
Zasady racjonalnego 
odżywiania się 
warunkiem naszego 
dobrego zdrowia 



"Racjonalne odżywianie oznacza wprowadzenie do swojej codziennej diety 

składników z wszystkich grup piramidy żywieniowej w odpowiedniej ilości,  

a także odpowiedzialna ilość i częstotliwość spożywanych posiłków. Racjonalna 

dieta to dieta dobrze zbilansowana." 



Piramida żywienia 

Piramida żywienia w graficzny sposób przedstawia różne grupy produktów spożywczych, 

potrzebnych podczas codziennej diety. Są one przedstawione w odpowiednich proporcjach 

i ukazane na odpowiednich szczeblach. Im wyższy szczebel Piramidy, tym mniejsza ilość 

oraz częstotliwość spożywania produktów z danej grupy. 





10 zasad zdrowego odżywiania: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU  

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU


10 zaleceń zdrowego odżywiania 

1. Jedz regularnie 5 posiłków oraz myj zęby po jedzeniu. 

2. Pamiętaj o częstym piciu wody. 

3. Jedz różnorodne warzywa i owoce – 5 porcji dziennie. 

4. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5. Pij mleko, aby dostarczyć organizmowi białko i wapń (możesz je zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem i – częściowo – 
serem).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

7. Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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

9. Bądź aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie (ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń 
elektronicznych).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

10. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć.



 

 

 

Najważniejszą zasadą jest jedzenie częściej, a mniej, czyli mniejsze porcje. 

Odpowiednie jest spożywanie od 4-5 posiłków dziennie, zachowując od 3 do 4 

godzin odstępu pomiędzy nimi. Dzięki temu przyspieszamy metabolizm  

i zapobiegamy odkładaniu się tłuszczu w organizmie. 



Przykładowy jadłospis dzienny: 

• obfite śniadanie maksymalnie 20 minut po przebudzeniu (pełne węglowodanów 

i białka),

• drobna przekąska (np. orzechy albo jabłko),

• lekki obiad (najlepiej białkowo-tłuszczowy),

• podwieczorek,

• kolacja (optymalnie).



 Należy również zadbać o to, aby w 

diecie nie znalazło się zbyt wiele 

produktów przetworzonych, słodyczy  

i słonych przekąsek, które nie posiadają 

żadnych wartości odżywczych oraz są 

jedynie "pustymi kaloriami". 



Ćwiczenie!!!

Ułóżcie w grupach dzienny jadłospis dla jednej osoby (uwzględniając odstępy czasowe 

między posiłkami). 



Po co racjonalnie się odżywiać? 

"Po pierwsze dostarczamy organizmowi odpowiednich ilości składników odżywczych, aby 

mógł on się prawidłowo rozwijać i funkcjonować. 

Po drugie zapobiegamy wielu chorobom, w tym otyłości, cukrzycy, spadkom odporności. 

Po trzecie dbamy o kształtowanie dobrych nawyków."

Używamy dobrych dla nas produktów, dzięki którym czujemy się nasyceni, nie 

podjadamy słodyczy i innych przekąsek, ani nie przejadamy się.



Netografia 

• https://dietetycy.org.pl/piramida-zywienia-dzieci-i-mlodziezy/, dostępność z dnia 

18.05.2021r.,

• https://portal.abczdrowie.pl/racjonalne-odzywianie, dostępność z dnia 18.05.2021r.,  

• https://freshlife.com.pl/po-co-nam-racjonalne-odzywianie-2/, dostępność z dnia 

18.05.2021r.
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