
Edukacja zdrowotna w przedszkolu 
W przedszkolu dziecko spędza wiele godzin, tam również zdobywa informację o 

otaczającym świecie, przez zabawę nabywa umiejętności, dzięki którym łatwiej mu jest 

funkcjonować w społeczeństwie. Podstawa programowa, która jest realizowana w 

wychowaniu przedszkolnym uwzględnia różne zadania z zakresu edukacji zdrowotnej 

najmłodszych. Wyróżnić można uzyskiwanie informacji o zdrowym stylu życia, zabiegi 

higieniczne, podkreślanie roli wypoczynku i istotne znaczenie spożywanych posiłków. 

Przez mniejszą ilość dzieci w grupie, praca jest bardziej efektywna – można dotrzeć do 

każdego dziecka i mieć częstszy kontakt z rodzicem.  

Współczesny świat niesie ze sobą wiele pokus, wśród nich coraz to więcej produktów 

spożywczych, którym towarzyszy głośna reklama. Oprócz tego nieustanny pęd życia i ideał 

piękna równający się szczupłej sylwetce. Coraz częściej ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę 

jest zdrowe. Podkreśla to potrzebę kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych od jak 

najmłodszych lat. Jak pisze Barbara Woynarowska: „Prozdrowotna edukacja żywieniowa jest 

to proces, w którym ludzie uczą się zastosowania w codziennej praktyce wiedzy o 

żywności i żywieniu, opartej na aktualnych i pewnych wynikach badań naukowych, z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb”.  

Edukacja żywieniowa stanowi ważny element edukacji zdrowotnej. Celem jej jest 

pozyskanie wiedzy i ukształtowanie prozdrowotnych zachowań żywieniowych. W jej toku 

kształtują się także zachowania konsumenckie, dzięki którym ludzie wiedzą na przykład jak 

odczytać dane na etykietach czy też z jakiego źródła kupować produkty. Zwraca ona również 

uwagę na rolę posiłków, sposób podania, jak i samego konsumowania. 

W przedszkolu istotne jest podejście całościowe do edukacji żywieniowej, realizowanej 

w programach nauczania. Kładzie się duży nacisk na spożywane posiłki. Chodzi głównie o to, 

by dzięki nim wytworzyć wzorce zachowań żywieniowych.  

Jako ciekawostkę można podać fakt, iż w 2001 roku w Finlandii wprowadzono do szkół 

nowy przedmiot – „Zdrowie”. W szkole podstawowej jest on zintegrowany z innymi 

przedmiotami. Dzieci uczą się w jego toku między innymi: jak ważny jest sen i odpoczynek, 

potrzeba aktywności fizycznej w życiu, potrzeby żywieniowe, diety, rozwój społeczny i 

psychiczny, a także wiele innych ciekawych rzeczy, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę 

na temat zdrowego życia. 



Ciekawą propozycje zaleceń żywieniowych zaproponował S. Berger tak zwanych 6+1 

„U” . Pod tym terminem kryją się następujące kwestie: urozmaicenie, umiarkowanie, 

uregulowanie, umiejętność przygotowania, uprawianie, unikanie oraz uśmiech. 

Pod pierwszym „u” kryje się urozmaicenie posiłków. Produkty spożywane przez 

człowieka mają różną zawartość składników odżywczych, które są potrzebne organizmowi, są 

wśród nich białka, tłuszcze, witaminy, węglowodany i składniki mineralne. Normy żywienia 

ustalane są w Instytucie Żywności i Żywienia. Zależą od wieku i płci. W ostatnich czasach 

zostały opracowane modele optymalnego żywienia. Występują one w postaci graficznej jako 

piramidy. Zarysowany jest na nich podział produktów na grupy. Im wyższy poziom, tym 

mniej produktów, które są tam ułożone należy spożywać.  

Poniżej przedstawię piramidę zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży opracowaną 

przez Instytut Żywności i Żywienia.   

Zdjęcie nr 2, Piramida zdrowego żywienia dla dzieci. 

 

 

W piramidzie tej najważniejszą i największą część stanowi spożywanie dużej ilości 

warzyw i owoców oraz produktów zbożowych. Zaleca picie wody i produktów mlecznych. 

Co więcej wskazuje się, jak ważna dla dzieci jest aktywność fizyczna, przejawiająca się w 

różnej formie. Dodatkowo zaleca się unikanie słonych potraw, soli i tłuszczów. 



Należy także zwrócić uwagę na porcje jakie spożywamy. Istnieje pewien prosty sposób 

określenia ich. Jest to porównanie do wielkości ręki, na przykład zwinięta ręka odpowiadać 

może porcji ryżu, a grubość dłoni może określać porcję mięsa. 

Edukacja żywieniowa zwraca także uwagę na osoby stosujące diety i podkreśla, że nie 

uznaje żadnej z form wegetariańskich, jeśli chodzi o odżywianie dzieci i młodzieży. 

Drugie „u” oznacza umiarkowanie w jedzeniu. Kraje rozwinięte cechują się 

nadmiernym jedzeniem. Związane jest to z różnymi czynnikami społeczno-kulturowymi, ale 

także tymi dotyczących samej jednostki. Wiąże się to z odkładaniem tłuszczu co może 

doprowadzić do powstania otyłości. Istotne wydaje się więc w edukacji żywieniowej 

podkreślanie kaloryczności produktów. 

Trzecie „u” dotyczy natomiast uregulowania żywienia. Związane jest to z przerwami 

pomiędzy posiłkami. Warto zapamiętać pewną zasadę, wyrażoną wzorem 5x4x4. Dotyczy 

ona spożywania posiłków znajdujących się w pięciu grupach, w postaci czterech posiłków, 

zjadanych co cztery godziny. Ważne jest jedzenie o stałych porach dniach i odpowiedni 

podział energii. Za najważniejszy posiłek uważa się pierwsze śniadanie, które powinno 

stanowić od 25 do 30% energii. Spożywane powinno być w spokoju, najlepiej z rodziną, by 

zacząć wspólnie miło dzień. Badania wykazały także, że dzieci które zjadają pierwsze 

śniadanie pracują znacznie szybciej od rówieśników, którzy nie jedzą śniadania w domu. 

Kolejne, czwarte z kolei „u” dotyczy umiejętności przygotowania posiłków. Należy to 

także rozszerzyć do planowania posiłków. Zwraca się uwagę na zgodność wyboru produktów 

i ilości z piramidą żywieniową. Podkreślenie ceny i dostępności. Autor wskazuje również na 

edukację konsumencką, jaka jest związana z zakupem produktów spożywczych. Podkreśla też 

rolę przechowywania pożywienia w odpowiednich warunkach, tak by uniknąć zepsucia.   

Piąte „u” odnosi się do uprawiania sportu i innych aktywności fizycznych. 

Podkreślone zostało to w piramidzie żywieniowej zaproponowanej przez Instytut Żywności i 

Żywienia. Aktywność fizyczna związana jest z wydatkowaniem energii. Wysiłki mogą różnić 

się intensywnością. W dzieciństwie aktywność fizyczna spełnia  istotne funkcje. Stanowi ona 

stymulacje oraz wspomaga rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci. Dziecko 

nawiązuje relacje z innymi, ale także uczy pokonywać się przeszkody. Jest ona również 

konkurencją dla szkoły i telewizora. Kompensuje brak ruchu. Umożliwia adaptację do zmian. 

Dla otyłości, aktywność fizyczna jest metodą terapii i korekty nadmiernej wagi ciała. Badania 

wykazują, że wraz z wiekiem rośnie hipokinezja, czyli deficyt ruchu. Szczególnie zagrożone 

są dojrzewające dziewczęta.  



Warto jest zwiększyć czas poświęcany na ruch. Organizować dla dzieci zabawy na 

świeżym powietrzu. W ostatnich latach „modne” jest zapisywanie dzieci na zajęcia 

dodatkowe jak na przykład karate. Jest to dobra propozycja spędzania wolnego czasu, należy 

jednak pamiętać, aby dziecko nie było zbytnio obciążone ponadprogramowymi zajęciami i 

miało czas na odpoczynek.  

Przedostatnie „u” dotyczy unikania bądź też ograniczenia niektórych produktów. 

Na piramidzie dla dzieci i młodzieży przekreślona została sól. Jej nadmierne spożywanie 

może przyczynić się do powstania nadciśnienia. Powinno się unikać także słodyczy i napoi 

gazowanych, które zawierają duże ilości cukru. Produkty te nazywane są często „pustymi 

kaloriami”, zaliczyć do nich możemy batoniki czekoladowe, chipsy czy coca-colę. Mogą 

doprowadzić do otyłości czy próchnicy zębów. Podkreśla się również ograniczanie produktów 

zawierających tłuszcze zwierzęce. Wybieranie mięsa z kurczaka i indyka oraz ryb, a unikanie 

masła.  Alkohol natomiast nie powinien być zażywany przez dzieci w ogóle. 

Ostatnie „u” wymienione przez autora jako dodatek do zaleceń żywieniowych oznacza 

uśmiech. Chodzi tu o optymizm, który powinien towarzyszyć każdemu w życiu codziennym. 

Posiłki powinny być spożywane we właściwych warunkach, spokoju, bez pośpiechu. Istotne 

znaczenie ma podanie i przystrojenie potraw. Przede wszystkim chodzi jednak o to, by były 

spożywanie wspólnie z najbliższymi, w przyjemnej atmosferze i sprawiały pojawianie się 

uśmiechu na twarzy. 

Podsumowując współpraca środowiska rodzinnego i przedszkolnego wpływa znacząco 

na dzieci. Ważne by oba te środowiska miały jeden cel, jakim jest dobro dziecka. 

Wykształcenie u niego zdrowego stylu życia. Istotne jest aby dostarczać dziecku od 

najmłodszych lat wzorców godnych naśladowania. Podkreślać znaczenie aktywności 

fizycznej, która powinna kojarzyć się z dobrym samopoczuciem i sposobem zapobiegania 

nadmiernej wadze. Aktywnie spędzać wolny czas, szczególnie na świeżym powietrzu. 

Nauczać dzieci i ich rodziny o normach żywieniowych. Pamiętać o spożywaniu owoców i 

warzyw codziennie, są one bowiem źródłem witamin. Konsumować wspólnie posiłki, o 

regularnych porach. Sprawić by na twarzy dziecka pojawiał się uśmiech. Dobrym sposobem 

może być współpraca w przygotowaniu potraw, czy też wykonywanie postaci na przykład z 

warzyw, które później wspólnie będzie się jeść. Poświęcania czasu i uwagi, jeśli chodzi o 

otyłe dzieci jest szczególnie ważne. Aby zwalczyć dziecięcą otyłość potrzebne jest 

zaangażowanie i wsparcie ze strony całej rodziny, jak i społeczności przedszkolnej. Wymaga 

to wielu poświęceń, aczkolwiek nagrodą za podjęty trud i wysiłek jest zdrowie i szczęście 

dziecka. 


