
Zasady prawidłowego żywienia dzieci w okresie szkolnym. 
 
 
 

1. Regularne spożywanie 4-5 posiłków dziennie, w odstępach około 3-godzinnych 
2.  Każde dziecko musi mieć rano czas na spokojne zjedzenie śniadania, gdyż jest ono najważniejszym 

posiłkiem dla rozwijającego się organizmu dziecka. Nie jadanie śniadania grozi obniżeniem poziomu cukru 
we krwi, co powoduje ospałość, kłopoty z koncentracją, bóle głowy, złe samopoczucie. Podstawą pierwszego 
śniadania powinno być mleko w każdej postaci i pieczywo mieszane z masłem i serem lub jajem czy wędliną 
i do tego dodatki owocowo-warzywne, np. pomidory, papryka, rzodkiewki, szczypiorek, ogórki, owoce, soki 
owocowe itp. Wskazany jest także dodatek dżemu lub miodu dla urozmaicenia posiłku. Podawanie samych 
zup mlecznych jest niewystarczające. Talerz zupy mlecznej należy traktować jako połowę śniadania. 

3.  Należy pamiętać również o przygotowaniu kanapek do szkoły, uzupełnionych świeżym owocem. Nie należy 
dawać dzieciom zamiast drugiego śniadania pieniędzy na jego kupno, gdyż często się zdarza, że kupują za nie 
jedynie słodycze, lody lub coca colę. 

4. Obiad powinien być posiłkiem najbogatszym w energię, świeżo przygotowanym, złożonym z 2-3 dań (zupa, 
II danie, deser). Odgrzewanie obiadów przygotowanych poprzedniego dnia nie powinno być regułą. 

5.  Podwieczorek nie jest posiłkiem obowiązkowym. Jego obecność w jadłospisie uzależniona jest od 
zwyczajowej pory spożywania obiadu i kolacji. Gdy przerwa pomiędzy tymi posiłkami jest dłuższa niż trzy 
godziny można podać dziecku w ramach podwieczorku produkt mleczny w postaci jogurtu, budyniu, koktajl 
mleczno-owocowy itp. Dobrym pomysłem na podwieczorek będzie również niewielka porcja owoców lub 
kisiel, galaretka z owocami lub baton z musli.  

6. Kolacja powinna być najlżejszym posiłkiem. W ramach tego posiłku dziecko może zjeść twarożek z 
warzywami i pieczywem, jajko na miękko i kanapkę lub sałatkę. Jeżeli dziecko ma problemy z zasypianiem 
warto zaproponować mu szklankę ciepłego mleka lub kakao. 

7.  Wielkość posiłków i ich wartość energetyczną należy dopasować indywidualnie do każdego dziecka w 
zależności od jego wieku, apetytu i aktywności fizycznej. 

8. Bardzo istotne znaczenie ma również stosowanie właściwych technik przygotowywania posiłków. Zalecane 
jest: gotowanie w wodzie i na parze, duszenie, pieczenie czy grillowanie. Taki sposób przyrządzania potraw 
wpływa korzystnie na przyswajanie składników odżywczych przez młody organizm. Nie należy natomiast 
przyzwyczajać dzieci do częstego spożywania potraw smażonych, ponieważ nie są one korzystne dla zdrowia 
i wpływają na kształtowanie niewłaściwych nawyków żywieniowych. 

9. Codziennie dziecko powinno zjeść lub wypić odpowiednik połowy litra mleka: np. kubeczek jogurtu (może 
być owocowy), do tego plaster żółtego sera, pojemniczek serka homogenizowanego, kubek kefiru. W mleku i 
jego przetworach jest sporo najlepiej przyswajalnego wapnia, składnika niezbędnego do rozwoju kośćca. 
Poza tym produkty mleczne są bogatym źródłem pełnowartościowego białka. 

10. Bardzo ważne w żywieniu dzieci są warzywa i owoce - naturalne źródła pokarmowe witamin i składników 
mineralnych. Warzywa powinny stanowić dodatek do przynajmniej trzech posiłków w ciągu dnia, natomiast 
owoce mogą zastępować słodycze, jednak należy spożywać je z umiarem.  

11. Prawidłowo skomponowany jadłospis dziecka musi uwzględniać odpowiednią ilość płynów: wody 
mineralnej, słabych naparów herbaty oraz niewielką ilość soków warzywnych i/lub owocowych. Należy 
unikać napojów słodzonych, w tym herbaty i soków z dodatkiem cukru, kolorowych napojów, itp. Stanowią 
one źródło pustych kalorii, które przyczyniają się do rozwoju nadwagi i otyłości.  

12. Kontrowersyjną grupą produktów są słodycze. Należy podkreślić, że nie powinny być one zupełnie 
wykluczane z jadłospisu, ale z pewnością nie mogą one zastępować żadnego z głównych posiłków. Ważny 
jest umiar w ich spożywaniu. Warto pamiętać o tym, że słodycze są skoncentrowanym źródłem nie tylko 
cukrów prostych, ale także często tłuszczu. Stanowią więc istotne zagrożenie dla zdrowia dziecka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dlaczego dzieci tyją? 
 
-  Złe nawyki żywieniowe 
Dzieci, które w domu nie zjadają porządnego śniadania, potem sycą głód chipsami, batonikami i popijają je colą.  
-  Brak ruchu 
Zamiast wyjść na spacer, dzieci przesiadują godzinami przed telewizorem lub komputerem. Niechętnie uczestniczą też w 
szkolnych lekcjach WF-u.  
-  Problemy jakie przeżywa dziecko 
Objadanie się jest sposobem obrony, ucieczką przed kłopotami z którymi dziecko nie potrafi sobie poradzić. 
 
Jak zapobiegać nadwadze u dzieci: 

1. Przede wszystkim zadbajmy, by dziecko jadło regularnie prawidłowe posiłki. Bez podjadania między 
posiłkami. 

2.   Jeśli zje pożywne, smaczne i zdrowe śniadanie czy obiad z pewnością nie będzie już miało ochoty na 
tuczące przekąski.  

3.  Starajmy się nie przekarmiać dziecka. Często rodzice i dziadkowe wmuszają w dziecko obfity posiłek. 
Dzieci zazwyczaj szybko się przyzwyczajają do zjadania większych porcji. To powoduje rozepchnięcie 
żołądka, a wtedy dziecko potrzebuje coraz większych porcji jedzenia, by zaspokoić głód.  

4.   Nie kupujmy wysokokalorycznych przekąsek (np. paluszków, chrupek, chipsów, słodyczy). Zastąpmy je 
owocami lub warzywami (np. jabłkami czy marchewkami).  

5.  Zachęćmy dziecko do aktywności fizycznej. Pamiętajmy jednak przy tym, że sami jesteśmy dla niego 
największym wzorem. Znajdźmy więc czas przynajmniej na regularne spacery, a każdy dzień zaczynajmy od 
prostej gimnastyki. Dziecku łatwiej będzie zdobyć się na wysiłek fizyczny, jeśli w zabawach będzie mu 
towarzyszyło rodzeństwo lub koledzy. 

6.   Nigdy nie podawajmy dziecku środków zmniejszających apetyt. Pediatrzy odradzają również stosowanie u 
dzieci ziołowych preparatów o przeczyszczającym działaniu. Takie metody nie likwidują złych nawyków.  

7. Starajmy się wesprzeć swoją pociechę w walce z nadwagą. Dzieci, które cierpią na otyłość, często czują się 
gorsze, samotne. Dlatego jak najczęściej okazujmy dziecku, jak bardzo je kochamy, chwalmy, gdy 
zrezygnuje ze zjedzenia czegoś tuczącego. 

8. Leczenie otyłych dzieci wygląda nieco inaczej niż osób dorosłych. Nie wolno wspomagać go 
farmakologicznie, wykluczone są zabiegi chirurgiczne.  

9. Niskokaloryczne diety powinno się wprowadzać ostrożnie i stopniowo, gdyż mogą one spowodować u 
dziecka zakłócenie wzrostu oraz rozwoju fizycznego i umysłowego. Otyłe dziecko powinno prowadzić 
aktywny tryb życia 

10. Wprowadź zdrowe zwyczaje żywieniowe: 
 

- Nie daj się skusić reklamą chipsów i słodyczy – kupuj zdrowe, wartościowe jedzenie. 
- Miejscem posiłków powinny być wyłącznie kuchnia i jadalnia  
- Śniadanie, obiad i kolację podawaj dziecku o stałych porach  
- Dopilnuj, żeby dziecko jadło powoli, przeżuwając dokładnie każdy kęs. Szybkie jedzenie sprzyja 

szybkiemu tyciu. Jeśli dziecko łapczywie połyka duże kawałki, spróbuj zwolnić tempo jego 
posiłku.  

- Podziel jedzenie na małe porcje. Gdy posiłek składa się z wielu dań, wprowadź krótkie przerwy – 
maluch szybciej poczuje się syty.  

- Używaj mniejszych talerzy i szybko posprzątaj ze stołu półmiski z pozostałym jedzeniem, by nie 
kusiło dziecka chęcią dokładki  

- Dziecko nie musi zjadać z talerza wszystkiego. Lepiej zabierz niedokończony posiłek, zaś 
następną porcję podaj trochę mniejszą  

- Słodkie napoje zastąp nie gazowaną wodą mineralną, natomiast soki owocowe rozcieńczaj wodą  
 

 


