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Dawajmy naszym dzieciom
dobry przykład

WODA ma swoje szczególne miejsce. Ma to na celu podkreślenie 
konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na regularne picie odpowiedniej 



ilości płynów. Równie ważne jest spożywanie w odpowiednich ilościach i z 
odpowiednią częstotliwością warzyw i owoców, które częściowo można 

zastąpić sokami (świeżo wyciskanymi)

              WODA stanowi nawet 70% masy ciała dziecka

Chcąc prawidłowo skomponować
posiłek zastanów się:



„Czy tak wygląda talerz mojego
dziecka”?

Ważne!!!

Istotne jest by nauczyć dziecko, że oprócz wartości posiłku znaczenie ma także 
sposób jego jedzenia. Dokładne gryzienie, brak pośpiechu. Stwórzmy 
bezpieczną i ładną przestrzeń. Danie smakuje lepiej gdy jest ładnie podane  lub 
zabawnie wygląda (uśmiechnięty naleśnik, wesoła kanapka). 

BŁĄD NR 1: Spożywanie dużej ilości cukru



Obserwujmy nasze pociechy jak zachowują się po słodkich napojach i dużej 
ilości słodkości, po Świętach, kinderbalach. Niektóre są nadmiernie pobudzone, 
niektóre apatyczne, rozleniwione, odpowiedzialna jest za to nadmiernie 
wydzielająca się insulina do krwi oraz barwniki.

Alternatywa: 

1) Pieczemy same w domu
2) Słodzimy miodem, ksylitolem
3) Podsuwamy zdrowe przekąski w czasie zabawy aby przyzwyczajać kubki 

smakowe dziecka do produktów mniej słodkich : orzechy, chrupki 
kukurydziane, pestki dyni, słonecznika, warzywa w słupki, owoce

4) Słodki posiłek lub przekąskę (lody, wafelki, żelki, czekoladę) poprzedza 
owoc (jabłko, malinki) lub warzywo – aby nie było skoków insuliny



BŁĄD NR 2 : Nadmierne spożycie 
tłuszczów ogółem  w tym tłuszczów 
trans (wywołują stany zapalne, 
zawały, udary) oraz sodu (sól)

Głównie chipsy i fast –foody, które wcale nie 
dostarczają składników odżywczych, a organizm 
aby je strawić musi czerpać z zasobów  własnych 
witamin.

Źródła dobrego tłuszczu: orzechy, pestki, olej 
lniany, olej kokosowy, smalec swojski, oliwa, jaja

(praca hormonów, wchłanianie witamin)



BŁĄD NR 3: Niedostateczne spożycie 
wapnia  i witaminy D wynikające                   
z niedostatecznego spożycia przetworów 
mlecznych  oraz tłustych ryb morskich + 
niedostateczna ilość słońca w chłodnych 
miesiącach (uniknięcie krzywicy, lepsze 
samopoczucie, mocne kości, zęby)



Podsumowanie:
Do najczęściej popełnianych przez rodziców 
błędów żywieniowych należą:

• nadmierne spożycie tłuszczów 

• wysokie spożycie cukrów

• częste spożywanie słodyczy, picie słodkich 
gazowanych napojów i wód smakowych

• niedostateczne spożycie innych witamin oraz 
składników mineralnych,

• zbyt duża podaż sodu ( u małych sportowców nie 
należy się martwić –wydalany z potem)

• zbyt niska podaż wit. D3 (zalecam suplementować 
w okresie jesień - wiosna do 18 r.ż)



Jak rodzic może przeciwdziałać, zatrzymać lub
cofnąć skutki nieprawidłowego odżywiania 
jakimi są otyłość lub  niedożywienie?

Rodzic może stopniowo wytrenować  
prawidłowe nawyki oraz zachęcać dziecko do 
każdej aktywności fizycznej

Zmiana nawyków zawsze najlepiej gdy 
odbywa się w RODZINIE, przedszkole i szkoła
może jedynie pomagać. 



Korzyści z regularnej aktywności fizycznej dla 
rozwoju i zdrowia dzieci :

1) zwiększenie szansy na osiągnięcie optymalnego 
rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej

2)lepsze zdrowie fizyczne i samopoczucie psychiczne 
(wysiłek zmniejsza poczucie lęku, gdyż uczy 
pokonywania słabości)

3) zapobieganie niektórym zaburzeniom występującym 
w dzieciństwie (otyłość, zaburzenia aparatu ruchu)

4)szansa na życiową aktywność fizyczną przez całe 
życie (uprawianie sportu wydłuża życie)



Dziecko chłonie jak gąbka. Powiela nasze 
przyzwyczajenia, reakcje i odzwierciedla emocje. 
Zabieraj je ze sobą na rower, bieg, rolki. Jeśli damy mu 
dobry przykład  jest bardzo duża szansa, że wejdą mu 
one w nawyk. Karm siebie i dziecko odżywczymi 
posiłkami, uprawiaj jakąś aktywność- nawet spacer daje
świetne efekty. Wróci Tobie siła, energia i witalność!

 

Dziękuję serdecznie za spotkanie 



Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 
do wzięcia udziału w zajęciach FITNESS
oraz w treningach Akademii Biegowej, 
które  prowadzimy w Kełpinie. Nigdy nie jest
za późno, aby rozpocząć przygodę z aktywnością 
fizyczną 


