
Zdrowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym    

Prawidłowy sposób odżywiania  dzieci  w wieku przedszkolnym ma decydujący wpływ na
właściwy rozwój, zdrowie, sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalną. Przyzwyczajenia
z okresu dzieciństwa mają duży wpływ na model żywienia w wieku dojrzałym. 

Przez  właściwe  odżywianie  dzieci  przedszkolnych  należy  rozumieć  przede  wszystkim
odpowiednie  do  zapotrzebowania  spożywanie  składników odżywczych  i  pokrycie  potrzeb
energetycznych.  W  diecie  dziecka  powinny  znaleźć  się  produkty  zawierające  wszystkie
składniki odżywcze: węglowodany, tłuszcze, błonnik, białko, witaminy, składniki mineralne.
Dziecko  w wieku  przedszkolnym powinno  spożywać  4-5  posiłków dziennie,  w tym trzy
podstawowe (śniadanie, obiad i kolacja) oraz dwa mniejsze dodatkowe (drugie śniadanie i
podwieczorek).  Rodzice  powinni  mieć  świadomość,  że  dziecko  które  przebywa  w
przedszkolu od bardzo wczesnych godzin porannych, powinno przed wyjściem z domu zjeść
mały posiłek.  Niejedzenie śniadania skutkuje spadkiem glukozy we krwi,  co jednocześnie
skłania dziecko do sięgania po słodkie przekąski.

Dieta dziecka w wieku przedszkolnym powinna:

- zawierać produkty dostarczające młodemu organizmowi odpowiednie składniki odżywcze,
które zapewnią dziecku zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny
oraz sprawią, że dziecko będzie zadowolone,

- charakteryzować się dużą wartością odżywczą i jakością zdrowotną. Żywność powinna być
naturalna, świeża, mało przetworzona.

- uwzględnić mleko i jego przetwory, jaja, chude mięso, wysokogatunkowe wędliny, produkty
zbożowe  z  pełnego  przemiału  ziarna,  odpowiedni  tłuszcz,  rośliny  strączkowe,  ryby  oraz
świeże warzywa i owoce.

-  unikać  nadmiaru  słodyczy,  dosładzanych  soków,  słodkich  sosów,  nadmiaru  soli,
półproduktów  lub  gotowych  produktów  z  dużą  zawartością  konserwantów  i  sztucznych
barwników.

Zmniejszona ilość ruchu, czas spędzony przed komputerem, telewizorem, na dodatkowym
zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie posiłków z gotowych półproduktów i produktów
wysoko  przetworzonych,  podjadanie  słodkich  batoników,  chipsów,  napojów  z  dużą
zawartością  cukru  oraz  innych produktów nafaszerowane  konserwantami  w konsekwencji
prowadzą do nadwagi,  otyłości,  chorób cywilizacyjnych oraz cukrzycy. Aby tego uniknąć
należy kształtować właściwe zwyczaje i nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat. 

Wpływ  na  prawidłowe  odżywianie  dziecka  w  wieku  przedszkolnym  ma  również
przedszkole. Niezbędna jest tu współpraca z rodziną dziecka. To przede wszystkim w
rodzinie powstają nawyki żywieniowe i przyzwyczajenia dziecka. 

Do najczęściej popełnianych błędów żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym należą: 

 małe ilości warzyw, zwłaszcza bogatych w karoten i będących źródłem witaminy C, 

 zbyt  duża  ilość  słodyczy  w  diecie  dziecka.  Ich  nadmiar  może  oddziaływać
niekorzystnie na wchłanianie składników mineralnych, takich jak cynk i żelazo.



 zbyt małe spożycie wapnia, który stanowi podstawowy materiał  budulcowy kości i
zębów, 

 nerwowa atmosfera, pośpiech w czasie trwania posiłku,

 rozpraszanie  uwagi  dziecka  w  czasie  posiłku  zabawkami,  telewizją,  telefonem
komórkowym,

 „bieganie” za dzieckiem z jedzeniem, 

 proponowanie niejadkom słodyczy w zamian za zjedzenie posiłku, 

 czytanie przez osoby dorosłe podczas posiłków gazet lub oglądanie telewizji. 

Sposób  żywienia  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  zależy  od  środowiska  rodzinnego.
Zasadą  jest,  iż  rodzice  prowadzący  zdrowy  styl  życia  i  przestrzegający  zasad
racjonalnego żywienia są najlepszym wzorcem do naśladowania dla swoich rosnących
dzieci.  Dlatego  powinniśmy  zadbać  także  o  nasze  odżywianie.  Dawaj  przykład,  by
mogło  postępować  tak,  jak  Ty postępujesz,  a  nie  tak  jak  mówisz,  że  powinno  być.
Namawianie dziecka do jedzenia warzyw i owoców nic nie pomoże, gdy w tym samym
czasie rodzice zjadają pospiesznie po pracy kupioną, przyniesioną do domu pizzę czy
odgrzewając gotowe danie w mikrofali.  

Dziecko  w  wieku  przedszkolnym  warto  angażować  w  racjonalne  zakupy  zdrowych
produktów spożywczych,  uczyć  układania  kolorowego jadłospisu  i  przygotowywania
podstawowych  posiłków.  Ozdabianie  kanapek  kolorowymi  warzywami  to  wspaniała
zabawa i okazja do zapewnienia przedszkolakowi zdrowego posiłku. Dziecko powinno
znać  i  odróżniać  potrawy  zdrowe  od  tych,  których  należy  unikać  oraz  wiedzieć,
dlaczego.  Zapewnij  dziecku dostęp do zdrowych produktów. Zamiast  kalorycznych i
mało odżywczych przekąsek, słodyczy, lodów  i słodzonych napojów, podsuwaj dziecku
owoce  i  warzywa  jako  przekąski  i  stały  element  posiłków.  Produkty  mleczne,  są
niezbędnym elementem diety dziecka. Stanowią ważne źródło wapnia oraz białka. Dla
dziecka w wieku przedszkolnym wybieraj jednak już produkty mleczne ze zmniejszoną
zawartością tłuszczu bez dodatku cukru, np. zamiast mlecznego deseru wybierz jogurt
naturalny i dodaj do niego świeże owoce. Warto też zachęcać dzieci w tym wieku do
kreatywnego  nakrywania  do  stołu  i  uczyć  je  dobrych  manier.  Ważne  jest,  aby
przedszkolaki znały i stosowały zasady właściwego spożywania posiłków, wspólnie z
rówieśnikami  w  przedszkolu,  ale  też  w  domu  z  rodziną  –  przy  stole,  a  nie  przed
telewizorem! Wspólny posiłek powinien być spożywany, kiedy tylko jest to możliwe –
jest  to  kolejna  wspaniała  okazja  nie  tylko  do  wpojenia  dziecku  zasad  zdrowego
odżywiania, ale też jedzenia bez pośpiechu, w rodzinnej atmosferze, co ma zbawienny
wpływ także na dorosłych.  Propaguj  aktywność fizyczną i  uczestnicz w niej  Zabierz
dziecko  na  spacer,  przejażdżkę  rowerem,  basen.  Ogranicz  siedzący  tryb  życia  przed
komputerem i telewizorem do minimum. Nie instaluj tych urządzeń w pokoju dziecka.


