
 

 

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY (4-18 lat) 

 

Piramida zdrowego żywienia jest prostym sposobem przedstawienia zasad 

prawidłowego żywienia oraz elementów stylu życia, które realizując mogą nam 

zapewnić zdrowie oraz sprawność intelektualną i fizyczną. 

 

Im wyższe piętro Piramidy, tym powinna być  mniejsza ilość spożywania 

produktów z danej grupy. 

 

Bądź aktywny fizycznie co najmniej 1 godzinę dziennie (tańcz, baw się ) , 

ogranicz oglądanie telewizji, komputera czy telefonu.  

Dobrze się wysypiaj, żeby mózg mógł odpocząć. Sprawdzaj regularnie masę 

swojego ciała. 



Jedz różnorodne warzywa i owoce, najlepiej świeże. Unikaj nadmiaru szczawiu, 

szpinaku i rabarbaru (obecny w nich kwas szczawiowy zmniejsza wykorzystanie 

wapnia). Pij świeżo wyciskane soki owocowo-warzywne, jedz suszone owoce. 

Unikaj dosładzanych soków, kompotów i napojów oraz kandyzowanych 

owoców. 

 

Jedz produkty zbożowe, szczególnie pełnoziarniste. Zalecane są grube kasze, 

naturalne płatki oraz ciemne pieczywo. Unikaj nadmiaru białego pieczywa, 

słodkich bułek, słodkich płatków śniadaniowych. 

 

Pij około 3 szklanki mleka dziennie o zawartości tłuszczu nie mniej niż 

2%. Można je zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem, twarogiem. 

 

Jedz chude mięso, ryby, jaja ,nasiona roślin strączkowych oraz orzechy. 

Unikaj tłustych mięs, zwłaszcza smażonych i panierowanych. Wybieraj 
tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych. Unikaj smalcu, słoniny oraz potraw 

smażonych w głębokim tłuszczu. 



 

Pij wodę która najlepiej zaspokoi pragnienie. Najlepsze są naturalne wody 

mineralne i źródlane- nisko – i średnio-zmineralizowane.   

 

Wiek dziecka Norma spożycia wody 
ml/dobę 

1-3 1300 
4-6 1600 

7-9 1900 
 

 

Ogranicz spożywanie słodyczy , napojów gazowanych oraz  żywności typu 

,,fast-food”. 

Zaplanuj 4-5 posiłków dziennie. Co najmniej jeden z nich powinien być ciepły. 

W głównych posiłkach powinno być pełnowartościowe białko (mięso/ryba/ 

wędlina/jajko). 

Unikaj potraw smażonych, wybieraj pieczenie w folii, duszenie, gotowanie.  

Ogranicz sól i wysokoprzetworzoną żywność. 

 

 

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo istotne, 

ponieważ ma wpływ na wzrost i rozwój dziecka. To także element 

wczesnej profilaktyki wielu chorób dietozależnych (otyłość, cukrzyca typu 

II, choroby układu krążenia, osteoporoza). 


