
 

Temat: Piramida żywieniowa (piramida zdrowego żywienia). 
 

1. Proszę  przeczytać temat: Piramida żywieniowa. 

  

2. Wykonaj w zeszycie  ćwiczenie 5 ze strony 67. 

 

3. Zrób zdjęcie i prześlij na adres: ananow@poczta.onet.pl  do 28 kwietnia 2020 roku. 
 

mailto:ananow@poczta.onet.pl


 

I 



PIRAMIDA 

ŻYWIENIOWA 

(PIRAMIDA  ZD

ROWEGO 

ŻYWIENIA) 

Piramida żywieniowa                        

(inaczej piramida zdrowego żywienia 

lub piramida zdrowia) to graficzny 

sposób przedstawienia ogólnych 

wytycznych dotyczących zasad 

prawidłowego odżywiania się i stylu 

życia. Przestrzeganie ich ma 

zapewnić zdrowie, dobre 

samopoczucie, a także zachowanie 

sprawności fizycznej                                  

i intelektualnej. 



Piramida Żywienia jest 

ilustracją 

przedstawiającą 

zalecany przez 

specjalistów sposób 

odżywiania.  

Na jednym obrazku 

streszcza 

najważniejsze zasady 

komponowania 

codziennego 

jadłospisu. 

W Polsce Piramida Żywienia jest publikowana 

przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 



Na czym 

polega 

Piramida 

Żywienia? 

Piramida w swojej podstawie 

zawiera aktywności oraz żywność, 

która jest podstawą zdrowego stylu 

życia i warto zwiększać ich udział 

na swoim talerzu. Czym wyższy 

szczebel piramidy - tym zalecana 

ilość żywności jest mniejsza. 

 

W piramidzie zawarto także 

wskazanie o piciu minimum 2 litrów 

wody dziennie. 



Aktywność fizyczna 

Produkty zbożowe 

Nabiał 

Mięso 

Tłuszcze 

Owoce i warzywa 



Aktywość 

fiyczna 

Aktywność fizyczna 

Co najmniej 30-45 

minut dziennie. 

Łącznie z dobrze 

zbilansowanym 

żywieniem pozwala 

zapobiec rozwojowi 

bardzo 

niebezpiecznej dla 

naszego zdrowia 

zarówno nadwagi, 

jak i otyłości. 



WARZYWA 

I  OWOCE 

Warzywa i owoce powinny 

być podstawą naszego 

żywienia. Dostarczają 

bowiem wielu bezcennych 

składników (mineralnych, 

witamin) i w istotny 

sposób zmniejszają 

zachorowalność 

i umieralność na choroby 

układu krążenia, cukrzycę 

i nowotwory oraz 

wydłużają długość życia 

człowieka. 



Produkty 

zbożowe 

Na wyższym szczeblu 

znajdują się produkty 

zbożowe – co istotne: 

rekomenduje się spożycie 

produktów 

pełnoziarnistych, bo to one 

są zdrowszym wariantem. 



NABIAŁ 

Dalej pojawia się nabiał – 

np. 2 szklanki mleka, które 

można też zastąpić innym 

produktem mlecznym, 

takim jak jogurty 

naturalne, kefiry. 



MIĘSO, 

RYBY, 

JAJKA 

Mięso, ryby, jajka oraz 

nasiona roślin strączkowych 

to przedostatnie  piętro 

piramidy żywieniowej. Zaleca 

się konsumować mniej niż 500 

g mięsa tygodniowo, 1-2 

porcję ryby, a także 1-2 porcje 

nasion roślin strączkowych.  

W przypadku ryb bardzo 

istotne są dostarczane przez 

nie kwasy tłuszczowe                 

z rodziny omega-3, konieczne 

dla prawidłowej pracy mózgu  

i innych organów 

wewnętrznych. 



OLEJE 

ROŚLINNE 

I OLEJE 

Ostatnie piętro piramidy 

żywieniowej 

stanowią produkty będące 

źródłem tłuszczu – oleje 

roślinne i orzechy. Te 

produkty powinny być 

jedzone codziennie, ale ze 

względu na ich kaloryczność 

– w niewielkich ilościach. 

Wystarczy łyżeczka płynnego 

oleju i garść orzechów 

dziennie, aby wzbogacić 

dietę o zdrowe tłuszcze,               

w których rozpuszczają się 

witaminy: A, D, E, K. 



Zasady Zdrowego Żywienia związane z Piramidą Zdrowego 

Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży. 

Główne 10 zaleceń:  

 

 Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby 

po jedzeniu⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

 Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

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

 Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem naturalnym, 

kefirem i – częściowo – serem).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

 Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślinne 

zamiast zwierzęcych.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

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

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

 Bądź aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie (ograniczaj oglądanie telewizji, 

korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2 godzin).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

 Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała . 
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