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 Zdrowie (wg WHO) – dobrostan fizyczny, 
psychiczny i społeczny, a nie tylko niewystępowanie 
choroby lub niepełnosprawności.

Definicja zdrowia





Holistyczny model zdrowia

W środku modelu jest człowiek , z jego 
sześcioma wymiarami (aspektami) 
zdrowia: fizyczne, psychiczne, 
emocjonalne, społeczne, duchowe, 
seksualne. Są one wzajemnie ze sobą 
powiązane - zmiany w jednym wymiarze 
wpływają na pozostałe wymiary. 
Człowieka („mniejszą całość”) otaczają 
dwa koła („większa całość”):
-Zdrowie społeczeństwa – normy 
kulturowe, wartości i praktyki, dostęp do 
żywności, mieszkań, pracy, rekreacji, 
opieki zdrowotnej, dóbr kulturalnych itd.
-Zdrowie środowiska – czynniki fizyczne, 
chemiczne, biologiczne i społeczne 
środowiska życia w domu, pracy, szkole, 
w miejscach rekreacji. 




 Styl życia.

 Żywienie. 

 Środowisko fizyczne (np. jakość powietrza, warunki mieszkaniowe, 
dostępność do miejsc rekreacji i aktywności fizycznej).

 Czynniki genetyczne, w tym występowanie chorób genetycznie 
uwarunkowanych (np. Zespół Downa, hemofilia, celiakia).

 Dostępność do świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych i 
leczniczych.

 Zachowania ryzykowne (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie 
innych substancji psychoaktywnych).

 Struktura rodziny, atmosfera i relacje w rodzinie, relacje w pracy, 
relacje z rówieśnikami.

 Ubóstwo i nierówności w dochodach.

Główne czynniki warunkujące zdrowie
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 Największy wpływ na zdrowie człowieka ma styl 
życia, czyli sposób życia, zespół codziennych 
zachowań, typowych reakcji i pewnych cech 
osobowości.  W odniesieniu do zdrowia jest to zespół 
zachowań związanych ze zdrowiem. 

Styl życia a zdrowie człowieka




 Zachowania zdrowotne – różne zachowania 

związane ze sferą zdrowia. Ze względu na skutki 
tych zachowań dla zdrowia człowieka wyróżnia się 
dwie grupy zachowań zdrowotnych:

- Zachowania prozdrowotne (pozytywne)

- Zachowania antyzdrowotne (negatywne)

Zachowania zdrowotne




 Zachowania prozdrowotne (pozytywne) – to zachowania 

sprzyjające zdrowiu, zwiększające jego potencjał, chroniące 
przed zagrożeniami lub służące przywróceniu zdrowia. Należą 
do nich m.in.:

- racjonalne żywienie,
- odpowiednia aktywność fizyczna,
- sen,
- korzystanie i dawania wsparcia społecznego,
- bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, w pracy, w życiu 

seksualnym,
- samokontrola zdrowia,
- poddawanie się badaniom profilaktycznym,
- radzenie sobie ze stresem.

Zachowania prozdrowotne




 Zachowania antyzdrowotne (negatywne, 

ryzykowne, problemowe) – zachowania, które 
stwarzają ryzyko dla zdrowia, powodują 
bezpośrednie lub odległe szkody zdrowotne i 
społeczne. Należą do nich m.in.:

- używanie substancji psychoaktywnych,

- ryzykowne zachowania seksualne,

- zachowania agresywne.

Zachowania antyzdrowotne





 Są to wartości, postawy oraz zespół zachowań
związanych ze zdrowiem, które ludzie podejmują 
świadomie dla zwiększenia potencjału swego 
zdrowia.

Prozdrowotny styl życia





Żywność 

dostarcza energiibuduje i regeneruje

poprawia samopoczucie
zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie




 Dzięki żywności nasz organizm może być prawidłowo 

zbudowany (prawidłowa budowa, skóry, mięśni, kości, 
itd.) i na bieżąco się regenerować. Procesy budowy 
zachodzą głównie u dzieci i nastolatków, u dorosłych 
głównie regeneracja istniejących struktur. 

 Żywność dostarcza nam potrzebnej do życia energii – bez 
niej nie byłoby możliwe poruszanie się, nauka czy praca. 

 To także sekret prawidłowego funkcjonowania – dzięki 
niej, a ściśle składnikom w niej zawartym widzimy, nasza 
krew krąży w ciele, oddychamy, myślimy, trawimy i 
wydalamy. 

 Żywność poprawia nam także samopoczucie – jest 
smaczna. 




 Pod pojęciem „składniki odżywcze” rozumie się wszystkie te 

substancje zawarte w pożywieniu, które muszą być dostarczone 
organizmowi, aby mógł on prawidłowo funkcjonować. Zalicza się 
do nich białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, a także 
składniki mineralne (w tym mikro- i makroelementy).

 Uważa się, że udział tych składników w pokrywaniu dziennego 
zapotrzebowania energetycznego powinien być następujący: 
węglowodany – ok. 55-60%, białka – ok. 20%, tłuszcze – ok. 30%.

 Składniki odżywcze spełniają trzy funkcje w organizmie:
- budulcową (białko, składniki mineralne) – dostarczają budulca do 

tworzenia, odbudowy lub utrzymania tkanek;
- energetyczną (węglowodany, tłuszcze) – służą jako "paliwo" 

dostarczające energii;
- regulującą (witaminy, składniki mineralne) – pomagają regulować 

procesy zachodzące w ciele.

Składniki odżywcze




 Białka zbudowane są z aminokwasów. W zależności od zawartości 

poszczególnych aminokwasów dzieli się je na:
- pełnowartościowe - zawierające wszystkie aminokwasy egzogenne, które 

muszą być dostarczone naszemu organizmowi
- niepełnowartościowe - czyli składające się tylko z niektórych 

aminokwasów, niezaspokajających w pełni potrzeb organizmu 
- częściowo niepełnowartościowe, czyli zawierające wszystkie aminokwasy 

egzogenne, jednak w niewystarczających człowiekowi ilościach
 Osoby dorosłe powinny spożywać ok. 1 g białka na kilogram masy ciała 

dziennie
 Białka pełnowartościowe znajdują się w produktach pochodzenia 

zwierzęcego, takich jak mięso i wędliny, sery, mleko, jaja, a także znajdują 
się w nasionach roślin strączkowych (soja, fasola). 

 Białka niepełnowartościowe to głównie białka pochodzenia roślinnego, 
występujące w produktach zbożowych, owocach oraz warzywach.

Białka




Białka spełniają w organizmie szereg funkcji, z czego najważniejsze 
to:
 funkcja budulcowa (białka, takie jak kolagen, elastyna, keratyna) –

wchodzą w skład praktycznie wszystkich tkanek organizmu, m.in. 
skóry, stawów, ścięgien, naczyń krwionośnych;

 udział w skurczu mięśni – białka, takie jak miozyna, aktyna;
 funkcja regulacyjna – do białek zaliczanych jest wiele hormonów, 

jak choćby insulina;
 funkcja odpornościowa – przykładem są tu przeciwciała, czyli 

immunoglobuliny;
 funkcja transportowa – funkcję tę pełnią przede wszystkim białka 

będące składnikami krwi: hemoglobina przenosząca tlen, albumina 
transportująca leki, jony, bilirubinę czy transferyna transportująca 
żelazo.

Rola białek




 Białka budują nasze ciało, dzięki 

nim rosną włosy, kości 
paznokcie, mięśnie. Jesteśmy 
odporni, a nasza skóra wygląda 
dobrze. Dostarczymy je sobie 
jedząc mięso, jaja, ryby i 
produkty mleczne. Mleko jest 
bardzo ważne dla rozwoju 
naszych kości i powinniśmy pić 
go 2 szklanki dziennie. W 
roślinach też jest białko dlatego 
warto jeść fasole, groch, bób, 
soje, orzechy, kasze i ryż. Osoby, 
które nie jedzą mięsa muszą 
zjadać tych produktów 
szczególnie dużo.

włosy

mięśnie

kości

paznokcie

skóra

system
odpornościowy

Białka budują i regenerują organizm




Tłuszcze w diecie człowieka dzieli się na: 
- tłuszcze roślinne, 
- tłuszcze zwierzęce. 

W tłuszczach roślinnych (oliwa z oliwek, oleje roślinne) występują 
przede wszystkim kwasy tłuszczowe nienasycone, w tłuszczach 
zwierzęcych zaś - nasycone.
 Nasycone kwasy tłuszczowe - duże spożycie zawierających je 

tłuszczów zwierzęcych niekorzystnie wpływa na gospodarkę 
lipidową organizmu, prowadząc do wzrostu stężenia cholesterolu i 
triglicerydów, zwiększając ryzyko rozwoju miażdżycy.

 Nienasycone kwasy tłuszczowe – korzystnie działają na 
gospodarkę lipidową organizmu, podwyższają poziom 
dobrego cholesterolu HDL.

Tłuszcze




Tłuszcze są dla organizmu nie tylko materiałem 
energetycznym, ale także:

 biorą udział w budowie błon komórkowych;

 są ważnym elementem budulcowym układu 
nerwowego (wchodzą w skład mieliny, tworzącej 
osłonkę włókien nerwowych);

 uczestniczą w przekazywaniu sygnałów między 
komórkami organizmu.

Rola tłuszczów




 Tłuszcz  jest nam niezbędny do 

prawidłowej budowy naszej 
skóry, enzymów, mózgu czy 
hormonów. To w jego postaci 
magazynujemy nadmiar energii. 
Powinniśmy jeść więcej 
tłuszczów roślinnych jak oleje, 
pamiętać o orzechach i rybach. 
Te są dla nas szczególnie ważne. 
Mniej jadamy tłustego mięsa i 
tłustych serów. Masło jemy z 
umiarem – ma ono wiele 
cennych właściwości – zawiera 
witaminę A i D – ważną dla 
waszego wzrostu.

Tłuszcze są niezbędne 
ale w odpowiednich ilościach




Z punktu widzenia żywienia człowieka, węglowodany dzieli się 
na:
 przyswajalne (glukoza, fruktoza, laktoza, skrobia) – czyli takie, 

które są wchłaniane z przewodu pokarmowego; źródłem 
węglowodanów przyswajalnych w pożywieniu są produkty 
spożywcze pochodzenia roślinnego – zwłaszcza zbożowe 
(pieczywo, kasze), ryż, ziemniaki, owoce;

 nieprzyswajalne (błonnik), które nie dostarczają naszemu 
organizmowi energii, regulują natomiast pracę przewodu 
pokarmowego; ich rola polega przede wszystkim na 
przyspieszaniu perystaltyki jelit, formowaniu mas kałowych, a 
tym samym – regulacji wypróżnień; szczególnie bogate w 
błonnik są warzywa, owoce (zwłaszcza suszone), produkty 
zbożowe (otręby, pełnoziarniste pieczywo, kasze, ciemny ryż).

Węglowodany 




Większość energii, której potrzebuje nasz organizm, 
powinna pochodzić z węglowodanów (czyli inaczej cukrów). 
Najważniejszym węglowodanem jest glukoza, ponieważ 
większość cukrów zawartych w pokarmach wchłania się do 
krwiobiegu właśnie jako glukoza lub jest przekształcana w 
nią w wątrobie, a w organizmie z glukozy mogą powstać 
wszystkie inne cukry.
Węglowodany w organizmie, oprócz wspomnianej 
powyżej funkcji energetycznej, spełniają szereg innych 
ról, między innymi:
 wchodzą w skład materiału genetycznego (kwasów 

nukleinowych);
 są materiałem budulcowym (np. błon komórkowych).

Rola węglowodanów




 Węglowodany to podstawowe źródło 

energii do pracy naszych mięśni. To one 
są głównym źródłem energii. Znajdziemy 
je w pieczywie, ziemniakach, kaszach, 
ryżu – te powinniśmy jeść w dużych 
ilościach, a także w słodyczach i słodkich 
napojach – te jemy i pijemy w ilości 
ograniczonej bo w nadmiarze mogą 
powodować zwiększenie masy ciała. 
Nawet jeśli ćwiczymy nie powinniśmy 
przesadzać ze słodyczami – niestety 
wpływają negatywnie na rosnące zęby. 
Trzeba pamiętać też o błonniku 
umożliwiającym prawidłowe działanie 
układu pokarmowego – jedzmy więc 
warzywa, owoce, rośliny strączkowe i 
ciemne pieczywo czy kasze.

Węglowodany to paliwo dla organizmu




Witaminy to substancje, które spełniają funkcje regulacyjne, a których 
organizm nie jest w stanie sam wytworzyć (choć istnieją pewne 
odstępstwa od tej reguły).

Dzielą się one na:
 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – witamina A (retinol), D 

(cholekalcyferol), E (tokoferol), K (fitochinon);
 witaminy rozpuszczalne w wodzie - cała grupa witamin B: B1 

(tiamina), B2 (ryboflawina), witamina PP, kwas pantotenowy, B6 
(pirydoksyna), witamina H, kwas foliowy, B12 (cyjanokobalamina) 
oraz witamina C.

Zapotrzebowanie na witaminy różni się w zależności od płci, wieku, 
aktywności fizycznej. Powszechnie wiadomo, że najbogatszym źródłem 
witamin są świeże warzywa i owoce. Należy jednak pamiętać, że niektóre 
z nich (jak choćby witamina A) występują wyłącznie w produktach 
pochodzenia zwierzęcego.

Witaminy 




Witaminy biorą udział w większości procesów w 
Twoim ciele!

Bez witamin nie ma życia. One nie dają nam 
energii ale pełnią wiele ważnych funkcji:
 Witamina A – prawidłowe widzenie (jaja, 

pomarańczowe i zielone warzywa, mleko)
 Witamina E – witamina młodości (orzechy, 

oleje roślinne)
 Witamina D – zdrowe kości i zęby (żółtko jaja, 

masło, tłuste ryby np. śledź)
 Witamina C – wspieranie odporności, 

prawidłowej budowy naczyń krwionośnych 
(warzywa i owoce – papryka, pomidor, 
truskawka, czarna porzeczka, natka pietruszki)

 Witaminy z grupy B – prawidłowy metabolizm 
energetyczny (produkty zbożowe, mięso, jaja, 
mleko)

Witaminy to klucz do zdrowia




 Ze względu na dobowe zapotrzebowanie organizmu na 

składniki mineralne dzieli się je na:
- makroelementy,
- mikroelementy.
 Makroelementy to substancje, których dzienne 

zapotrzebowanie wynosi ponad 100 mg. Zaliczają się do nich: 
wapń, fosfor, magnez, potas, sód, siarka, węgiel, tlen, wodór, 
azot.

 Mikroelementy to m.in.: jod, fluor, żelazo, miedź, cynk, selen, 
mangan, kobalt, molibden, chrom. Zapotrzebowanie na te 
pierwiastki z definicji wynosi poniżej 100 mg na dobę.

 Upraszczając, można powiedzieć, że makroelementy pełnią w 
organizmie funkcje budulcowe, mikroelementy natomiast –
regulacyjne. 

Składniki mineralne




Składniki mineralne maja wiele funkcji, nie 
wszystkie pewnie jeszcze znamy, ale 
najważniejsze to:
 Żelazo – transport tlenu (mięso 

szczególnie czerwone, żółtko jaja, rośliny 
strączkowe, produkty pełnoziarniste)

 Wapń – mocne kości i zęby, krzepnięcie 
krwi (produkty mleczne, zielone 
warzywa, sardynki)

 Cynk – zdrowe włosy i paznokcie 
(produkty pełnoziarniste, mięso, ryby)

 Fluor – zdrowe zęby 
 Potas i sód – prawidłowy transport 

składników odżywczych (potas –
pomidor, banan) 

 Jod – prawidłowe działanie tarczycy i 
mózgu (ryby morskie)

 Magnez – procesy myślowe, ważny w 
wysiłku fizycznym (orzechy, 
pełnoziarniste produkty)

Składniki mineralne są jak diamenty 
dla organizmu

żelazo

cynk

jodwapń

magnez

sód

fluor
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fosfor





Różnorodność produktów w diecie

Każdy produkt ma miejsce 
w diecie człowieka, ale 
w odpowiedniej ilości. 
Bardzo ważne jest, aby na 
naszym talerzu pojawiały 
się różnorodne produkty. 
Im dania bardziej kolorowe 
tym więcej różnych 
składników odżywczych 
w sobie kryją. Nasz talerz 
powinien być jak tęcza.




Zdrowe nawodnienie:

 Bez wody nie ma życia, a organizm ludzki nie ma możliwości prawidłowo funkcjonować, 
jeśli nie dostarczymy mu codziennie odpowiedniej ilości nawadniających płynów.

 Zawartość wody w organizmie powinna być utrzymana na stałym poziomie.

 Oznacza to, że ilość wypitych płynów powinna być równa tej wydalonej z organizmu.

Funkcja wody:

 Istotną funkcją wody jest regulacja temperatury ciała: chłodzi je, gdy temperatura 
otoczenia jest zbyt wysoka oraz izoluje od chłodu wtedy, kiedy jest zimno. Pocenie się 
zapewnia utrzymanie temperatury ciała na stałym poziomie.

 Dobroczynny wpływ wody odczuwamy szczególnie w czasie choroby, kiedy to 
odpowiednia ilość wody dostarczanej do organizmu chroni go przed przegrzaniem. 
Niedostateczne spożycie wody może powodować w organizmie wiele przykrych 
konsekwencji. Bóle głowy, duszności, złe samopoczucie, zmęczenie, większa podatność na 
stres i spadek koncentracji- to tylko niektóre z nich.

 Woda oczyszcza nasze ciało z toksyn, jest także środkiem transportu; jej odpowiednia ilość 
gwarantuje, że minerały i tlen docierają do każdej komórki, a wiele szkodliwych dla 
zdrowia substancji może zostać usuniętych wyłącznie po rozpuszczeniu w wodzie.

Woda 




Każdy z nas traci codziennie około 2,5-3 litrów wody dziennie. Ubywa jej nie tylko w 
wyniku pracy nerek, ale także w formie potu czy poprzez wydychanie. Dlatego tak 
ważne jest regularne, codzienne uzupełnianie płynów w organizmie.

Woda jest ważna:

To, jak woda jest ważna do prawidłowego funkcjonowania organizmu może świadczyć 
fakt, że jest ona składnikiem każdej pojedynczej komórki naszego organizmu:

 krew w 94% składa się z wody,

 mózg i mięśnie- to w 75% woda,

 kości zawierają jej aż 23%.

Odpowiedni poziom płynów w organizmie jest więc jednym z warunków jego 
prawidłowego funkcjonowania. O tym, jak ważnym, najlepiej świadczą odczuwalne 
efekty odwodnienia.

Poziom wody:

Jeśli poziom wody w organizmie spadnie zaledwie o 1%, odczuwamy intensywne 
pragnienie. Spadek zawartości wody w organizmie 5% poniżej normy, pojawi się 
gorączka. Natomiast jeśli odwodnienie sięgnie 10%, skóra zaczyna sinieć i pojawiają się 
istotne problemy z poruszaniem się.




 O tym, że powinno się pić, powinniśmy po prostu pamiętać. 

Błędnym nawykiem jest czekanie, aż odczuwamy pragnienie. 
Jest ono bowiem spóźnionym sygnałem o niedostatkach wody 
oraz związanego z tym spadkiem sprawności organizmu. 
Najlepszym sposobem nawodnienia organizmu jest picie 
czystej wody.

 Nie zawsze jest to jednak możliwe i nie zawsze mamy ochotę 
pić tylko wodę. Dobrymi płynami, które również nawadniają 
nasz organizm jest niesłodzona kawa i herbata. Nie są to jednak 
napoje wskazane dla dzieci. Im natomiast można zaserwować 
smaczną kawę zbożową.

 Taki kubek „zbożówki”, oprócz niezbędnych płynów, 
dostarczy również dziecku wartościowego wapnia i błonnika. 

Pamiętaj o wodzie




 Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej to 

najprostsze i jak najkrótsze ogólne przedstawienie 
kompleksowej idei żywienia, której realizacja daje szanse na 
zdrowe długie życie oraz zachowanie sprawności intelektualnej 
i fizycznej do późnych lat życia.

 Piramida to graficzny opis odpowiednich proporcji różnych, 
niezbędnych w codziennej diecie, grup produktów 
spożywczych. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza ilość i 
częstość spożywanych produktów z danej grupy żywności.

 Piramida kierowana jest do osób zdrowych w celu zachowania 
dobrego stanu zdrowia. Należy pamiętać, że w przypadku 
współistnienia chorób cywilizacyjnych (typu otyłość, cukrzyca, 
CHNS, nadciśnienie, osteoporoza) konieczna może być 
modyfikacja proponowanych zaleceń w porozumieniu z 
lekarzem lub dietetykiem.

Piramida zdrowego żywienia 
i aktywności fizycznej









Zmiany w piramidzie




 Spożywaj posiłki regularnie (4-5 posiłków co 3-4 godziny).
 Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości, co najmniej 

połowę tego co jesz. Pamiętaj o właściwych proporcjach: ¾ warzywa, ¼ owoce.
 Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.
 Codziennie spożywaj co najmniej 2 duże szklanki mleka. Możesz je zastąpić 

jogurtem, kefirem i (częściowo) serem.
 Ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego) i przetworzonych produktów 

mięsnych.
 Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi
 Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja.
 Unikaj spożycia cukru i słodyczy. Zastępuj je owocami i orzechami.
 Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj ziół- mają 

cenne składniki i poprawiają smak.
 Pamiętaj o piciu wody- co najmniej 1,5l dziennie.
 Nie spożywaj alkoholu.
 Jedz wszystko ale w rozsądnych ilościach.
 Pamiętaj o śniadaniu, które powinno być najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia.

Zasady prawidłowego odżywiania




 Nieregularne posiłki, długie przerwy między kolejnymi posiłkami
 Obfite posiłki
 Podjadanie między głównymi posiłkami
 Jedzenie w późnych godzinach wieczornych
 Małe urozmaicenie posiłków
 Spożywanie dużej ilości mięsa, głównie czerwonego
 Unikanie owoców i warzyw
 Spożywanie dużej ilości tłuszczów, przede wszystkim pochodzenia 

zwierzęcego
 Spożywanie dużej ilości słodyczy
 Nadużywanie soli w diecie
 Spożywanie dużej ilości produktów wysokoprzetworzonych, fast-foodów
 Picie dużej ilości słodkich, gazowanych napojów typu coca-cola
 Nadużywanie alkoholu
 Stosowanie diet typu „głodówki”

Błędy żywieniowe




 Aktywność fizyczna nie tylko pomaga zapobiegać 

nadwadze, otyłości, ale także korzystnie wpływa na 
nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Sport jest 
jednym z najskuteczniejszych sposobów 
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, takim jak 
nadciśnienie czy cukrzyca. Pamiętaj, że aktywność 
fizyczna poprawia twój stan zdrowia nawet wtedy, 
gdy nie tracisz wagi.

Aktywność fizyczna




 Wiele badań epidemiologicznych potwierdza wpływ 

zmniejszonej aktywności fizycznej na rozwój chorób 
dietozależnych, m.in. otyłości, cukrzycy choroby 
niedokrwiennej serca, na świecie.

 Systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych, 
poprzez zwiększenie wydatku energetycznego, 
sprzyja nie tylko obniżeniu masy ciała, ale także 
wywołuje wiele korzystnych zmian w organizmie 
człowieka.

Wpływ aktywności fizycznej 
na nasze zdrowie




 Podczas odchudzania czy poprawy zdrowia zaleca się 

wykonywanie różnych rodzajów ćwiczeń w zależności 
od:

- pory roku,
- dnia tygodnia,
- wieku,
- kondycji fizycznej
- czy własnych upodobań.
 Bardzo istotna jest w podejmowaniu 

treningów systematyczność.
 Warto wykonywać ćwiczenia przez cały rok i na 

przestrzeni całego życia.

Zasady ćwiczeń 




 ćwicz regularnie co najmniej 3 razy w tygodniu, a najlepiej codziennie
 główna część treningu powinna trwać 30-40 min. i być poprzedzona 5-10 

minutową rozgrzewką, a zakończona 10-15 minutami ćwiczeń 
wyciszających.

 pamiętaj o rozgrzewce przed treningiem, ponieważ zapobiega kontuzjom
 dostosuj intensywność ćwiczeń do swoich możliwości
 jeżeli zaczynasz ćwiczyć, rób to powoli i ostrożnie, stopniowo zwiększaj 

intensywność wysiłku
 nigdy nie ćwicz bezpośrednio po posiłku, odczekaj minimum godzinę
 wybierz sport, który będzie dla ciebie przyjemnością a nie obowiązkiem
 stosuj różnorodne ćwiczenia, żeby nie stały się nudne i rutynowe
 ćwicz przy muzyce jest to dodatkowa rozrywka
 ćwicz w ulubionym miejscu: na dworze lub w zamkniętym pomieszczeniu
 ćwicz w grupie, masz wtedy większą motywację a poza tym razem zawsze 

weselej

Jak ćwiczyć? 




Warto również wspomnieć o codziennych czynnościach takich jak:
 sprzątanie,
 wchodzenie po schodach,
 spacerowanie z psem
 robienie zakupów,
 praca w ogrodzie,
 opieka nad dziećmi (lub - jeszcze lepiej - aktywna zabawa z nimi),
które również zwiększają zużycie energii.

Codzienne powtarzanie tych czynności powoduje spalanie całkiem 
dużej ilości kalorii. Nie każdy może pozwolić sobie na 30min 
codziennego treningu zdrowotnego.




 pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wagi ciała, redukuje tkankę tłuszczową,
 wpływa na wzrost masy mięśni i kości,
 poprawia ogólne samopoczucie i zdrowie psychiczne,
 poprawia stan emocjonalny (obniżenie stanów lękowych, depresji),
 wzmacnia serce i poprawia stan układu krążenia,
 wpływa na obniżenie spoczynkowego i wysiłkowego ciśnienia tętniczego krwi 

oraz tętna,
 obniża ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych,
 chroni przed osteoporozą,
 poprawia profil lipidowy,
 wpływa na wzrost cholesterolu HDL (tzw. "dobry cholesterol") i redukuje 

zawartość w osoczu małych gęstych LDL (tzw. "zły cholesterol"),
 zmniejsza ryzyko cukrzycy poprzez poprawę tolerancji glukozy, 
 wpływa korzystnie na sprawność i prawidłowe funkcjonowanie umysłu (tj.: 

zdolność podejmowania decyzji, planowanie, pamięć krótkotrwałą),
 poprawia jakość snu,
 poprawia ogólną sprawność fizyczną organizmu

Co nam daje aktywność fizyczna?




Ćwiczenia umiarkowane Ćwiczenia energiczne

Siedzenie 100 kcal/h Szybki marsz 350 kcal/h

Gotowanie 188 kcal/h Gimnastyka, siatkówka 300 kcal/h

Prasowanie 248 kcal/h Taniec, tenis 420 kcal/h

Odkurzanie 260 kcal/h Koszykówka 540 kcal/h

Spacerowanie 240 kcal/h Piłka nożna 600 kcal/h

Bieg 660 kcal/h

Ile kalorii spalimy?




Ćwiczenia fizyczne poprawiają Twój stan zdrowia i pozwalają Ci dłużej 
żyć!
 dużo spaceruj
 ogranicz oglądanie TV i grę na komputerze do 1 godz. dziennie nie 

jedz podczas oglądania TV
 aktywnie spędzaj czas wolny
 wysiadaj z autobusu wcześniej i przejdź się resztę drogi
 korzystaj ze schodów zamiast windy
 spaceruj podczas przerw w pracy, przed snem
 zachęcaj dzieci do aktywności fizycznej w domu, w szkole, na 

podwórku
 organizuj rodzinne przedsięwzięcia sportowe, baw się razem z 

dziećmi
 kup psa - to zmusza do systematycznych spacerów 2 lub 3 razy 

dziennie

Żyj aktywnie








Nieprawidłowa dieta i brak aktywności fizycznej mogą powodować wiele chorób, m.in.:

 nadwaga, otyłość

 cukrzyca typu II

 choroba niedokrwienna serca

 zawał serca

 nadciśnienie tętnicze

 miażdżyca i jej powikłania m.in. udar mózgu

 choroby jelita grubego

 nowotwory

 kamica żółciowa

 choroby nerek

 osteoporoza

 choroba zwyrodnieniowa stawów

 zaburzenia hormonalne

 próchnica zębów

 bulimia

 anoreksja 

Konsekwencje nieprawidłowego 
stylu życia




 Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się dbać o 

zdrowie własne i innych ludzi.

 Proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i 
młodzież uczą się jak żyć, aby:

- zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz 
tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu,

- w przypadku wystąpienia choroby lub niepełnosprawności 
aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu lub rehabilitacji, radzić 
sobie i zmniejszać jej negatywne skutki.

Edukacja zdrowotna jest prawem każdego dziecka. 

Systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest uważana za 
najbardziej opłacalną, długofalową inwestycję w zdrowie 
społeczeństwa.

Edukacja zdrowotna




Celem edukacji zdrowotnej w szkole jest pomoc uczniom w:

 Poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, 
identyfikowaniu i rozwiązywaniu własnych problemów zdrowotnych.

 Zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak 
należy o nie dbać.

 Rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych 
ludzi.

 Wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

 Rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających 
dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań 
codziennego życia.

 Przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i 
tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, 
społeczności lokalnej.

Cele edukacji zdrowotnej w szkole




 Zdrowie i edukacja są wzajemnie ze sobą powiązane. 

Lepsze zdrowie umożliwia lepszą edukację i 
odwrotnie. Mechanizm związku między zdrowiem a 
edukacją jest złożony.

Związki między zdrowiem a edukacją




 Wyniki wielu badań wskazują, że im wyższy poziom 

wykształcenia ludności, tym mniejsze wskaźniki umieralności i 
zachorowalności, mniejsza częstość chorób przewlekłych i 
zachowań ryzykownych (palenie tytoniu, nadużywanie 
alkoholu, nieprawidłowa dieta itd.), dłuższe trwanie życia. 
Można to wyjaśnić w następujący sposób:

- edukacja pomaga ludziom uzyskać wiedzę i umiejętności 
niezbędne do dbałości o zdrowie i jego doskonalenia;

- wyższy poziom wykształcenia ułatwia pozyskiwanie innych 
zasobów – dobrej pracy, wyższych dochodów, związków 
społecznych, zdolności kierowania własnym życiem, radzenia 
sobie z trudnościami itd., które są ważnymi determinantami 
zdrowia.

Edukacja jako zasób dla zdrowia




Zdrowie jest warunkiem rozpoczęcia przez dziecko nauki w 
szkole w ustalonym czasie, umożliwia mu systematyczne 
uczęszczanie do szkoły i satysfakcjonujące osiągnięcia 
szkolne. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre 
samopoczucie psychiczne i społeczne dziecka sprzyjają:
- dobrej dyspozycji do uczenia się: procesom koncentracji 

uwagi, myślenia, pamięci, przyswajaniu wiedzy, 
opanowywaniu różnych umiejętności;

- dobremu przystosowaniu do środowiska szkoły, 
motywacji do uczenia się i satysfakcji z uczęszczania do 
szkoły;

- rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i kreatywności;
- dobrym relacjom z rówieśnikami i dorosłymi.

Zdrowie jako zasób dla edukacji




 Czynniki wpływające na zdrowie i edukację są 

podobne. Wśród tych czynników największy wpływ 
mają czynniki społeczno-ekonomiczne, a także 
szkoła, praca, środowisko lokalne, sieci społeczne, 
rówieśnicy, współpracownicy.

Czynniki wpływające 
na zdrowie i edukację





Sport to zdrowie.





Koniec


