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ZDROWY STYL ŻYCIA

Zdrowy styl życia to wspieranie organizmu i ochrona przed chorobami, realizowane przez właściwe odżywianie,

sen, ruch fizyczny i wypoczynek.



PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ



ZDROWE ODŻYWIANIE

1. Podstawę piramidy, czyli najważniejszą część, stanowi wysiłek fizyczny - bądź codziennie aktywny fizycznie co najmniej godzinę
dziennie (ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2 godz.).

2. Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po jedzeniu (co najmniej 2 razy dziennie).

3. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości (uważaj na cukry w owocach).

4. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.

5. Pij co najmniej 3–4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem i – częściowo – serem).

6. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych.

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

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

9. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć.

10. Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała.



RACJONALNY WYPOCZYNEK

Sen to czas wypoczynku i regeneracji organizmu. Od wystarczającej ilości snu i jego jakości zależy

funkcjonowanie układu nerwowego i krążenia, odporność, samopoczucie, funkcjonowanie pamięci

i skuteczność uczenia się.



SEN

Długość snu zależy głównie od wieku:

 Noworodek – przesypia większą część doby

 Przedszkolak – śpi ok. 10 godzin

 Dzieci i młodzież – potrzebują ok. 8 godzin snu

 Dorośli – śpią 7-8 godzin

 Osoby starsze – wystarcza im ok. 6 godzin snu.





DBAJ O ZDROWIE!

Ślachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz.

Jan Kochanowski Na zdrowie
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