
ZASADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

W tym tygodniu przypominamy wszystkim uczniom, że należy dbać o zdrowie. Zaczniemy 

wierszem  Barbary Lewandowskiej pt. „Nasze zdrowie”. 

 

„Nasze zdrowie” 

Doktor rybka niech nam powie  

Jak należy dbać o zdrowie! 

 

Kto chce prosty być jak trzcina,  

Gimnastyką dzień zaczyna! 

 

Całe ciało myje co dzień  

Pod prysznicem, w czystej wodzie. 

 

Wie, że zęby białe czyste  

Lubią szczotkę i dentystę! 

 

Pije mleko, wie, że zdrowo  

Chrupać marchew na surowo. 

 

Kiedy kicha czysta chustka  

Dobrze mu zasłania usta. 

 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 

Na obrazku bez zarazków. 

 

Rób tak samo, bo chcesz chyba  

Tak zdrowy być jak ryba. 



Zdrowie to stan ludzkiego organizmu w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo. 

Największy wpływ na zdrowie ma styl życia 

Czynniki mające wpływ na zdrowie to: 

styl życia -50%  np. sen, odpoczynek, odżywianie się, aktywność fizyczna. Skutkiem braku 

aktywności fizycznej mogą być różne choroby np. cukrzyca 

środowisko życia -20%, np. jakość wody powietrza, miejsce zamieszkania 

Uwarunkowanie genetyczne -20% 

opieka zdrowotna -10% 

 

Mamy dla Was także zagadki o tematyce zdrowotnej. W poniższych zagadkach ukryły się 

następujące hasła: pasta do zębów, chusteczka, woda, mydło, pielęgniarka, lekarz i 

szczoteczka. Ciekawe czy wszystkie odgadniecie. Do dzieła ☺ 

• Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni a brudne ręce w czyste zamieni. 

• Schowała się w tubie, używać jej lubię. a i mała szczotka chętnie się z nią spotka. 

• Nosi biały czepek i biały fartuszek, ażebyś był zdrowy czasem ukłuć musi.  

• Wiszę w łazience, wycierasz mną ręce.  

• Co to jest na pewno wiesz najeżona jest jak jeż, lecz nikogo nie kłuje, tylko zęby 

szoruje.  

• Służy do mycia, służy do picia bez niej na ziemi nie byłoby życia. 

• Zawsze w przychodni w fartuchu białym gardło wyleczy , by nie bolało.  

• Kiedy kaszlesz, kichasz w głos, w co należy wsadzić nos?  

 

Czy już wiecie co robić aby dbać o zdrowie?  Wszystkie elementy znajdziecie w poniższym 

zdjęciu. Możecie sprawdzić czy do wszystkich się stosujecie.   

 

 

 



Obraz przedstawiający filary zdrowego stylu życia 

 

 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia komiksu dla dzieci: 

Kodeks zdrowego życia  

https://www.youtube.com/watch?v=Rd_MWXw06wA 

 

 

Sprawdźmy czy pamiętamy jak wygląda piramida zdrowego żywienia: 

https://youtube.com/watch?v=mOsQijzrMME&feature=share 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd_MWXw06wA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DmOsQijzrMME%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR2BkShVeY6wKuD5QLUAWvmmQ-mW05_a1x1aUfCMTa7_uB1jJL__DK3MHqg&h=AT3qpdClNxh4MGpnsJjlUB9qhfaTWXIkOICvoi-pjgynBd0CqNXysmwFGFyeySjXa6mgwL8VKoWfpwjX6rluthnDH-ngtJ9Uh0m5zU-86NpafiANt6qZk8tHx9nGw-diH3XM


Obraz przedstawiający piramidę zdrowego stylu życia 

 

 



Jak dbać o zdrowie dzieci w XXI wieku 

Konkretnych zaleceń jest dziesięć:  

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

jedzeniu. Najzdrowiej jest mieć posiłki w odstępach 3-4 godzinnych – ale bez 

przekąsek pomiędzy nimi (warto wtedy pić wodę!). Taki rytm zapewnia optymalny 

metabolizm, który sprzyja dobrej sprawności umysłowej i fizycznej.   

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

najlepiej w formie surowej lub minimalnie przetworzonej. Warzywa i owoce są 

bogatym źródłem wielu ważnych witamin i składników mineralnych  

3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste, do których zaliczamy m.in. mąkę 

i pieczywo razowe, kasze, ryż brązowy, płatki zbożowe. Pij co najmniej 3-4 szklanki 

mleka dziennie. Ale jeśli go nie lubisz, możesz je zastąpić jogurtem naturalnym, 

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

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

4. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze 

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

okresie wzrostu i rozwoju pełnowartościowego białka, a także żelaza.  

5. Zrezygnuj ze słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami). 

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

zębów.  

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

Nadmierne spożycie soli sprzyja rozwojowi wielu chorób przewlekłych, w tym także 

otyłości.  

7. Bądź codziennie aktywny fizycznie (co najmniej godzinę dziennie), ograniczaj 

oglądanie telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2 

godzin na dobę. Codzienna aktywność fizyczna poprawia też sprawność umysłową 

oraz pomaga w uzyskaniu atrakcyjnego wyglądu.  

8. Wysypiaj się, aby twój mózg mógł wypocząć. Niedobór snu powoduje nie tylko 

problemy z koncentracją, ale także zwiększa ryzyko otyłości. Dzieci od 6 do 12 lat 

powinny spać co najmniej 10 godzin na dobę.  

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

wczesne wykrycie niedowagi, nadwagi i otyłości. 

10. Ile soku owocowego dla dziecka 

Dzieci w wieku 4-6 lat: do 170 ml dziennie (około pół szklanki) 

Dzieci i młodzież od 7. roku życia: do 230 ml dziennie (jedna szklanka) 

- Spożywanie przez dzieci i młodzież odpowiednich produktów, we właściwych ilościach i 

proporcjach, a także codzienna aktywność fizyczna i inne elementy stylu życia, wskazane w 

piramidzie, są kluczem do zdrowia, prawidłowego rozwoju i dobrych wyników w nauce. 

 



Następnie chcemy abyście spróbowali rozwiązać krzyżówkę dotycząca właśnie naszego 

tematu. 

Obraz przedstawiający krzyżówkę oraz ponumerowane obrazki jako hasła do rozwiązania 

 



Organizm człowieka musi czasami odpoczywać. Wiecie ile powinniście spać?  Spróbujcie 

odpowiedzieć na pytanie z obrazu poniżej.  

Zdjęcie śpiącego dziecka oraz pytanie testowe dotyczące ilości godzin, które powinno spać dziecko 

 

Czy udało Wam się odpowiedzieć na to pytanie? Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. 

Dzieci w wieku szkolnym powinny spać 9 godzin na dobę.  

 

 

Kubuś - Higiena - bajka dla dzieci 

Myję, myję, myję rączki, ząbki, szyję! Codzienna higiena może być świetną zabawą! Jak to 

możliwe? Zobaczcie animację. Miłego oglądania! 

https://www.youtube.com/watch?v=O6rHFRv6GSY 

 

 

Zdrowie i higiena - Dobre nawyki dla dzieci! Piosenki i Rymowanki  

https://www.youtube.com/watch?v=gp2suh3M2nY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6rHFRv6GSY
https://www.youtube.com/watch?v=gp2suh3M2nY


Zdrowy styl życia to także ruch. Mamy dzisiaj dla Was propozycję zabawy ruchowej: 

Owoce i warzywa – zabawa polisensoryczna. Zawiązujemy chustką dziecku oczy. 

Wręczamy dziecku owoc lub warzywo. Dziecko za pomocą dotyku i węchu musi 

odgadnąć, co to za warzywo lub owoc – podać jego nazwę. Jeśli ma problem z 

odgadnięciem, dziecko może zadawać pytania typu: Czy to jest słodkie? Czy to jest żółte? 

Czy to rośnie na drzewie? Gdy dziecko odgadnie nazwę, dzieli tę nazwę na sylaby, podaje 

pierwszą i ostatnią głoskę nazwy. 

 

Polecamy także ćwiczenia, które można wykonać w domu. Na początek ćwiczenia z 

balonami: 

https://www.youtube.com/watch?v=JrAWLIzmJKA 

i bez żadnych sprzętów ćwiczenia: https://www.youtube.com/watch?v=fRXt8OH_zto  

 

A może ktoś z Was chciałby przygotować zdrowe śniadanie? Tu mamy podpowiedź: 

https://youtu.be/hB_EslNZRz8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JrAWLIzmJKA
https://www.youtube.com/watch?v=fRXt8OH_zto
https://youtu.be/hB_EslNZRz8?fbclid=IwAR2W16LCNhTkqtW5NDh5xvUVGbRSuXS8rb8IdQRrMGf5B6Ti2nd0cJRSuYE

