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Liczby

 Ilu z Was dziś przyszło do szkoły a nie zjadło śniadania 
w domu?

 Ilu z Was uważa, że picie wody jest ważne?
 Ilu z Was ma dziś wodę?
 Ilu z Was zabrało do szkoły II śniadanie w skład którego 

wchodzi produkt pełnoziarnisty



Jeden krok dalej

Policzmy swoje zdrowie….
Czym dla Was ono jest?

Czy wg Was zdrowie, to:

Codzienne dobre samopoczucie?

Codzienna energia do zmagania się z codziennością (sprawdziany, egzaminy, 
aktywność fizyczna, relax…)

Codzienne możliwości fizjologiczne (oddychanie, sen, machanie ręką i nogą)

Codzienne możliwości intelektualne (nauka, pamięć, wspomnienia – możliwość 
odtwarzani/przetwarzani/utrwalania/korzystania z  nauki



Podsumujmy te liczby

W Polsce liczby wyglądają, tak:

 ponad 15% uczniów przed wyjściem z domu nigdy nie je 
śniadania,

 ponad 18% uczniów nie jada lub je rzadko drugie śniadanie 
przyniesione z domu,

 prawie połowa uczniów pije codziennie lub często słodkie 
napoje typu coca-cola



Co to oznacza 
i czy powinniśmy się tym martwić?

 Choroby cywilizacyjne a związek z liczbami
 Cukrzyca 
 Nadciśnienie

 Rak
 Miażdżyca 
 Depresja
 Przeżywieni
 Nieodżywienie 

Według najnowszego raportu Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) 16 milionów ludzi 
umiera przedwcześnie, przed 70. rokiem życia.

Według najnowszego raportu Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) dzieci urodzone 
po 2000 roku będą żyły krócej niż ich rodzice



Moje decyzje, moja odpowiedzialność

Strefa Zdrowia – Obszar Wpływów

Odżywianie Aktywność Relacje społeczne Odpowiedzialność

Obszar wolny od dymu tytoniowego 
i unikanie używek 



A teraz po kolei

 Odżywianie
 Dostarczanie codziennie ponad 60 różnych składników 

odżywczych 

 W jakim celu?
 Pokrycie potrzeb podstawowej przemiany materii PPM
 Dostarczanie i utrzymywanie energii
 W celach budulcowych
 W celach regulujących
 W celach wzrostu masy mięśniowej
 Dla utrzymania, poprawy, przywrócenia urody, kondycji skóry, paznokci, 

włosów
 Dla utrzymania zdrowej sylwetki
 …
 Dla POMNAŻANIA POTENCJAŁU ZDROWOTNEGO



Ile energii potrzebujemy?

Zapotrzebowanie na energię zależy od wielu czynników i ulega zmianom:

 wzrostu i masy ciała - im człowiek wyższy i więcej waży, tym większą ma
PPM

wieku - im człowiek starszy, tym ma mniejszą PPM

 płci - u kobiet zapotrzebowanie na energię jest niższe

 stanu odżywienia - niedożywianie lub głód powodują obniżenie PPM

 stanów chorobowych - stan gorączkowy może zwiększyć PPM

 pracy gruczołów - przy niedoczynności tarczycy PPM się zmniejsza;

wydzielanie adrenaliny w stanie strachu, stresu zwiększa PPM

 aktywności, chorób współtowarzyszących, wieku, płci…



Obliczmy PPM

Podstawowa Przemiana Materii (PPM)  to minimalna ilość energii niezbędna do 
przemian metabolicznych: 

 trawienie, oddychanie, 

 praca serca, 

 termogeneza, 

 aktywny transport składników odżywczych

Możemy, to policzyć sami:

KOBIETY. (Wzór Harisa i Benedicta)

665,09 + 9,56 x m.c. (kg) + 1,85 x wzrost (cm) – 4,67 x wiek (lata)

MĘŻCZYŹNI

66,47+13,75xm.c.(kg)+5xwzrost (cm) – 6,755 x wiek (latach)



A co z naszą aktywnością?

Poziom aktywności fizycznej (ang. Physical Activity Level – PAL) można obliczyć jako 
stosunek całkowitego wydatku energetycznego i spoczynkowego 
wydatku energetycznego (obydwie wartości mierzone w ciągu 24 godzin). 

Mówiąc w skrócie, im bardziej aktywna jest dana osoba, tym wartość jej PAL jest 
wyższa. 

Niski PAL oznacza wartość poniżej 1,19, średni – około 1,5, a wysoki – powyżej 1,9.

Czyli RUSZAJ SIĘ! Dlaczego AF jest ważna?
Endorfiny

Wit D

Kondycja

Gibkość

Atrakcyjność 



Naukowcy, już nam trochę pomogli i policzyli 

Tabele  zbiorcze norm żywienia opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 

Grupa  płeć, 
wiek (lata) Masa ciała (kg)

Kcal/dobę
Aktywność fizyczna (PAL)

mała umiarkowana duża
1,6 1,75 2,2

Chłopcy 
10 - 12 lat 38 2100 (1,5) 2400 (1,75) 2800 (2,0)
13 - 15 lat 53 2600 (1,55) 3000 (1,8) 3500 (2,05)
16 - 18 lat 67 2900 (1,6) 3400 (1,85) 3900 (2,15)

Dziewczęta
10 - 12 lat 37 1800 (1,45) 2100 (1,70) 2400 (1,95)
13 - 15 lat 51 2100 (1,5) 2400 (1,75) 2800 (2,0)
16 - 18 lat 56 2200 (1,5) 2500 (1,75) 2900 (2,0)

źródło: PPD (red) Jarosz M. IŻŻ i MZ, 2012r.



Czy moja codzienna dieta wymaga korekty?

Masa ciała = Masa wyliczeń 

Wzór Broca dla 18+

pierwotnie wzrost – 100 = należna masa ciała

mężczyźni: [wzrost – 100] x 0,9 = należna masa ciała

kobiety: [wzrost – 100] x 0,85 = należna masa ciała

Wzór Lorenza dla 18+

Waga należna (tzw idealna kg) = wzrost (cm) - 100 - 0.25 * [wzrost (cm) - 150]

Obliczanie BMI i interpretacja 

BMI = aktualna masa ciała w [kg] : aktualny wzrost2 w [m2]

BMI = 21

Dla dzieci i młodzieży kryteria są ujęte w specjalnych siatkach centylowych,

Interpretacja masy ciała wg BMI, jest również nieodpowiednia dla sportowców i kulturystów, u których dzięki 

treningom fizycznym, przyrasta masa mięśniowa, a redukuje się tkanka tłuszczowa. 

Dla nich niezbędnym pomiarem, jest badanie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.

69,7

74



Czy moja codzienna dieta wymaga korekty?

A co jeśli nie mamy 18 lat?

Dla dzieci i młodzieży kryteria są ujęte w specjalnych siatkach centylowych,

Interpretacja masy ciała wg BMI, jest również nieodpowiednia dla sportowców i kulturystów, u których dzięki 

treningom fizycznym, przyrasta masa mięśniowa, a redukuje się tkanka tłuszczowa. 

Dla nich niezbędnym pomiarem, jest badanie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.



Naukowcy, już nam trochę pomogli



Naukowcy trochę nam pomogli



Diagnoza – czy jest się czym martwić?

Zaburzenie

Ocena diagnostyczna 
BMI u dzieci i 
młodzieży
na podstawie 
rozkładu centylowego 
BMI                        
(wg WHO/APP)

Możliwe powikłania

Niedobór masy ciała < 5. centyla

Niedożywienie białkowo-energetyczne prowadzi do
schorzeń, takich jak marasmus i kwashiorkor.
Powoduje wolniejszy rozwój, wzrost, może
doprowadzić do nieodwracalnych zmian w
strukturach tkankowych i kostnych.

Nadmiar masy ciała 85-95. centyl choroby układu krążenia, zaburzenie gospodarki
lipidowej, węglowodanowej (z wystąpieniem cukrzycy
2 typu, utrwalone nadciśnienie tętnicze, spadek
wydolności krążeniowo oddechowej, wystąpienie
zespołu metabolicznego, zaburzenia w relacjach
społecznych (problemy emocjonalne i
psychospołeczne), zespół bezdechu nocnego.

Otyłość ≥ 95. centyla

Niedożywienie 

jakościowe

Spadek koncentracji, apatia i ospałość, gorsza 
kondycja skóry włosów i paznokci, częste, 
nawracające infekcje, wzmożone rozdrażnienie, 
napady agresji, anemia, osteoporoza.



Działania wobec mojego zdrowia

 Utrzymujące 
 Korygujące 
 Przywracające



Źródła Energii

 1g węglowodanów = 4 kcal
 1g białek = 4 kcal
 1g tłuszczów = 9 kcal
 1g alkoholu = 7 kcal 

Jedzenie Napoje 
Energia 
KCAL



śniadanie zawsze w domu

II śniadanie w szkole

Posiłki przed i po treningowe -
planowane

Jeden duży obiad

Kolacja 2h przed snem

MODEL ŻYWIENIA MŁODYCH



Proporcje w liczbach

55-65%

5-10

12-15%

30-35%

węglowodany

cukry

biaka

tłuszcze



Węglowodany złożone - korzystne 

Źródła:
 kasze:

 Drobnoziarniste [manna, kus kus, kurydziana, ryżowa]
 Średnioziarniste [mazurska, wiejska, perłowa, krakowska]
 Gruboziarniste [gryczana, pęczak, jaglana]

 ryż, makaron, 
 pieczywo, 
 płatki owsiane, musli
 owoce 
 warzywa



Węglowodany proste, wysoki IG 
– wykorzystanie w posiłkach około-treningowych

 Podlegające ograniczeniom:
 Cukierki, batony, słodkie napoje, wyroby cukiernicze, ciastka, ciasteczka, 

masy czekoladowe

 Występujące naturalnie w ilości kontrolowanej:
 Owoce, soki naturalne, suszone owoce, miody, powidła, chleby: ryżowe, 

kurydziane, pszenne, masy orzechowe, czekolada



Policzmy

Uśrednione zapotrzebowanie dla umiarkowanie 
aktywnej młodzieży w wieku 

2700kcal x 60% = 1620 / 4 = 405g



Działanie: 
• budulec tkanek ustrojowych 

człowieka,
• odbudowa własnych 

komórek i tkanek, 
• wspomaga gojenie się ran, 
• wspomaga wzrost paznokci i 

włosów, 
• przyspiesza odnowę 

złuszczonego naskórka

Źródła:  
• jajka
• mleko 
• przetwory mleczne
• ryby
• drób
• nasiona roślin strączkowych

Białko



Policzmy

Uśrednione zapotrzebowanie dla umiarkowanie 
aktywnej młodzieży w wieku 

2700kcal x 13% = 351 / 4 = 87g



Znaczenie tłuszczów:
 są nośnikiem witamin A,D,E,K rozpuszczalnych w tłuszczach
 są źródłem NNKT (które organizm musi mieć dostarczane z pożywieniem, 

gdyż nie potrafi ich wytwarzać)
 powodują opóźnianie opuszczania treści pokarmowych z żołądka
 są nośnikiem smaku 

Tłuszcze



Policzmy

Uśrednione zapotrzebowanie dla umiarkowanie 
aktywnej młodzieży w wieku 

2700kcal x 27% = 729 / 9 = 81g



Woda

 Rozpuszczalnik dla związków chemicznych

 Środek transportu rozprowadzający 
wszystkie składniki odżywcze

 Wraz z błonnikiem odpowiada za sytość

 Niezbędna w procesach przemiany materii

 Usuwa toksyny, uczestniczy w trawieniu

 Ułatwia przesuwanie się masy kałowych

 Reguluje temperaturę ciała 

 Przeciwdziała próchnicy

 Zero KALORII



Źródło: zawodniacy.pl



Nasz dzień - podsumowanie

 Energia ogółem 2700 kcal
 Węglowodany 405g
 Białko 87g
 Tłuszcze 81g

Posiłek 4 posiłki % 5 posiłków %

I śniadanie 20-25 20-25

II śniadanie 15-20 15-20

Obiad 35-40 35-40

Podwieczorek - 5-10

Kolacja 15-20 10-15



Model Żywienia Gimnazjalistów

Krok 1. Śniadanie 
W pierwszej godzinie od przebudzenia!
Skład: węglowodany złożone, białko o kontrolowanej zawartości 

tłuszczu, pierwsza porcja warzywa lub owocu, woda;
Prościej: 

Rezultat: stopniowe uwalnianie energii, przeciwdziałanie 
skokom glikemii, odczuwanie sytości przez ok 3h, 
skoncentrowanie na działaniu



Model Żywienia Gimnazjalistów

Krok 2. II Śniadanie w Szkole
Ok. 11.00 
Skład: węglowodany złożone, białko, druga – większa porcja 

warzyw ( 2 porcje), woda, 
Prościej: 

Rezultat: uzupełnienie energii, wspomaganie ośrodkowego 
układu nerwowego (stres), nawodnienie, szczególna rola 
przeciwutleniaczy z warzyw



Model Żywienia Gimnazjalistów

Krok 3. III Śniadanie lub  Szkolny Obiad [tylko 1 w ciągu dnia]
Ok. 14.00
Skład:  wysoka wartość odżywcza, kontrolowana wartość 

energetyczna (jeśli planujemy obiad ok 17.00)
Prościej: 

Rezultat: zaspokojenie głodu, prewencja przed napadem 
„wilczego głodu”  w domu lub na zakupach, podniesienie 
koncentracji, złagodzenie objawów zmęczenia intelektualnego.



Modelowy Talerz Obiadowy 
nie później niż ok 17.00

Krok 5. Posiłek w domu
Skład: 50% objętości talerza warzywa, 1/4 białko, 1/4 

węglowodany
Prościej: 

Rezultat: uzupełnienie wartości odżywczych, witamin, minerałów 
i białka, odczuwanie sytości – „spokoju” metabolicznego, 
energia na wieczór 



A na dobranoc

 5 % mniej niż na śniadanie!

Śniadanie   > Kolacja
Dlaczego?
 Byś spokojnie spał – regeneracja
 Byś rano wstał głodny – śniadanie
 Byś odczuwał komfort pracy jelit – perystaltyka
 Byś nie był rano zmęczony



Podsumowując

 Bądź aktywny 
 Jedz kolorowo zgodnie z zadami modelu żywienia dla 

Twojego Wieku 5 x dziennie
 Pij wodę min 2l dziennie
 Przerwa ważna sprawa – min 3h
 Zamień jasne produkty zbożowe na ciemne
 Kontroluj ilość soli, tłuszczów i okazjonalnie sięgaj po 

jedzenie typy FF
 Uśmiechnij się 



Dziękuję za uwagę 
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