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Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży 
(dalej piramida) to graficzne odzwierciedlenie zasad zdrowe-
go stylu życia. Niby znana i coraz częściej cytowana, ale nie 
zawsze stosowana. A szkoda – bo to profilaktyka, która może 
się przełożyć na przyszłe i obecne zdrowie twojego podopiecz-
nego czy dziecka. Interpretacja najnowszej piramidy z 2019 r. 
rozbita jest na 10 poniższych punktów, które przybliżą ci jej 
zrozumienie. Każdy z nich opatrzę dodatkowymi poradami, 
które pomogą ci zastosować ją w praktyce.

Pierwszy krok – motywacja

Po pierwsze, by w ogóle coś zmienić, musisz wiedzieć dla-
czego. Potrzebujesz też motywacji, która myślę, że powinna 
być już na wysokim poziomie. Dlaczego? Bo Polska zajmuje 
jedno z pierwszych miejsc w Europie pod względem wzrostu 
liczby dzieci z nadwagą i otyłością. Pytanie, czy coś z tą wiedzą 
robimy? Osobiście mam wrażenie, że przyzwyczailiśmy się 
do tych danych. Dalej gnamy, a zmiany wrzucamy do listy do 
zrobienia na kolejny tydzień. Efektem braku zmian jest nie 
tylko otyłość u dzieci, ale i jej konsekwencje, takie jak cukrzyca, 
wady postawy czy nadciśnienie. Do tego przyznaj – trudno 
wyobrazić sobie naszego podopiecznego, tak młodego, tak 
uroczego, za jakieś 20, 30 lat jako schorowanego dorosłego. Ale 
sam dobrze wiesz, że czas leci. I ten czas jest w twoich rękach.

To, co robisz, ma wielkie znaczenie. Jako nauczyciel jesteś 
dla dziecka wzorem, a spędzając z nim czas, dzień po dniu, 
zakorzeniasz w nim zachowania, które będzie kontynuować 
w przyszłości. Masz realny wpływ na zmiany!

Jedz regularnie pięć posiłków  
i pamiętaj o częstym piciu wody  
oraz myciu zębów po jedzeniu.

R E G U L A R N O Ś Ć .  Czasem jak mantra powtarzana jest zasada 
spożywania pięciu posiłków dziennie i regularnego picia wody. 
I bardzo dobrze. To jedna z tych zasad, bez których naprawdę 
trudno ruszyć dalej. Jedzenie to strawa dla ciała i umysłu. Nie 
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tylko zdrowe, ale i regularne dostarczanie energii z pokar-
mów co 2–3 godziny optymalizuje sprawność umysłową czy 
fizyczną. Brzmi górnolotnie, a oznacza, że dziecko (czy ty) nie 
będzie rozdrażnione, marudzące czy zmęczone, bo ostatnio 
jadło posiłek 4 czy 5 godzin temu. Ta regularność oznacza 
także, by nie jeść za często, bo podstawianie dziecku co go-
dzinę banana czy chrupka kukurydzianego może prowadzić 
do nadwagi czy otyłości.

WSKAZÓWKA: Przedszkole uczy dzieci regularności posiłków. 
Posiłki oferowane są w określonych godzinach i łączone z ta-
kimi rytuałami, jak mycie rąk. Sprzyja to kształtowaniu prawi-
dłowych nawyków żywieniowych. Zadaniem rodziców jest za-
proponowanie małego śniadania do godziny po przebudzeniu 
(np. szklanka mleka), a po odebraniu dziecka z przedszkola 
podanie mu jedynie kolacji. Główne śniadanie, obiad i podwie-
czorek maluch je już z tobą w przedszkolu. Twoim zadaniem 
w ramach posiłków jest zachęcanie dziecka do jedzenia, jednak 
nie zmuszanie. Niedobrze, jeśli posiłki oferowane są zbyt 
często (np. co 1–1,5 godziny), bo wówczas dziecko zwyczajnie 
może nie mieć na nie ochoty.

W O D A .  Częste picie wody i  jego efekt, czyli odpowiednie 
nawodnienie to lepsza koncentracja, odporność czy samo-
poczucie. Ważne, by dziecko miało zawsze łatwy dostęp do 
wody i sięgało po nią regularnie, a nie tylko, gdy jest już spra-
gnione. Gdy dziecko jest aktywne, potrzebuje więcej wody. 
Dla przedszkolaka zakładamy około sześciu szklanek płynów 
dziennie. Jeśli odejmiemy zalecaną ilość mleka czy spożywane 
w przedszkolu zupy, to pozostaną jakieś dwie–trzy szklanki 
wody dziennie. Czy choć część z tego twój podopieczny pije 
w przedszkolu?

WSKAZÓWKA: W przedszkolu dzieci z reguły mają stały do-
stęp do wody. Jednak zaangażowane w ekscytujące zajęcia czy 
zabawę zupełnie zapominają o czymś tak przyziemnym jak 
picie. I naszym zadaniem jest o tym przypominać. Zachęcaj 
dziecko, dając przykład. W końcu jesteś dla niego wzorem. 
Staraj się sięgać po łyk wody co 20–30 minut. I co jakiś czas, 
regularnie, zachęcaj też do tego maluchy.

Z Ą B K I .  W piramidzie pojawiło się także przypomnienie o my-
ciu zębów! Bowiem próchnica to problem niemal 90% sied-
miolatków! Może ciężko wyobrazić sobie połączenie próchnicy 
z innymi chorobami, ale prócz częstszych wizyt w gabinecie 
stomatologa, próchnica może powodować miażdżycę naczyń 
czy choroby układu pokarmowego! Rola nauczycieli przed-
szkolaków jest tutaj bezcenna, bowiem ich praca nad kształ-
towaniem prawidłowych nawyków higienicznych procentuje 
przez całe życie.

WSKAZÓWKA: Dzieci powinny szczotkować zęby po każdym 
posiłku. Jakie zasady panują w twoim przedszkolu – nie wiem. 
Jednak plaga próchnicy jest zastraszająca i czas najwyższy ją 
zmniejszyć. Dziecko spędza kilka godzin dziennie w placówce, 
spożywając 75% dziennego zapotrzebowania – żłobek i przed-
szkole odgrywają tutaj kluczową rolę.

Jedz różnorodne warzywa i owoce jak 
najczęściej i w jak największej ilości.

Do zalet owoców i warzyw chyba nikogo nie trzeba przekony-
wać. To po prostu bomba zdrowia. Dzięki bogactwu składni-
ków mogą chronić przed nowotworami, otyłością, cukrzycą, 
nadciśnieniem czy choćby polepszyć perystaltykę jelit. Nic, 
tylko jeść! Owoce i warzywa różnią się zawartością witamin, 
składników mineralnych czy przeciwutleniaczy, dlatego ważne 
jest urozmaicenie diety. Im więcej więc rodzajów i kolorów 
tych produktów każdego dnia, tym lepiej. O to jednak już dba 
dietetyk czy intendent w twoim przedszkolu.

WSKAZÓWKA: Pamiętaj, że jesteś wzorem, dlatego dawaj dzie-
ciom dobry przykład. Łącznie w ciągu całego dnia najlepiej, 
gdyby warzywa pojawiały się przy każdym posiłku, a owoce 
dwa–trzy razy dziennie.

Jedz produkty zbożowe,  
zwłaszcza pełnoziarniste.

Produkty zbożowe to podstawowe źródło niezbędnych do 
rozwoju węglowodanów złożonych. Dostarczają energii oraz 
są źródłem witamin i składników mineralnych potrzebnych 
do nauki, koncentracji, dobrego samopoczucia czy zwyczaj-
nie rozwoju fizycznego. Najwięcej tych dodatków znajduje 
się w pełnoziarnistych produktach zbożowych. Stąd tyle się 
o nich mówi. Bo gdy zamiast ryżu białego wybierzesz brązowy, 
a chleb wiejski zastąpisz razowym, zyskujesz witaminowo-
-mineralne cegiełki.

WSKAZÓWKA: Sprawdź, jak często w przedszkolu podczas śnia-
dania czy obiadu pojawia się produkt pełnoziarnisty, taki jak 
makaron razowy, ryż brązowy, grube kasze (gryczana, pęczak), 
płatki owsiane czy pieczywo razowe. Jeśli co drugi czy trzeci 
dzień, to pytanie dlaczego. Może uda ci się coś z tym zrobić?

Pij co najmniej trzy szklanki mleka  
dziennie (możesz je zastąpić  

jogurtem naturalnym, kefirem  
i – częściowo – serem).

Produkty mleczne to źródło łatwo przyswajalnego wapnia, ale 
także białka, witamin i innych składników mineralnych. Dla 
rozwijającego się organizmu wapń jest niezbędną cegiełką 
do budowy kości, zębów, ale także funkcjonowania układu 
nerwowego. Dziecku w wieku przedszkolnym zalecane są trzy 
porcje produktów mlecznych dziennie (starszym trzy–cztery). 
Jedna porcja to szklanka mleka / maślanki / kefiru, kube-
czek jogurtu, 20 g żółtego sera czy 30–40 g twarogu. Jeśli na 
śniadanie w przedszkolu dziecko wypiło zupę mleczną, a na 
podwieczorek koktajl, to rodzicom pozostaje tylko uzupełnić 
jedną porcję, serwując np. szklankę mleka na małe śniadanie 
jeszcze przed wyjściem lub ser biały do kolacji. Jako dorosły 
potrzebujesz dwóch porcji.
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WSKAZÓWKA: Przygotuj dla dzieci zajęcia ze zrobieniem mlecz-
nych podwieczorków. Dzieci piją koktajle z radością. Gorzej 
z jedzeniem mlecznych deserów z jogurtu naturalnego i owo-
ców. To właśnie zadanie dla ciebie. Niech dzieci nakładają do 
salaterek warstwy jogurtu naturalnego (możesz użyć jogurtu 
kokosowego czy sojowego), wybranych owoców sezonowych 
(np. truskawki i maliny), posypią je płatkami owsianymi i do-
dadzą trochę słodyczy pod postacią miodu. Po przygotowaniu 
usiądźcie i zjedzcie wspólnie wasz słodki podwieczorek. Teraz 
już bardziej im smakuje, prawda?

Uwaga! Nie powinno stanowić problemu, jeśli dziecko nie może 
spożywać produktów mlecznych. Dostępne są bowiem alterna-
tywne rodzaje mleka czy jogurtów roślinnych. W przedszko-
lach powinna zostać zaproponowana zbilansowana dieta pod 
dziecko ze stwierdzoną alergią czy nietolerancją pokarmową.

Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona 
roślin strączkowych oraz wybieraj 

tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych.

O defi cyt mięsa w diecie dzieci się nie martwię. Dlaczego? 
Bo od pokoleń wciąż mówimy do naszych dzieci: No to 
zjedz chociaż mięsko. Jednak mięsko to nie podstawa diety, 
lecz dodatek. Unikaj mięsa czerwonego (maksymalnie raz 
w tygodniu!), a nawet chude mięso zamieniaj czasem na 
ryby, jaja czy nasiona roślin strączkowych. Ryby, szczegól-
nie morskie (dorsz, halibut, sola, łosoś), warto jeść dwa 
razy w  tygodniu. Raz w  tygodniu ustawowo dziecko po-
winno spożywać rybę w przedszkolu. Druga porcja ryby 
pozostaje w gestii rodziców. Do tego zamiast masła czy 
śmietany wykorzystujcie oleje roślinne czy oliwę. A raz czy 
dwa razy w tygodniu dodaj ciecierzycę, soczewicę, fasolę czy 
bób. Jak? Do zupy jarzynowej dodaj bób, a do pomidorowej 
zmiksowaną soczewicę.

WSKAZÓWKA: W przedszkolach coraz częściej pojawiają się 
rośliny strączkowe jako dodatek do zupy czy główny składnik, 
np. kotlecików warzywnych. Dzieci coraz pozytywniej reagują 
na pasty strączkowe, jak hummus czy pasta z fasoli, zwłaszcza 
jeśli biorą udział w jej przygotowaniu.

Nie spożywaj słodkich napojów 
oraz słodyczy (zastępuj je owocami 

i orzechami).

Nie powiem, by w ogóle nie dawać dziecku słodkiego. Bo 
to przecież niemożliwe. Powiem jednak, by unikać słody-
czy. Bo tak jak warzywa, owoce czy produkty pełnoziarniste 
są cegiełkami budującymi twój organizm, tak słodycze czy 
słodkie napoje to zwykłe pustaki, które tę przestrzeń tylko 
wypełniają. A po co zabierać sobie miejsce, gdy możesz wy-
pełnić je zdrowiem? Zatem jak do picia, to woda, nie napój, 
jak jogurt, to nie owocowy, a naturalny, a  jak coś do prze-
kąszenia, to nie cukierek, a słodki owoc, chrupkie warzywo 
czy zdrowe orzechy.
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WSKAZÓWKA: Słodzona herbata, pomarańczowy napój (nawet 
rozcieńczany), soki owocowe – to dosłownie bomby cukrowe. 
A redukując ich ilość, możemy stopniowo i znacząco mini-
malizować dodatek cukru w diecie dzieci. Sprawdź zatem, co 
jest w jadłospisie. Może zamiast podawać słodzoną herbatę, 
powoli zachęcaj dzieci do picia herbaty bez dodatku cukru.
Napojów owocowych w ogóle nie uznaję, tak że jeśli jeszcze 
występują, to najlepiej od razu zamienić je na wodę.

Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych 
przekąsek i produktów typu fast food.

Nadmierne użycie soli czy cukru w żywieniu przedszkolnym 
ogranicza ustawa. Przynajmniej w teorii. Ale pytanie, co robisz 
w domu? Bo w domu przecież także kształtujesz swoje pre-
ferencje smakowe, które później przekazujesz dalej. W zdro-
wym żywieniu dostarczasz sobie już wystarczającej ilości sodu, 
czyli składnika soli. A jeśli do tego dodamy sól, którą solisz 
potrawy, i sól w przetworzonych produktach, takich jak sery, 
wędliny, warzywa konserwowe, kiszonki, produkty wędzone 
czy chleb, to okaże się, że spożywamy o dwa–trzy razy za 
dużo soli, niż jest to zalecane! Stąd w przedszkolu powinno 
odchodzić się od ryb wędzonych, a zamieniać je na pieczone. 
Wędliny czy pasztety kupne zastępować domowymi, przygo-
towywanymi w placówce. A dodawaną ilość soli stopniowo 
ograniczać. Słone przekąski oferowane w domach czy fast 
foody to ich maksymalne nagromadzenie. Nie mówię, żeby 
w ogóle ich nie jeść – ale naprawdę rzadko. Bo jeśli uczynisz 
z przetworzonych produktów codzienną czy cotygodniową tra-
dycję, nie ograniczysz przetworzonej żywności i nie usuniesz 
solniczki z domu, to ryzykujesz udarem czy nowotworem
w przyszłości. Pamiętaj – smak słony to wyuczona preferencja, 
którą spokojnie można zmienić.

WSKAZÓWKA: Smaki posiłków (słony, ostry czy słodki) przygoto-
wywanych w domu i tych, które jesz w przedszkolu, powinny 
się różnić. Bowiem dziecko potrzebuje mniej soli i sodu niż 
ty. Dobrze więc, jeśli posiłek w przedszkolu jest dla ciebie 
mało słony / słodki.

Bądź codziennie aktywny fi zycznie 
co najmniej godzinę dziennie 

(ograniczaj oglądanie telewizji, 
korzystanie z komputera 

i innych urządzeń elektronicznych).

Jednym z  celów wychowania przedszkolnego jest troska 
o zdrowie dzieci i  ich sprawność fi zyczną oraz zachęcanie 
do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Spełnie-
nie tej zasady nie powinno stanowić problemu, bo dziecko 
w wieku przedszkolnym z trudem usiedzi dłużej w jednym 
miejscu. Ruch jest dla niego naturalną, silną potrzebą (tzw. 
głód ruchu). Rozbudzenie zainteresowania aktywnością w tym 
wieku może przełożyć się na jego kontynuowanie i to z przy-
jemnością w wieku dorosłym. Bezproblemowo zakorzenisz 
bowiem zdrowy nawyk ruszania się. Ponadto ruch jest na tym 
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etapie nieodzownym elementem rozwoju intelektualnego, 
fi zycznego i społecznego.

Dziecko przedszkolne powinno spędzać minimum 60 minut 
na umiarkowanej aktywności ruchowej dziennie (umiarkowa-
nej, czyli np. powodującej zmęczenie). W tym apeluje się do 
ograniczenia korzystania ze smartfonów, TV czy komputerów 
do maksymalnie 2 godzin dziennie. Dlaczego? Po pierwsze, 
im więcej dziecko siedzi przez ekranem, tym mniej się rusza. 
A po drugie, dziecko narażone jest na wyświetlane reklamy 
niezdrowych produktów spożywczych, na które ma coraz więk-
szą ochotę, coraz mniejszą ma natomiast na zdrowe posiłki 
proponowane w przedszkolu. Toczymy zatem przysłowiową 
walkę z wiatrakami: zdrowe owoce czy warzywa kontra kolo-
rowe, uśmiechające się, lecz niezdrowe smakołyki. Bardzo 
cieszy mnie więc ten nowy zapis w piramidzie. Do ogranicze-
nia korzystania z urządzeń elektronicznych apelują światowe 
organizacje już od dawna – 2 godziny dziennie to maksimum, 
a Amerykańska Akademia Pediatrii dzieciom w wieku 2–5 lat 
ogranicza czas do maksymalnie godziny dziennie. I raczej tej 
niższej wartości polecam się trzymać.

WSKAZÓWKA: Dziecko każdego dnia powinno mieć możliwość 
podjęcia odpowiedniej dla zdrowia dawki ruchu. Powinno 
ruszać się także poza przedszkolem, z rodzicami, na zajęciach 
sportowych. Pamiętaj – brak ruchu teraz = brak potrzeby ru-
chu w dorosłości = problemy zdrowotne teraz i w przyszłości.

Wysypiaj się, aby twój mózg 
mógł wypocząć.

Kolejne novum w nowej piramidzie. Podkreślenie znaczenia 
jakościowego snu w profi laktyce zdrowia. Sam wiesz, że gdy 
się nie wyśpisz, jesteś bardziej zmęczony, rozdrażniony czy 
mniej skoncentrowany. A co, gdy ta sytuacja się kumuluje? 
Ani ty, ani twój podopieczny nie chcecie tego doświadczyć. 
Tym bardziej że niedobór snu może przyczyniać się choćby 
do powstawania nadmiernej masy ciała. Zasady są proste – 
regularna pora kładzenia się spać, 10–13 godzin snu dziennie 
dla dziecka przedszkolnego plus unikanie oglądania TV czy 
smartfona przed snem.

9

WSKAZÓWKA: W pierwszych latach życia codzienna popołu-
dniowa rutyna leżakowania, wypoczywania czy choćby wy-
ciszania świetnie wpisuje się w ten podpunkt. Pomimo za-
strzeżeń niektórych rodziców dziecko drzemiąc czy choćby 
wyciszając się, ma czas na odpoczynek, relaks, utrwalenie 
nabytych informacji i szansę na spełnienie tych zalecanych 
10–13 godzin snu. Oczywiście każde dziecko jest inne, więc 
liczba godzin snu zależy od jego potrzeb.

Sprawdzaj regularnie 
wysokość i masę ciała.

Prewencyjnie, regularnie, np. co 3–6 miesięcy, wskazane jest 
sprawdzanie masy ciała i wysokości dziecka. Wyniki powinny 
być nanoszone na krajowe siatki centylowe, by odnieść się do 
norm i szybko wyłapać ewentualne odchylenia. Celem tego 
działania jest zapobiegać teraz, a nie leczyć w przyszłości. 
I taka kontrola stanowi do tego narzędzie.

* * *

Za tobą długa lektura wskazówek i zmian, jakie warto wpro-
wadzić. Mam nadzieję, że większość z tych wytycznych wpro-
wadziliście w przedszkolu wcześniej. Jeśli nie, to ufam, że 
zaczniecie działać już wkrótce dla dobra przedszkolaków, po-
nieważ prawidłowe nawyki żywieniowe należy kształtować 
od najmłodszych lat. 
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Monika Zaremba – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
(wydział lekarski, kierunek dietetyka). Dietetyk z wykształcenia i zamiło-
wania. Specjalizuje się w żywieniu zbiorowym i indywidualnym dzieci. 
Prowadzi stronę www.diet4kids.pl. Wierzy w siłę zdrowego odżywiania 
i rozwoju prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Prywatnie 
miłośniczka podróżowania, smacznego jedzenia, pisania i dobrej książki.
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Przyjazna 
forma płatności dla 

każdego nauczyciela!

Zostań 
prenumeratorem 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA!

Wybierz formę 
abonamentową 

i płać raz w miesiącu 
zamiast za cały rok 

z góry.

Dowiedz się więcej:
www.blizejprzedszkola.pl/miesiecznik

R E K L A M A


