie. Wyd. Lekarskie
PZWL, Warszawa 2004, s.100

