
Na czym polega 
zdrowy styl życia?  



Zdrowy styl życia to sposób życia, który ma na 
celu zapewnić  zdrowie. 
 

  

 

 Zdrowie według definicji 
WHO to nie tylko całkowity 
brak choroby czy kalectwa, 
lecz także stan pełnego, 
fizycznego, umysłowego i 
społecznego dobrostanu -
dobrego samopoczucia. 

  
 



 Na  zdrowy styl życia ma wpływ: 
 

 1. Zdrowe odżywianie 

 2. Aktywność fizyczna 

 3. Zdrowy sen 

 4. Dbanie o higienę ciała i zęby 

 5.Unikanie używek 

 6.Umiar w korzystaniu z urządzeń elektronicznych 

 7.Dbanie o pozytywne relacje międzyludzkie 

 8.Radzenie sobie ze stresem 

 9. Pozytywne myślenie 

 



ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO 
 
 Abyśmy byli zdrowi, musimy się prawidłowo odżywiać. Właściwe 

odżywianie sprawia, że jesteśmy zdrowi i odporni na choroby, a także 

lepiej się czujemy, lepiej się uczymy. 

 



KORZYSTAJ Z PIRAMIDY ZDROWEGO 

ODŻYWIANIA 
 
 Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie 

 



Co jeść-czego nie? 

Należy jeść: 

 •owoce i warzywa , 

 •kasze i brązowy ryż, 

 •pestki, orzechy i migdały, 

 •ryby, 

 •jajka, 

 •kefir i jogurt. 

  

Nie należy jeść: 

 •słodyczy, ciastek i cukru, 

 •fast-foodów. 

 

Należy unikać: 

 •tłuszczów zwierzęcych, 

 •potraw smażonych na tłuszczu i 
grillowanych, 

 soli. 

 



PIJ WODĘ 
  
 

 ok 2-3 litrów dziennie. 

 Wodę pij powoli, małymi 
łykami, systematycznie 

 Zrezygnuj ze słodzonych 
napoi   

  
  

 



RUCH TO ZDROWIE 
 

 Ruch jest niezbędny dla 
prawidłowego funkcjonowaniu 
organizmu. Aktywność fizyczna 
wpływa  NIE TYLKO na 
kondycję, ale także na zdrowie 
psychiczne. 

 

 W ZDROWYM CIELE  

 ZDROWY DUCH 

 



WYSYPIAJ SIĘ 
 

  

  

 Dzieci do 12 lat powinny spać ok. 
10 godzin na dobę. 

 Dbaj o prawidłowy i odpowiednio 

długi sen, w którego czasie Twoje 

ciało zregeneruje się i nabierze sił 

na kolejny dzień. 

 Zbyt krótki sen bardzo negatywnie 
wpływa na zdrowie fizyczne, 
zdolności poznawcze oraz nastrój. 

  

 



MYJ ZĘBY 
 



UNIKAJ UŻYWEK 
 

 - papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy- 

 WSZYSTKIE SĄ SZKODLIWE DLA ZDROWIA 

 



ZACHOWAJ UMIAR W KORZYSTANIU  

Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
 
 

 Kiedy możesz ogranicz 
oglądanie telewizji, korzystanie 
z komputera i innych urządzeń 
elektronicznych   do 2 godzin 
dziennie. 

 Poszukaj zdrowej alternatywy 
dla spędzenia czasu wolnego. 
Po skończonych zdalnych 
lekcjach wyjdź na spacer, unikaj 
komputera. Aktywnie spędzaj 
czas. Ruszaj się! 

  
 



PANUJ NAD STRESEM 
 

  

 Stres towarzyszy nam na co dzień i jest 
konieczny do normalnego funkcjonowania. To 
stan mobilizacji organizmu potrzebny nam do 
tego, byśmy stawili czoło zadaniom i 
wyzwaniom. 

 Staraj się podejmować wyzwania. 

 Dobrym sposobem na stres jest ruch, który 
pozwala rozładować utrzymujące się napięcie. 
Sport kształtuje pozytywne cechy charakteru, 
dzięki czemu jesteśmy odporniejsi na 
przeciwności losu i lepiej sobie radzimy ze 
STRESEM. 

  

 



DBAJ O POZYTYWNE RELACJE  
 Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM 
 

 Lepsze relacje z innymi sprzyjają  przyjaznej atmosferze                
i dobremu zdrowiu. 

  
 



BĄDŹ OPTYMISTĄ- MYŚL POZYTYWNIE 
  
 

 Optymizm i pozytywne myślenie 
sprzyja zdrowiu. 

 "Hormony szczęścia" wzmacniają 
nasz układ odpornościowy, więc 
mniej chorujemy. 

 Według  badań optymiści żyją 
dłużej, mają niższe ciśnienie krwi, 
niższy poziom hormonu stresu, 
mniejszą zachorowalność na 
choroby sercowe . 

 

http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1650-czy-optymizm-jest-dla-ciebie-dobry.html


Dziękuje za uwagę! 
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