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POSIŁKI RODZINNE I AKTYWNO ŚĆ FIZYCZNA 
 
Spożywanie wspólnych posiłków razem z rodziną powinno być dla dzieci przyjemnością oraz 
momentem pozytywnych przeżyć kulinarnych. Przygotowując posiłek powinnyśmy brać pod uwagę 
przede wszystkim wartość odżywczą jak i również: apetyczny wygląd i preferencje żywieniowe 
dziecka. 
 

Poleca się stosowanie następujących zasad:                
 
              Zasada jakości 
Bardzo ważne jest urozmaicenie diety. Od najmłodszych  
lat należy przyzwyczajać dziecko do  
dużego wyboru produktów spożywczych oraz różnych smaków i kolorów potraw. Ważne jest 
kształtowanie wyobraźni żywieniowej dziecka , zachęcania go do wspólnego gotowania i tworzenia 
swoich potraw.                           
   
         Zasada regularności 
Racjonalne żywienie powinno uwzględniać 5 posiłków w ciągu dnia. Organizm wymaga regularnego 
dostarczenia energii, by móc ją wydatkować przez cały dzień. Uczeń przed wyjściem do szkoły 
powinien zjeść śniadanie Regularne spożywanie posiłków zapewniają posiłki jedzone w szkole: II 
śniadanie oraz obiad, który dziecko powinno spożyć w szkole lub tuż po przyjściu do domu. 
 
         Wspólne posiłki        
Następnym elementem kształtowania prawidłowych nawyków 
żywieniowych jest spożywanie wspólnych rodzinnych posiłków. Jest 
to okazja do pokazania dziecku własnych wyborów 
żywieniowych, sposobu konsumpcji, zachowania przy stole, 
które będą potem powielane przez dzieci. Oprócz aspektu 
zdrowotnego wspólne posiłki rodzinne wpływają pozytywnie na relacje między członkami rodziny.  
Starajmy się choć jeden posiłek w ciągu dnia zjeść razem z dzieckiem 

 
       Wybór produktów spożywczych         
Ważny jest prawidłowy wybór produktów spożywczych , urozmaicony 
ich dobór, zwracanie uwagi na świadome wybory, czytanie etykiet 
na opakowaniach produktów spożywczych to ważne elementy 
edukacji żywieniowej dziecka. Najczęstsze błędy popełniane 
przez rodziców  
to gromadzenie dużej ilości słodyczy, przekąsek oraz kupowanie słodkich napojów. Dostępność w 
domu tego typu produktów powoduje, że dzieci więcej ich jedzą. 
 
    Aktywność fizyczna 
Prawidłowy styl życia to także codzienna aktywność fizyczna. Rodzice 
powinni umożliwiać  
ruch na świeżym powietrzu i pokazać różne formy aktywności fizycznej 
dając przykład jak spędzić czas wolny. Brak aktywności fizycznej ze 
strony rodziców , spędzanie zbyt dużo czasu przed telewizorem, 
niezachęcanie do wspólnego spaceru, zabawy czy ćwiczeń- to główne 
powody rezygnacji dziecka z aktywności fizycznej.      
 


