
ZDROWE  ODŻYWIANIE  DZIECI  W MŁODSZYM WIEKU
SZKOLNYM

Dzieci  rozpoczynające  swą  edukację  w  szkole  potrzebują  dużo  sił,  by  sprostać
zadaniom jakie stawia im szkoła. Powinny być skoncentrowane na nauce i mieć dużo
energii  do  zabawy w czasie  przerw,  powinny też  być  uodpornione  na  choroby i
infekcje. Podołają tym zadaniom, jeśli będą zdrowo się odżywiać, czyli zjedzą dwa
ważne posiłki: pierwsze i drugie śniadanie.
Czy dieta naszego dziecka jest zbilansowana i czy dostarczamy naszym  pociechom
wszystkich niezbędnych witamin i minerałów? Jak gotować smacznie i zdrowo dla
ucznia? 
Każdy  dorosły  a  zwłaszcza  rodzic  wie,  że  prawidłowe  żywienie  polega  na
systematycznym dostarczaniu organizmowi wszystkich składników pokarmowych w
odpowiednich ilościach i właściwych proporcjach. 
Dbając o zdrowy rozwój dzieci, powinniśmy pamiętać że:

• Dzieci  powinny  spożywać  co  najmniej  4 posiłki  dziennie  z  zachowaniem
równych przerw między nimi, średnio co 3-4 godziny.

• Bardzo ważna w diecie  dzieci jest  różnorodność produktów  w jadłospisie  i
spożywanie pierwszego śniadania. Dzieci, które rezygnują z tego posiłku nie
dostarczają organizmowi energii w skutek czego  pracują gorzej, ponadto łatwo
i szybko się męczą. 

• Głównym źródłem energii w diecie dzieci powinny być produkty zbożowe, w
tym szczególną uwagę należy zwracać na produkty z tzw. grubego przemiału. 

• Ważnym składnikiem jadłospisu  od  najmłodszych  lat  są  produkty mleczne,
dostarczające  przede  wszystkim dobrze  przyswajalnego  wapnia.  Zaleca  się
mleko o obniżonej zawartości tłuszczu poniżej 2%. 

• Rośliny  strączkowe,  jaja  oraz  chude  gatunki  mięs  są  w  diecie  źródłem
pełnowartościowego białka,  żelaza,  cynku  i  witamin  z  grupy  B.  Dzieci  i
młodzież powinny spożywać z tej grupy 2 porcje produktów. 

• Bardzo ważne dla zdrowia jest  uwzględnienie warzyw i owoców w każdym
posiłku. W diecie powinno się stosować zarówno różnorodne warzywa (m.in.
zielone  –  np.  sałata,  brokuły,  szpinak;  pomarańczowe  –  np.  marchew,
pomidory, dynia), jak i wzbogacać ją w owoce (świeże, mrożone lub suszone)
oraz w mniejszej ilości – soki. Owoce i warzywa mogą być dobrą przekąską
między posiłkami. Zalecane jest spożycie większej ilości warzyw niż owoców. 

• Większość  tłuszczów w  diecie  dziecka  powinna  pochodzić  z  orzechów  i
tłuszczów  roślinnych. Konieczne  jest  ograniczenie  tłuszczów  zwierzęcych
gdyż   dieta  bogata  w  tłuszcze  zwierzęce sprzyja  otyłości  oraz  niektórym
nowotworom. Zalecane są natomiast oleje roślinne. W diecie dziecka powinno
się  unikać produktów typu Fast food  np. hamburger, frytki, pizza, ponieważ
stanowią  one  źródło  utwardzonych  tłuszczów  roślinnych,  zawierających



niebezpieczne dla zdrowia kwasy tłuszczowe trans. 
• Najbardziej zalecanym  napojem,  za  pomocą  którego  dzieci  powinny  gasić

pragnienie, jest  woda. W mniejszych  ilościach  zalecane są  soki  owocowe i
warzywne, najlepiej świeżo wyciskane. Należy unikać napoi słodkich, takich
jak Coca Cola. 

• Słodycze należy jeść w umiarkowanych ilościach, od czasu do czasu. Spożycie
słodyczy w nadmiernej  ilości  może  sprzyjać  nadwadze  i  otyłości.  Jedzenie
słodyczy  powoduje  uczucie  sytości  przez  krótki  czas,  może  też   pobudzać
dzieci nadpobudliwe do większej aktywności psychoruchowej – co nie zawsze
jest korzystne dla otoczenia.

• Zaleca się ograniczenie potraw smażonych, na rzecz gotowanych, duszonych,
pieczonych bez tłuszczu. 

• Bardzo  ważna  jest  aktywność  fizyczna  dziecka.  Jest  ona  niezbędna  do
prawidłowego rozwoju  i  funkcjonowania  małego człowieka.  Każde  dziecko
codziennie powinno być aktywne fizycznie przez około 60 min.
 

Dziecko  powinno  spożywać  posiłki  powoli  i  spokojnie. Jednocześnie  podczas
jedzenia nie powinno oglądać telewizji czy bawić się zabawkami. Całą uwagę należy
poświęcić konsumpcji posiłku, dzięki temu dziecko zwraca uwagę na skład posiłku. 
Dieta dzieci musi być: 

• urozmaicona – pod względem używanych w niej produktów spożywczych, 
• regularna – stałe pory posiłków minimum 4 razy dziennie, 
• umiarkowana – wielkość porcji dopasowana do potrzeb dziecka, 
• zrównoważona – unikajmy nadmiaru soli i cukru. 

Dla zapewnienia organizmowi wszystkich składników odżywczych należy zadbać o
urozmaicanie diety. Nie ma jednego produktu spożywczego, który dostarczałby do
naszego  organizmu  wystarczających  ilości  wszystkich  składników  odżywczych,
witamin i minerałów.
Pamiętajmy, że z diety należy wykluczyć produkty będące źródłem „pustych kalorii”,
czyli  takich,  które  dostarczają  jedynie  energię,  głównie  pochodzącą  z  cukrów
prostych, a nie wnoszą żadnych niezbędnych składników odżywczych. Do grupy tej
należy cukier, słodycze, pieczywo cukiernicze, niektóre desery. 
Odpowiednio  zbilansowana,  bogata  w  składniki  odżywcze  dieta  powinna
dostarczać: 

• węglowodanów złożonych, z których powstaje glukoza. Dlatego bardzo ważne
jest regularne  spożywanie  4-5  pełnowartościowych  posiłków  dziennie.
Wykazano, że dzieci które spożywają pierwsze śniadania, nie mają problemów
z koncentracją podczas zajęć umysłowych. Istotą rzeczy jest aby glukoza była
doprowadzana do organizmu w sposób stopniowy, a więc zaleca się w tym celu
węglowodany złożone, a ich źródła to: produkty zbożowe nisko przetworzone
(chleb, makarony razowe, kasze, ryż brązowy, płatki zbożowe itp.). Cukier jest
z nich uwalniany stopniowo i starcza na dłużej, ponadto są one źródłem wielu
cennych składników mineralnych i witamin. 



• kwasów  tłuszczowych  omega-3, które  biorąc  udział  w  rozwoju  układu
nerwowego,  wpływają  na  prawidłową  pracę  i  rozwój  mózgu,  a  także
poprawiają koncentrację. Są one zawarte w oleju lnianym, rzepakowym, soi i
jej przetworach, algach morskich i orzechach włoskich. 

• witamin i  składników mineralnych, a  zwłaszcza:  magnezu, cynku, żelaza,
witamin z grupy B. Żelazo przyczynia się do  prawidłowego rozwoju funkcji
poznawczych  u  dzieci  (lepsza  koncentracja),  podnosi  sprawność  fizyczną  i
odporność.  Największym  jego  źródłem  są  rośliny  strączkowe.  Natomiast
pozostałe  składniki  w  dużej  ilości  są  zawarte  w  produktach  zbożowych  z
pełnego przemiału, a także warzywach, orzechach, pestkach dyni i słonecznika.

• witamin  z  grupy  B  (zwłaszcza  B6,  B12)  wpływających  na  optymalne
działanie centralnego układu nerwowego. Pełnią one  funkcje pomocnicze przy
wytwarzaniu  neuroprzekaźników. Ich bogatym źródłem są zielone  warzywa
liściaste (kapusta, brukselka, brokuły, szpinak), nasiona roślin strączkowych,
produkty  zbożowe  z  pełnego przemiału,  cebula,  czosnek,  migdały,  orzechy
oraz przetwory mleczne i jaja. 

• lecytyny, która jest niezbędna do powstania jednego z neuroprzekaźników i
wpływa  na  pamięć.  Występuje  ona  w orzeszkach  ziemnych,  soi,  siemieniu
lnianym i kiełkach pszenicy. 

• witaminy  D potrzebnej  do  prawidłowego  stanu  kośćca. Zwiększa  ona
wchłanianie  wapnia  z  przewodu  pokarmowego  i  pobudza  procesy
kościotwórcze. Znajduje się w nabiale i produktach wzbogaconych. 

• wapnia, który odgrywa istotną rolę w zachowaniu właściwego wzrostu oraz
zbudowaniu mocnych kości i zębów w dzieciństwie i wczesnej młodości.

Racjonalny sposób odżywania uwzględnia co najmniej  pięć posiłków w ciągu
dnia. Zaliczamy do nich I śniadanie, II śniadanie, obiad , podwieczorek i kolację.
Każdy z nich odgrywa określoną  rolę  w naszym żywieniu,  jednak dla  dzieci
kluczowe znaczenie ma I i II śniadanie. 
Pierwsze  śniadanie jest  najważniejszym posiłkiem  w  ciągu  dnia,  bo  po  długiej
przerwie  nocnej  organizmowi  należy  dostarczyć  energii  przed  rozpoczęciem
codziennych  zajęć.  Mały  uczeń  zawsze  powinien  zjeść  pierwsze  śniadanie  przed
wyjściem do szkoły. Jego podstawą są: 

• produkty zbożowe, czyli pieczywo pełnoziarniste oraz kasze, płatki zbożowe, 
• niezwykle  ważnym  w  diecie  dziecka  są  produkty  mleczne,  mogą  one

występować pod postacią napoju do śniadania (mleko do 2% tłuszczu, kefiry,
maślanki)  lub jako składowa potrawy np. zupy mleczne, jogurt naturalny z
płatkami owsianymi; jako dodatek do pieczywa w postaci chudych/półtłustych
twarogów, sery żółte w limitowanej ilości ze względu na wysoką zawartość
tłuszczu,

• dodatkiem do pieczywa mogą być także pasty z roślin strączkowych i jaja,
• do każdego śniadania powinny być dołączone warzywa jako np. dodatek do

kanapek,



• owoce mogą stanowić dodatek do przetworów mlecznych (jogurt z malinami
czy koktajl z kefiru i świeżych  lub mrożonych owoców), mogą też być spożyte
osobno (owoce sezonowe, sok owocowy lub owocowo -warzywny),

• najlepszymi napojami uzupełniającymi śniadanie może być woda mineralna,
herbatki owocowe, soki owocowe i warzywne. 
 Drugie śniadanie spożywane jest zazwyczaj między godziną 10 a 12, jest kolejnym

posiłkiem  w  ciągu  dnia,  bardzo  ważnym  z  punktu  widzenia  żywieniowego.
Regeneruje siły, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu podczas nauki, co
wiąże się z właściwym procesem przyswajania wiedzy i zapamiętywania, wpływa na
lepszą  koncentrację,  lepszy  rozwój  intelektualny  dziecka.  Posiłek  ten  powinien
uzupełniać witaminy , składniki mineralne, energię a także płyny. II śniadanie nie
należy do obfitych posiłków, powinno składać się z łatwo przyswajalnych produktów,
które bez problemu można zabrać do szkoły.  Komponując drugie śniadanie, warto
pamiętać  o tym,  że  dziecko  jada  ten posiłek zwykle  stojąc  na korytarzu,  dlatego
powinno być ono tak przygotowane, by dało się je zjeść bez trudu. Kanapka nie może
być zbyt gruba, napakowana składnikami – nie tylko ciężko będzie ją ugryźć, ale też
może  po  prostu  rozpaść  się  w  ręku.  Lepiej  nie  wkładać  do  niej  pokrojonych
pomidorów lub ogórków – po kilku godzinach pieczywo z takim dodatkiem nasiąknie
wilgocią  i  będzie  nieapetyczne.  Bardzo  ważne  jest  odpowiednie  opakowanie.
Najbardziej praktyczne są pojemniki śniadaniowe z kilkoma przegródkami – większą
na  kanapkę,  i  mniejszymi  na  różne  warzywa  i  owoce.  Zgnieciony  pomidor,
rozmoczony papier  wciśnięty w kanapkę,  obite  jabłko – jakże często właśnie tak
wygląda  tradycyjne  drugie  śniadanko  wyciągnięte  w  szkole  z  plecaka!  Dlatego
stawiajmy na  nowoczesne  plastikowe  pojemniczki,  które  są  poręczne,  dobrze  się
zamykają i doskonale chronią włożone do środka produkty. Co więcej są higieniczne
– łatwo je umyć, wysuszyć, i praktyczne – jeden pojemnik może służyć przez dłuższy
czas.  Kształtując prawidłowe nawyki żywieniowe już w młodym wieku zastanówmy
się co warto przygotować dziecku do szkoły? 

• Kanapki- najprostsza i najwygodniejsza forma drugiego śniadania. 
Do ich przygotowania używajmy pieczywa razowego, pełnoziarnistego lub z
mąki grubego przemiału. Z dodatków najlepsza jest chuda wędlina, ser żółty,
lub serek twarogowy. Dla urozmaicenia możemy przygotować pastę z jaj, pastę
z ryby wędzonej, lub jajko na twardo. 

• Nie zapominajmy o warzywach, do kanapki dodajmy liście różnorodnych sałat,
szczypiorek, natkę pietruszki, kilka plasterków pomidora lub ogórka, może być
także rzodkiewka, papryka i marchewka pokrojona w słupki - takie warzywo,
które  dziecko  lubi.  Warzywa  możemy  też  zapakować  oddzielnie  do
pudełeczka, dziecko chętnie po nie sięgnie na przerwie.

• Codziennie uczeń powinien zjeść lub wypić odpowiednik połowy litra mleka.
W przypadku kiedy nie lubi mleka, możemy zastąpić je jogurtem naturalnym,
serkiem,  lub  kefirem.  Jeśli  jest  taka  możliwość  dajmy  dziecku  do  szkoły
kubeczek  jogurtu  owocowego,  lub  serka  homogenizowanego  z  plastikową
łyżeczką. 



• Dodatkiem do kanapki może być świeży owoc sezonowy, najlepiej taki, który
nie sprawia problemu w takcie przenoszenia i spożycia. Bardzo dobrze nadają
się  do  tego  celu  jabłka,  gruszki,  śliwki,  banany,  brzoskwinie,  winogrona.
Można  także  podawać  mandarynki  lub  pomarańcze,  ale  należy  je  przed
wyjściem do szkoły obrać i zapakować w odpowiednie pudełeczko. 

• Sałatki na bazie razowego makaronu, ryżu lub kasz z dodatkiem pieczonego
lub gotowanego mięsa, warzyw i ziół, tortille, nuggestsy, naleśniki zwinięte w
rulonik.

• Przekąski - słone chrupki zastąpmy orzechami włoskimi, migdałami, pestkami
dyni lub słonecznika. Dobrze sprawdzają się jako przekąski  suszone owoce.
Od  czasu  do  czasu  możemy  podać  kawałek  czekolady  z  orzechami,
ewentualnie  batoniki  z  pełnymi  ziarnami  zbóż,  lub  ciasteczka  zbożowe  –
idealne byłyby te upieczone w domu.

• Do  picia  woda  mineralna,  herbata  lub  soki  owocowe  i  warzywne,  które
powinny być 100% i najlepiej rozcieńczone  wodą.  
Przygotowując  śniadanie do szkoły pamiętajmy:

• produkty powinny być „łatwe w transporcie” i spożyciu,
• nie podawajmy dziecku słodyczy, słodkich bułek, ograniczajmy spożycie 

słodkich napojów typu cola, pepsi, fanta, 
• w drugim śniadaniu powinien znaleźć się co najmniej jeden owoc,
• pamiętajmy  o wygodnych pojemniczkach, plastikowych sztućcach, 

serwetkach.  
Najczęstsze problemy w żywieniu dzieci
Powszechnym  błędem  w  żywieniu  dzieci  jest  monotonia  i  brak  urozmaicenia.
Podawanie  dziecku  tych  samych  potraw  zbyt  często,  po  pewnym  czasie  może
powodować znudzenie oraz brak ochoty na jedzenie Różnorodność posiłków wpływa
na poprawę apetytu i powoduje, że są one akceptowane i chętniej spożywane. 
Nadmierne spożycie cukru  jest jednym z najczęstszych błędów w żywieniu dzieci.
Wynika ono w głównej mierze ze spożywania słodyczy oraz gazowanych napojów i
soków  owocowych.  Słodycze  są  wysokokaloryczne  i  sprzyjają  nadmiernej  masie
ciała. Częstym błędem ze strony rodziców i opiekunów jest zezwalanie dzieciom na
podjadanie słodyczy bezpośrednio przed posiłkiem. 
Wysokie spożycie soli w okresie dzieciństwa przyczynia się do rozwoju nadciśnienia
i może być przyczyną rozwoju wielu chorób w wieku dorosłym. Nadmiar soli może
wpływać niekorzystnie na prawidłowy rozwój układu kostnego dziecka i prowadzić
do zwiększonej demineralizacji  kości,  ponieważ powoduje zwiększenie wydalania
wapnia  z  organizmu.  Zbyt  duże  spożycie  soli  przez  dzieci  prowadzi  też  do
nadmiernego obciążenia nerek, które są mniej rozwinięte niż u dorosłych. 
Jak zachęcić dziecko do jedzenia nowych produktów?
Edukację żywieniową najlepiej rozpocząć od najmłodszych lat. Już we wczesnym
dzieciństwie  kształtują  się  nawyki  żywieniowe  takie,  jak  upodobania  do  smaku
słodkiego czy słonego. To, że dzieci lubią produkty, które najlepiej znają i boją się



spróbować nowych jest zupełnie naturalne. Zachęcanie dzieci do próbowania nowych
produktów czy  niejadków do  jedzenia  posiłków wymaga  więc  cierpliwości.  Jeśli
chcemy  namówić  dziecko  aby  zjadło  jakiś  nowy  produkt  lub  spróbowało  się
przekonać do potrawy, której nie lubi musimy mu w tym pomóc. 
Oczywiście, nawyki, które zostały zdobyte w czasie  dzieciństwa są najsilniejsze i
decydują  o  wyborach w wieku dorosłym.  Większość naszych zachowań,  również
tych żywieniowych, wynosimy z rodzinnego domu. Bez problemu można żyć bez
cukru- nie dosładzać, nie pić słodkich napojów i nie jeść słodyczy. Do 7 roku życia
dziecko czerpie przykład głównie z mamy, zaś później z taty, natomiast do 10 roku
życia istnieje możliwość zmiany nawyków żywieniowych dziecka. Ale po co walczyć
z dzieckiem o jedzenie zdrowych posiłków jeśli można wyrobić w nim ten nawyk od
maleńkiego w dwojaki sposób. Po pierwsze - poprzez zakup zdrowej żywności oraz
po drugie - przez przekazywanie i pokazywanie własnych nawyków żywieniowych.
Póki dziecko jest małe nie myślimy o konsekwencjach zdrowotnych złego jedzenia,
ale  właśnie  zaniedbanie  właściwej  diety w  tym okresie  doprowadza  do progresji
chorób zwłaszcza cywilizacyjnych w dorosłym wieku. 
 W oparciu o materiały Instytutu Żywności i Żywienia 
opracowała mgr Elżbieta Bogusławska 
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