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WARTO JEŚĆ OWOCE 
I WAŻYWA

• Spożywanie odpowiedniej ilości warzyw
i owoców ma działanie ochronne, 
przeciwdziała rozwojowi różnych chorób
(nowotworów, chorób układu
pokarmowego i krążenia), a także
wspomaga leczenie np. nadwagi i otyłości, 
zwalnia procesy starzenia się, korzystnie
wpływa na wygląd sylwetki, cery i włosów, 
poprawia samopoczucie.

To zdjęcie wykonane przez nieznanego autora jest objęte licencją CC BY-SA.

ZzYZFbO0CAY

Filmik o warzywach i 
owocach

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:0094_warzywa_i_owoce_2013.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY


Picie wody.

• Woda jest składnikiem niezbędnym do 
życia, dlatego tak bardzo potrzebuje jej
zarówno mama jak i dziecko. Pełni istotne
funkcje w naszym organizmie, a 
zapotrzebowanie na nią zmienia się w 
zależności od etapu życia. Wniosek jest 
zatem prosty. Pij wodę.

https://www.youtube.com
/watch?v=6

Filmik. Dlaczego powinno 
się pić wodę.

https://www.youtube.com/watch?v=6


Słodycze

• Cukier osłabia strukturę DNA 
i zaburza wchłanianie białek. 
Sprzyja to wczesnemu
starzeniu się organizmu. Cukier 
powoduje też glikację
kolagenu, co ma wpływ na
szybsze pojawianie się
zmarszczek. Ponadto cukier
wywołuje zakwaszenie
organizmu.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

https://www.youtube.com
/watch?v=jgJOS26G1wY

Ludzki organizm kocha ruch, ale do tego 

wszystkiego psychika także go 

potrzebuje. W ten sposób mózg staje się 

dotleniony, organizm wytwarza 

serotoniny i po prostu czujemy się 
znacznie lepiej. Jednak najważniejsze jest 
to, aby treningi odbywały się regularnie.

Sport jest ważny dla każdego i właśnie z 

tego powodu coraz popularniejsze są 

zalecenia, aby każdego dnia przejść 

minimum 10 000 kroków. Jednak szczególnie 

osoby, które borykają się z nadmiernym 
stresem, stanami lękowymi, depresją czy 

innymi chorobami psychicznymi, koniecznie 

powinny postawić na ten naturalny lek. 

Oczywiście nie może to zastąpić terapii, a 
jedynie ją uzupełnić.

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY


PIRAMIDA ZDROWEGO 
ŻYWIENIA

• Co to jest Piramida Żywienia?Piramida 
Żywienia jest ilustracją przedstawiającą 
zalecany przez specjalistów sposób odżywiania. 
Na jednym obrazku streszcza najważniejsze 
zasady komponowania codziennego jadłospisu.



SPORT

Dlaczego warto uprawiać Sport w 
jakimś stopniu pomaga przywrócić
„równowagę” i znormalizować wagę w 
obu przypadkach. Aktywność fizyczna
prowadzi do m.in. lepszego ukrwienia
organizmu i serca, wyższej wydolności
płuc i kondycji, reguluje ciśnienie
tętnicze, poprawia
odporność. Sport to raj dla regeneracji
stawów oraz kości.



Koniec 
Prezentacj
Dziękuję za 
uwagę


