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CZY WIESZ, ŻE:

Polska, obok Anglii należy do krajów europejskich o największym
przyroście nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 5 -11 lat.

W Polsce występowanie nadwagi i otyłości w zależności od regionu
kształtuje się pomiędzy 2,5% a 12%.

Otyłość w wieku młodzieńczym trzykrotnie zwiększa ryzyko
otyłości w dorosłym życiu.

Liczne badania statystyczne wskazują, że 70% dzieci, których oboje
rodzice są otyli, również jest otyłe. Jeżeli oboje rodzice są
szczupli, ryzyko otyłości u dziecka wynosi jedynie 10%.



CZYNNIKI WEWNĘTRZNE  - GENETYCZNE – powodem mogą być
tzw mutacje genowe, jednego lub kilku genów. Z powodu tych mutacji
zaburzeniu mogą ulec procesy procesy regulujące metabolizm, głównie
te które regulują gospodarkę węglowodanową lub tłuszczową.  

Jednym z genów związanych z nadmierną wagą jest GEN FTO 
- określany jako „gen otyłości”. Osoby posiadające najbardziej
niekorzystny wariant genu FTO są obciążone ok. 2 razy większym
ryzykiem rozwoju otyłości w porównaniu do osób z korzystnym
wariantem tego genu. 

PRZYCZYNY NADWAGI I OTYŁOŚCI



CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE w tym:

- nieprawidłowa dieta,

- zbyt mała aktywność fzyczna,

- stres i zaburzenia emocjonalne.

PRZYCZYNY NADWAGI I OTYŁOŚCI



NADMIAR CUKRU W DIECIE

Codzienna nadwyżka zaledwie 100 kcal (np. szklanka słodkiego napoju
gazowanego) może doprowadzić do „przybrania” 1 kg „na wadze” w 2
miesiące, a 6 kg w ciągu roku. 

W latach 2008-2017 o 6,1 kg wzrosła przeciętna ilość cukru spożywanego
przez jednego mieszkańca Polski, mimo znacznego zmniejszenia spożycia
cukru nieprzetworzonego, nabywanego bezpośrednio przez gospodarstwa
domowe (spadło ono w tym czasie o 5,7 kg). Obserwowany wzrost wynika ze
wzrostu konsumpcji cukru będącego składnikiem innych produktów
spożywczych o blisko 11,8kg.
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NADMIAR TŁUSZCZU W DIECIE

Poglądy dotyczące roli tłuszczów w diecie człowieka ulegają ciągłym
zmianom. Aktualny stan wiedzy wskazuje, że nie poziom spożycia
tłuszczu, a przede wszystkim jego skład są czynnikami ryzyka
schorzeń dietozależnych. Poszczególne rodzaje tłuszczu
charakteryzują się odmiennym składem. 

Zbilansowana dieta powinna polegać na unikaniu spożycia
NASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH.

PRZYCZYNY NADWAGI I OTYŁOŚCI



NADMIAR SOLI W DIECIE

Obecnie coraz więcej dowodów wskazuje, że zachodzi także
bezpośrednia zależność między zawartością sodu w diecie 
a rozwojem otyłości, gdyż duże spożycie sodu prowadzi do
zaburzeń metabolizmu tkanki tłuszczowej.

Dane statystyczne wskazują na znaczne przekroczenia norm
żywieniowych na sól we wszystkich grupach wiekowych. Dotyczy
to nawet diety małych dzieci. Normy na sód są przekraczane ponieważ
łączna ilość sodu obejmuje sód z soli kuchennej i sód pochodzący ze
spożytej żywności, przeliczony na sól.

PRZYCZYNY NADWAGI I OTYŁOŚCI



BRAK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Osoby aktywne fzycznie żyją przeciętnie o 5–7 lat dłużej.

Ryzyko otyłości maleje o 10% z każdą godziną spędzoną na
umiarkowanym wysiłku fzycznym, a wzrasta o 12% z każdą
godziną spędzoną na oglądaniu telewizji.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że
niedostateczna aktywność fzyczna jest czwartym w kolejności
czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów na świecie. 

PRZYCZYNY NADWAGI I OTYŁOŚCI



Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat

BRAK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

W latach 1970–1990 krzywa wzrostu liczby osób otyłych była
równoległa do krzywej sprzedanych samochodów oraz
przeciętnej liczby godzin spędzanych w ciągu tygodnia przed
telewizorem. Aby „powrócić” do proporcji bilansu
energetycznego naszych przodków, współczesny człowiek
musiałby zwiększyć dobowy wydatek energetyczny o około 
400 kcal, co można uzyskać, wykonując aerobowe wysiłki
fzyczne trwające około 45–60 minut dziennie



W okresie od 01.09.2020 r. – do 30.09.2021 r.

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie w partnerstwie z Centrum
Kształcenia i Wdrożeń w Jaworznie realizowali projekt:

„Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie
proflaktyki nadwagi i otyłości dzieci w wieku przedszkolnym na terenie
miasta Jaworzna”.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej:  IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. 
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.6.
Rozwój usług zdrowotnych. 

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat



CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
realizacja wsparcia na rzecz dzieci w wieku 5 i 6 lat przebywających w
przedszkolach na terenie miasta Jaworzna w zakresie zwiększenia
świadomości prawidłowego żywienia, aktywności fzycznej oraz wiedzy
dotyczącej występowania, przyczyn i skutków dziecięcej nadwagi i
otyłości. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
- Wzrost poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym  na temat zasad 
prawidłowego żywienia i roli aktywności fzycznej.
- Zwiększenie poziomu wiedzy rodziców i personelu przedszkoli na temat
zasad i sposobów kształtowania postaw prozdrowotnych oraz właściwych
nawyków żywieniowych. 
- Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców, pracowników
przedszkoli.

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat

Lokalny program proflaktyki otyłości 
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PROGRAM Z LICZBACH:

Zakwalifkowanych: 730 dzieci, 730 rodziców, 78 nauczycieli
przedszkolnych

I pomiar antropometryczny 730 dzieci

II pomiar antropometryczny 727 dzieci

Dwa pomiary antropometryczne u  692 dzieci

Program ukończyło: 630 dzieci, 630 rodziców, 78 nauczycieli
przedszkolnych

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat















Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat

WNIOSKI I PLANOWANE DALSZE DZIAŁANIA:

- Zaburzenia masy ciała (nadwaga, otyłość, niedowaga) stwierdzono u ponad
30% dzieci w wieku 5-6 lat. 

- Wiedza rodziców w zakresie konsekwencji występowania nadwagi 
lub otyłości jest absolutnie niewystarczająca.

- Dzieci wraz z rodzicami mogły skorzystać z konsultacji z każdym specjalistą,
aby otrzymać fachową opiekę, jednak tylko 4 rodziców wyraziło takie
zainteresowanie.

- Edukacja żywieniowa oraz objęcie dalszym wsparciem dzieci i rodziców jest
kluczowe, aby osiągnąć zamierzone efekty i zmniejszyć liczbę przypadków
otyłości u dzieci i młodzieży.



WNIOSKI I PLANOWANE DALSZE DZIAŁANIA:

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie uruchomił 

KAMPANIĘ PROFILAKTYKI WYSTĘPOWANIA 

I ROZPOZNANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI 

WŚRÓD UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA JAWORZNO

Kampania proflaktyki występowania 
i rozpoznawania nadwagi i otyłości



KAMPANIA PROFILAKTYKI WYSTĘPOWANIA
 I ROZPOZNANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD 

UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA TERENIE MIASTA JAWORZNO

Założenia:

1. W pierwszej kolejności do udziału zapraszamy zespoły szkolno-
przedszkolne, nie zamykamy się również na zgłoszenia innych
zainteresowanych szkół.

2. Każdemu dziecku zapewnimy: pomiary antropometryczne z użyciem
analizatora składu masy ciała, ocenę wyniku przez dietetyka, bezpłatne
konsultacje specjalistów, możliwość skorzystania z Poradni promocji zdrowia. 

Kampania proflaktyki występowania 
i rozpoznawania nadwagi i otyłości



Założenia:

3. Dzieci w grupach będą uczestniczyć w warsztatach z dietetykiem,
psychologiem i fzjoterapeutą.

4. Podobnie rodzice i nauczyciela będą uczestniczyć w warsztatach 
z dietetykiem, psychologiem i fzjoterapeutą.

5. Zostaną przeprowadzone webinaria dla lekarzy POZ i lekarzy pediatrów.

W przyszłości planuje się połączyć kampanię z lokalnymi programami 
na rzecz promocji aktywności fzycznej u dzieci 

oraz proflaktyką wad postawy u dzieci.

Kampania proflaktyki występowania 
i rozpoznawania nadwagi i otyłości



Otyłość i nadwaga a kult piękna

Otyłość i nadwaga mogą generować negatywne w życiu społecznym. W dzisiejszych czasach
występuje bardzo duży kult ciała, kładzie się spory nacisk na wygląd, na nieustanne dążenie do
ideału piękna. Dzieci są tego wszystkiego świadkiem. Funkcjonując w świecie dorosłych, którzy
przykładają  szczególną wagę do kwestii związanych z wyglądem i szczupłą sylwetką, dzieci
same próbują sprostać wymaganiom otoczenia, nawet jeśli nie są one skierowane
bezpośrednio do nich. 

Od najmłodszych lat dziewczynki bawiąc się lalkami są oswajane z konkretnym stereotypem
piękna, lalki są szczupłe mają długie nogi i piękne lśniące włosy. W konsekwencji otyłym
dzieciom jest bardzo trudno zaakceptować własny wygląd, pojawia się u nich negatywny obraz
własnego ciała co bardzo obniża ich samoocenę. Niestety w wielu przypadkach brak
zadowolenia z własnego ciała nie staje się czynnikiem motywującym do zmiany, ponieważ
osoby z niską samooceną mają dość często też mocno obniżone poczucie własnej
skuteczności. Nie mają wiary we własne siły ani pewności siebie. Występuje wtedy poczucie
bezradności i bezsilności. Ten brak zadowolenia z własnego wyglądu może rozszerzać się
też na inne sfery życia. Prowadzi to do obniżonego nastroju a w bardziej zaawansowanym
stadium, do depresji, co wymaga już specjalistycznego leczenia.  



Otyłość i nadwaga a kult piękna

W stosunku do dzieci otyłych występuje wiele krzywdzących uprzedzeń  
i negatywnych postaw, które reprezentuje otoczenie, zarówno dorośli jak i dzieci. 

Przez dorosłych często takie dzieci są obwiniane za swoją wagę. Występuje błędne przekonanie, że taka 
stygmatyzacja może zmotywować dzieci do starań o zmniejszenie masy ciała. Takie dzieci są też
publicznie ośmieszane,  przez niemiłe komentarze  czy nadawanie im  nieprzyjemnych  przydomków np.
„grubasek”, „pulpecik”  -  to taka przemoc   w białych rękawiczkach. Takie piętnowanie nadmiernej masy
ciała przez dorosłych przynosi zupełnie odwrotny skutek, odbija się to zdecydowanie na samoocenie    i
poczuciu wartości takiego dziecka. Niestety dzieci otyłe są też dyskryminowane w grupie rówieśniczej.
Pierwsze takie negatywne postawy pojawiają się już w wieku przedszkolnym   a później tylko się
nasilają. 

Dzieci  błyskawicznie  dostrzegają  odmienność wyglądu  takiego dziecka,  co  zazwyczaj kończy
się wykluczeniem otyłego dziecka z grupy rówieśniczej, przez to, że inaczej wygląda, nie jest tak zwinne
i szybkie  jak  koledzy  tylko jest wolniejsze.  Otyłe dzieci często muszą zmagać się z tym, że inne,
szczuplejsze dzieci nie chcą się z nimi bawić. Przypisują im negatywne cechy, a te negatywne postawy
mogą w  przyszłości  przekształcić się w prześladowanie, dręczenie a nawet przemoc.  W konsekwencji
dzieci otyłe nierzadko zamykają się w środowisku domowym, ponieważ czują się odrzucone przez
kolegów, izolują się, unikają różnego rodzaju aktywności z obawy, że spotka ich jakaś przykrość. 



U wielu dzieci z nadwagą czy otyłością jedzenie przestało spełniać funkcję
odżywiania, czyli dostarczania substancji odżywczych, które zamieniamy w energię
do życia. Jedzenie zaczęło być potrzebne do zaspokajania dużo większej ilości
potrzeb, także, a raczej przede wszystkim potrzeb emocjonalnych. Staje się
kołem ratunkowym w sytuacjach dyskomfortu psychicznego, gdy dziecko przeżywa
negatywne emocje takie jak smutek, złość czy żal. To zjawisko jest nazywane
jedzeniem emocjonalnym  (emotional eating), które polega na zajadaniu
negatywnych emocji w celu ograniczenia przykrych doznań za pomocą jedzenia.
Stosuje się je jako odwrócenie uwagi od złego samopoczucia psychicznego.
Koncentrując się na jedzeniu można choć na chwilę zapomnieć   o trudnych
doświadczeniach. 

Otyłość i nadwaga jako problem
zdrowotny



Kolejną funkcją jedzenia jest traktowanie jedzenia jako maski. W chwilach
dyskomfortu psychicznego dochodzi do przejadania się, aby dolegliwości związane ze
spożyciem nadmiernej ilości pokarmu przyćmiły prawdziwe źródło stresu czy smutku.
Jedzenie jest też często używane do regulowania emocji. Spożywanie jest rozpatrywane w
kategoriach nagrody i pocieszenia. Często wybierane są wtedy pokarmy wysokokaloryczne,
bogate w cukier i tłuszcz, co powoduje wydzielanie tzw. hormonów szczęścia, czyli
dopaminy i serotoniny. Udowodniono, że jedzenie węglowodanów działa uspokajająco,
przez wytwarzanie endorfny. 
Ten stan nie trwa jednak długo, co prowokuje do ponownego jedzenia, a to z kolei może
prowadzić do wystąpienia objawów kompulsywnego jedzenia.   

Bardzo ściśle łączy się to Teorią Regulowanego Afektu, gdzie jedzenie występuje
pomimo braku uczucia głodu i jest traktowane jako praca włożona w celu uregulowania
negatywnych emocji, gdyż zmniejsza pobudzenie pod kątem biologicznym, pomaga
przyćmić negatywne emocje i odwrócić choć na chwilę od nich uwagę.

Otyłość i nadwaga jako problem
zdrowotny



Głód 
emocjonalny 

czy głód 
fizjologiczny?



Głód fizjologiczny Głód emocjonalny

Moment 
pojawienia się

Pojawia się stopniowo, nasila się w związku z coraz większym deficytem
energetycznym. Regularnie wysyła sygnały, że czas coś zjeść.

Pojawia się nagle. 
W jednej chwili nie myśli się o jedzeniu, następnej umiera się z głodu

Preferencja
określonych grup

produktów

Ochota na dowolną potrawę i otwartość na różne grupy produktów
spożywczych. Mogą pojawiać się preferencje co do potrawy, 

ale są one elastyczne.

Ochota na konkretny rodzaj pokarmu, często należący do grupy comfort
food. Zachcianki obejmują na przykład czekoladę, makaron czy burger.

Objawy
Odczuwany jest w żołądku – burczenie, uczucie pustki, 

„ssanie” w żołądku czy nawet ból.
Odczuwany jest w ustach i umyśle. Usta „domagają się” smaku czekolady,

a myśli zaczynają krążyć wokół pożądanego produktu.

Siła sygnałów, 
moment zaspokojenia

Zachęca do spożycia posiłku w jak najszybszym czasie, ale nie nakazuje,
aby zjeść go natychmiast. Istnieje większa możliwość odroczenia posiłku

w czasie.

Jest natarczywy. Nakazuje zjeść pożądany produkt natychmiast.
Odczuwana jest potrzeba ciągłego łagodzenia trudnych emocji jedzeniem.

Sytuacja, w której
powstaje

Spowodowany fizyczną potrzebą jedzenia. 
Ostatni posiłek był spożyty 4–5 godzin wcześniej. Silny głód może

powodować lekkie oszołomienie czy brak energii.

Zazwyczaj towarzyszy nieprzyjemniej sytuacji. Może to być np. trudna
rozmowa z szefem czy zły nastrój partnera.

Poczucie kontroli
Związany jest z celowym wyborem dania, człowiek wie, co ma na

widelcu. Istnieje możliwość podjęcia decyzji, czy zjeść całą kanapkę, pół
kanapki, czy też sałatkę.

Związany jest z automatycznym, bezwiednym sięganiem po jedzenie.
Podczas objadania się z powodów emocjonalnych można nawet nie

zauważyć, że zjadło się całe opakowanie lodów.

Poczucie sytości

Istnieje większe prawdopodobieństwo zaprzestania spożycia w chwili
pojawienia się sygnałów świadczących o zaspokojeniu fizjologicznej
potrzeby. Ten rodzaj głodu spowodowany jest potrzebą dostarczenia
energii i składników odżywczych dla organizmu. Gdy potrzeba zostaje

zaspokojona, człowiek przestaje jeść.

Spożywanie posiłku nie ustaje, nawet gdy żołądek jest pełny. Dochodzi do
przyjmowania pokarmu pomimo uczucia pełności w żołądku. Trwa to aż do

momentu zaspokojenia potrzeby emocjonalnej.

Głód fizjologiczny a emocjonalny



Zaspokajanie potrzeb jedzeniem 

Poza zaspokajaniem tylko uczucia głodu jedzenie pomaga nam także
zaspokoić inne bardzo ważne potrzeby. Potrzeba bezpieczeństwa jest
zaspokajana przez pewność wystąpienia następnego posiłku i gromadzenia
zapasów żywności. Potrzebę przynależności i miłości zaspokajają nam
prezenty w postaci produktów spożywczych na przykład słodycze, czekoladki
czy własnoręcznie upieczone ciasto, obdarowywanie kogoś jedzeniem jest
odbierane jako wyraz sympatii, miłości i wdzięczności wobec tej osoby.
Potrzeba szacunku i uznania ze strony innych często jest zaspokajana 
w zakresie zakupu prestiżowych i bardzo wyszukanych trudno dostępnych
produktów żywnościowych.

Tę potrzebę ludzie zapewniają sobie także poprzez gotowanie 
i przygotowywanie posiłków dla innych. Pozwala to im czuć się potrzebnymi 
a zebrane pochwały i aprobata społeczna pomagają zaspokajać potrzeby
samorealizacji. Bardzo często wraz awansem społecznym ludzie zmieniają swój
jadłospis na bardziej wyszukany  i prestiżowy. W ten sposób mogą zaspokoić
przy pomocy jedzenia swoją potrzebę samorealizacji. Chęć zaspokajania
potrzeb jest naturalną motywacją ludzi do działania.  



Rodzinne uwarunkowania otyłości 
w perspektywie psychologicznej

Ogromną rolę w kształtowaniu się otyłości dziecięcej odgrywa rodzina, ponieważ
jest pierwszym i jednocześnie najważniejszym środowiskiem życia dziecka. 
To w niej uczy się nawyków żywieniowych, zarówno tych prawidłowych jak i tych
błędnych. W domu kształtują się pierwsze mechanizmy kontroli, przekonania 
i wyobrażenia dotyczące jedzenia. To sytuacja rodzinna w dużej mierze decyduje 
o stylu życia dziecka.  

Ważną rolę odgrywają tutaj procesy uczenia się. Dziecko odwzorowuje
zachowania żywieniowe rodziny, np. ilość spożywanego jedzenia – czy jest
dostosowana do potrzeb organizmu czy większa, pory posiłków i długość odstępów
między nimi, podjadanie, stosunek do aktywności fzycznej. Te wszystkie kwestie są
„dziedziczone” przez dziecko z domu rodzinnego.  



W wielu domach karmienie jest formą okazywania miłości. Takie podejście
występuje w rodzinach, gdzie rodzic nie potraf rozmawiać o uczuciach ani ich
okazywać. W takich domach uzewnętrznianie uczuć utożsamiane jest z jedzeniem,
przygotowywaniem posiłków, dogadzanie pod względem żywieniowym. Nierzadko 
w sytuacjach, kiedy dziecko przeżywa jakiś kryzys emocjonalny, jest smutne lub
zestresowane i rodzic nie potraf go wesprzeć, proponuje mu w zamian ugotowanie
jego ulubionej zupki lub upieczenie ciasta. Występuje tutaj bardzo duża korelacja
jedzenia z emocjami, może doprowadzić to do negatywnych relacji  
z jedzeniem i nadmiernego objadania się. Dziecko jest karmione w sytuacji stresu 
a nie  w sytuacji, gdy występuje głód fzjologiczny. Ten mechanizm zostaje utrwalony
na lata i matki nawet dorosłym już dzieciom potrafą stale przygotowywać posiłki czy
słoiki. Okazywanie miłości nie odbywa się przez czułe słówka czy przytulanie tylko
przez karmienie i częstowanie jedzeniem.  

Rodzinne uwarunkowania otyłości 
w perspektywie psychologicznej



Proces kształtowania się wyborów żywieniowych u człowieka trwa całe
życie a zaczyna się już w okresie prenatalnym. Możemy wyszczególnić 4
modele wyborów żywieniowych: model rozwojowy, model poznawczy, model
psychofzjologiczny a także model skupiający się wyłącznie na
psychologicznych determinantach wyborów żywieniowych.  

Rodzinne uwarunkowania otyłości 
w perspektywie psychologicznej



Modele wyborów żywieniowych

Model rozwojowy wyborów żywieniowych zakłada, że szczególny wpływ na wybór produktu
ma jego ekspozycja. Oznacza to, że im większa częstotliwość kontaktu z danym produktem
spożywczym tym większa szansa na jego akceptację. Dodatkowo wraz ze wzrostem
liczby nowych produktów jadłospisie wzrasta także szansa na ich akceptację. Bardzo ważną
rolę w tym modelu odgrywa również proces uczenia się, obserwowanie
społecznych zachowań żywieniowych innych osób (szczególnie rodziców, rodzeństwa
i rówieśników) oraz asocjacja, czyli kojarzenie konkretnych produktów spożywczych
z określonymi działaniami lub uczuciami. Obserwowanie innych w czasie jedzenia może
wpływać na zmianę preferencji pokarmowych. Jeżeli dziecko widzi jak jego rówieśnicy
zajadają się jakimś warzywem może samo nabrać na nie ochoty. Badania pokazują, że
dziecko chętniej próbuje nowego produktu, jeśli osoba siedząca obok spożywa produkt w
tym samym kolorze. Ogromną rolę odgrywają tutaj także media, udowodniono, że dzieci po
oglądaniu reklam w których występują produkty spożywcze jadły więcej niż po oglądaniu
reklam, które w ogóle nie były związane z jedzeniem.  



Poznawczy model wyborów żywieniowych opiera się na postawie
jednostki wobec jedzenia, normach i zasadach obowiązujących w danej
społeczności. Ważną kwestią jest też kontrola, której podlega jednostka 
w związku z byciem częścią danej społeczności. 

Przekonania i obowiązujące obyczaje dotyczące jedzenia występujące w danej
społeczności istotnie wpływają na wybory żywieniowe jednostki w niej żyjącej. 

Modele wyborów żywieniowych



Modele wyborów żywieniowych

Model psychofzjologiczny zachowań żywieniowych koncentruje się na
odczuciach głodu i sytości, wpływie zmysłów na wybór pokarmu oraz roli jaką
odgrywa stres. Wyjątkowo dużą rolę w tym modelu przypisuje się
neuroprzekaźnikom takim jak katecholaminy (na przykład 
noradrenalina), serotonina (hormon szczęścia) oraz peptydom.  Istotną rolę
w tym modelu mają także zmysły, jedząc opieramy się głównie na smaku,
zapachu oraz doznaniach wzrokowych. Ważnym czynnikiem, który także
wpływa na to co i ile jemy jest stres, który u jednych powoduje zwiększone
łaknienie, a u innych powoduje wrażenie, że nie mogą nic przełknąć.  



Modele wyborów żywieniowych

Model oparty na psychologicznych determinantach wyborów
żywieniowych zakłada, że wybory żywieniowe jednostki są manifestacją jej
konfiktów wewnętrznych, występowania u niej poczucia winy czy dążenia do
dobrostanu. Przez wybieranie konkretnych produktów jednostka demonstruje
samokontrolę lub jej brak.



Style
karmienia



Styl kontrolujący

Styl kontrolujący to dobrze nam znane powiedzenie: „Nie odejdziesz od stołu, dopóki
talerz nie będzie pusty.” W tym stylu rodzic jest decydentem i ma być dokładnie tak, jak
rodzic chce. To dorosły ustala wszystkie zasady, szczególnie kiedy i o jakiej porze dnia
są posiłki, jakie produkty dziecko ma zjeść oraz w jakiej ilości. Nie ma tutaj miejsca na
odmowę dziecka.  

Takie podejście do żywienia małego dziecka powoduje, że zatraca ono umiejętność
rozpoznawania, kiedy jest głodne, a kiedy najedzone. Przestaje prawidłowo odbierać i
interpretować te sygnały, kiedy czując, że jest najedzone słyszy, że zjadło za mało, i że
powinno zjeść jeszcze troszkę kotlecika albo jeszcze dwa ziemniaczki. Jest to
sprzeczne z sygnałami jakie dostaje od organizmu i robi się dziecku mętlik w głowie. Jest
to jedna z głównych przyczyn występowania nadwagi i otyłości w już niedalekiej
przyszłości



Styl pobłażliwy

Styl pobłażliwy jest całkowitą odwrotnością stylu kontrolującego. W stylu pobłażliwym rodzic
pozwala dziecku na zbyt wiele w kwestii jedzenia. Dziecko ma tutaj pełną dowolność co, kiedy i w
jakiej ilości będzie jadło. Nie ma żadnych restrykcji żywieniowych ani monitorowania posiłków,
produktów czy też ich kaloryczności. Rodzic daje przyzwolenie dziecku na każdą żywieniową
zachciankę, mogą to być ciastka na śniadanie, poprawione paczką chipsów i batonem na obiad.
Jeśli dziecko nie ma ochoty na warzywa, owoce czy inne zdrowe produkty – to ich nie je. Czasami
jest to też jedzenie tylko jednego, wybranego dania na okrągło przez kilka dni i na każdy posiłek.
Zazwyczaj bardziej to wygląda na podkarmianie dziecka na każde jego zawołanie, bez względu na
to kiedy ostatnio jadło. Nie ma to znaczenia czy posiłek był 5 minut wcześniej, godzinę temu, czy
nawet 3 godziny temu. Trudno w takim stylu wyodrębnić kolejne posiłki i nawet zliczyć, ile w
zasadzie dziecko dziś zjadło. Wiąże się to z nadinterpretowaniem sygnałów dotyczących głodu i
sytości jakie wysyła organizm dziecka. Przyzwolenie dziecku na decydowanie w 100 % o tym co
znajduje się na jego talerzu zazwyczaj prowadzi do spożywania dużej ilości słodkich i mocno
przetworzonych produktów. Malec żywiony w taki sposób bardzo często przyjmuje znacznie więcej
kalorii niż potrzebuje, co prowadzi do otyłości oraz może powodować nadmierne pobudzenie u
dziecka. Trudno też przekonać później tak karmione dzieci do spożywania zdrowych produktów,
np. owoców czy warzyw, ponieważ marchewka jest znaczniej mniej atrakcyjna dla dziecka niż
batonik.  



Styl zaniedbujący

Styl zaniedbujący – występuje on, gdy kwestie dotyczące żywienia dziecka są na
samym dole listy priorytetów rodzica. Rodzic nie przywiązuje dużej wagi do robienia
zakupów, planowania i przygotowywania posiłków oraz jest mało wrażliwy na
potrzeby żywieniowe dziecka. W zaniedbującym stylu karmienia trudno przewidzieć
godziny posiłków. Zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko jest głodne a lodówka pusta.
Posiłki, jak już są przygotowywane przez rodzica to bez większej refeksji, co i w jakich
proporcjach trafa na talerz dziecka. 

W takich przypadkach, gdy rodzic nie przykłada wagi do jedzenia, dla dziecka robi się ono
ogromnie ważne. Ta niepewność, kiedy i czy w ogóle będzie kolejny posiłek lub czy będzie
wystarczająca ilość jedzenia aby się nasycić powoduje, że dziecko zaczyna się na tym
jedzeniu intensywnie koncentrować. Często w momencie, kiedy już ten posiłek się pojawia,
dziecko próbuje najeść się „na zapas” ignorując uczucie sytości. Jest to prosta droga do
nadwagi, otyłości i niezdrowych relacji z jedzeniem



Styl responsywny

Styl responsywny – jest to sposób karmienia, w którym rodzic reaguje na sygnały
dotyczące głodu czy sytości, które wysyła dziecko. To rodzic decyduje o tym, z jakich
posiłków składa się jadłospis dziecka. Pozwala mu czasem zadecydować, aczkolwiek jest
to    np. możliwość wyboru, czy dziecko chciałoby na obiad zupę pomidorową czy
ogórkową, a nie, co chce zjeść i może wybrać zupę lub ciastko. Rodzic określa też godziny
posiłków, które mogą ulec drobnej zmianie, np. gdy dziecko jest głodne, aby wyeliminować
podjadanie między posiłkami.

Do dziecka natomiast należy decyzja czy i ile zje. Respektujemy także jego prawo do
odmowy, nie próbujemy go karmić „na siłę” ani nie proponujemy innych posiłków w
zamian. Pozwalamy wtedy malcowi uczyć się rozpoznawać sygnały dochodzące z jego
ciała, wskazujące na to kiedy jest głodne, a kiedy najedzone. Responsywny styl karmienia
pomaga utrzymać prawidłową masę ciała dziecka oraz uczy prawidłowych relacji z
jedzeniem.  



Najbardziej pożądanym stylem karmienia jest styl responsywny. 
Daje malcowi przestrzeń do uczenia się jak odczuwa się głód i sytość. 

Pozwala on uszanować wolę i preferencje malucha pod czujnym okiem rodzica. 
Ma to pozytywny wpływ na rozwój dziecka, jego samodzielność i poczucie skuteczności. 

Łatwiej takim dzieciom podejmować własne, oczywiście adekwatne 
do wieku dziecka, decyzje i brać później za nie odpowiedzialność. 

Pamiętajmy, że dziecko to też człowiek, mały, ale człowiek. 
Pozwólmy mu na posiadanie własnego zdania i własnych preferencji, 

tworząc bezpieczne warunki do ich wyrażania.  



Neofobia żywieniowa

Neofobia żywieniowa, to problem dotyczący niejadków. Kiedy dziecko zostało dotknięte
neofobią, a wiele dzieci w wieku przedszkolnym ten problem dotyka, możemy go
rozpoznać po tym, że dziecko zaczyna unikać nowych pokarmów. Nowych w tym
przypadku oznacza również takie pokarmy, które dziecko znało i lubiło, ale teraz mają
one inną formę. Dziecko zaczyna jeść tylko kilka wybranych produktów. Bułka koniecznie
musi być bułką kajzerką, serek musi być tylko w opakowaniu z krówką a szyneczka
koniecznie w kształcie kółka. Nie zmierzamy się tutaj z brakiem apetytu, bo nasze
dziecko je, tylko wciąż te same wybrane przez siebie produkty. W związku z tym, że taki
stan dotyka większości dzieci w wieku 2-6 lat, to często wystarczy go po prostu
przeczekać. 

Podobnie jak z etapem „buntu dwulatka”, on również w końcu przemija. Jednak, jeżeli
chodzi o neofobię żywieniową, gdy przybiera ona mocno nasilone stadium, trwa już
dłuższy czas i zdaje się nie przemijać to jest to wskazanie do konsultacji ze specjalistą.



Jak odróżnić neofobię od niejadka

Pomocne w odróżnieniu dziecka 
z problemem neofobii od typowego niejadka mogą być poniższe wytyczne:

 
• Spożywa około 20 produktów lub mniej 

• Dziecko nie chce ponownie spróbować produktu, który już raz mu nie zasmakował 

• Brak akceptacji danej grupy pokarmów 

• Jedzenie zazwyczaj innego posiłku niż reszta (przygotowywanie osobnych posiłków,
by mieć pewność, że dziecko zje) 

• Płacz przy jedzeniu, niechęć do patrzenia na nowe pokarmy, to co nieznane nie może
leżeć na talerzu razem z zaakceptowanymi produktami 

• Odruchy wymiotne, brak zainteresowania jedzeniem 

• Niechęć do spożywania produktów o stałej konsystencji 



Złe praktyki
dotyczące

jedzenia



Słodycze

Słodycze mocno zaburzają apetyt u dzieci, powodują „zapychanie” żołądka, przez co
dziecko nie ma ochoty na późniejsze jedzenie zdrowych rzeczy. Według aktualnych
zaleceń dzieci nie powinny spożywać cukru przynajmniej do drugich urodzin. Uznaje się,
że do tego czasu powinien ukształtować się już tryb zrównoważonej diety i dwulatek jest
już w stanie zrozumieć zdanie: „Czekoladka dopiero po obiadku”. 

Oczywiście mowa jest tu o „złych cukrach” nie o cukrach naturalnych pochodzących np. z
owoców. Jeżeli więc rodzicowi zależy, aby dziecko więcej jadło, należałoby znacząco
ograniczyć słodycze w jego diecie. Są one bardzo kaloryczne i po zjedzeniu kilku takich
słodkich przekąsek, dziecko dostarczyło już sobie tyle kalorii, że nie jest w stanie zmieścić
obiadu czy kolacji. Ze słodyczami można sobie poradzić, wyznaczając pory lub
sytuacje w których je spożywamy np. urodziny i inne święta albo jako codzienny
deser po obiedzie. 



Upór

Upór – czyli wymyślanie przez rodziców najróżniejszych sposobów, aby dziecko zjadło.
Udawanie, że łyżeczka jest samolotem, robienie śmiesznych min, wykonywanie akrobacji
przez tatę a w końcu włączenie bajki - to tylko niektóre ze sposobów poradzenia sobie
z tym, aby dziecko jadło więcej. Natura jednak wyposażyła nasze dzieci w odruchy
obronne, początkowo jest to zamykanie buzi, następnie trzymanie jedzenia jak najdłużej w
buzi tylko po to by w końcu je wypluć, a w najgorszym wypadku wymioty. 

Dzieje się tak dlatego, że organizm broni się przed zjedzeniem zbyt dużej ilości pokarmu,
inaczej mógłby się rozchorować. Nawet jeśli nam się uda w takie sytuacji, że dziecko zje
ten posiłek, to tak naprawdę zjadło czy zostało nakarmione? Ktoś by powiedział – a jaka to
różnica? Kolosalna, patrząc z perspektywy kształtowania nawyków żywieniowych i
rozwijania zdrowych relacji z jedzeniem. 



Jedzenie w nocy

Kolejną złą praktyką rodziców jest pozwalanie dzieciom na jedzenie w nocy. Jeżeli
niewielki żołądek dziecka przyswoi w nocy sporą ilość jedzenia to z pewnością dziecko
nie będzie miało w dzień apetytu. Myślimy „Nie chce jeść za dnia, przygotuję mu
kanapkę, może zje, kiedy wstanie w nocy”. Podczas śniadania pojawia się wtedy
problem - znowu nic nie je, a przecież brzuszek małego dziecka jest jeszcze dostatecznie
pełny.



Porównania

Dla każdego z nas są one zazwyczaj krzywdzące. Nikt nie chce być do kogoś
porównywany. Jednak bardzo często podczas posiłków porównujemy nasze dziecko do
syna sąsiadki, mówiąc: „Staś na pewno zjadł już całe swoje śniadanko, a Ty? Zobacz
cały czas nic nie zjadłeś”. 

Za każdym razem, kiedy mamy ochotę zmusić dziecko do jedzenia porównując je do
innej osoby, zastanówmy się przez chwilę jak my czulibyśmy się w danej sytuacji.
Wyobraźcie sobie męża, który podchodzi do żony i mówi: „Kochanie widziałaś jak dobrze
teraz wygląda twoja koleżanka? Schudła, jest fajnie ubrana. Może Ty też powinnaś o
siebie zadbać?”. Co byście czuli w takiej sytuacji? 



Atmosfera przy stole

Bardzo duży wpływ na brak chęci do jedzenia ma atmosfera panująca przy stole. Jeśli już od
samego początku jesteśmy przekonani, że nasze dziecko nic nie zje to dokładnie tak będzie.
Nasze nastawienie odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Starajmy się również unikać docinków
skierowanych do dzieci w stylu: „Teraz nic nie jesz, a jakbym Ci dała czekoladkę to od razu
byś zjadł”. Jeżeli dziecko nie chce zjeść zupy, to bez grymasów na twarzy zabierzmy talerz
dziecku i zaproponujemy mu drugie danie. Jeśli jest to obiad jednodaniowy powiedzmy: „Nie
chcesz jeść, możesz iść się bawić”. Tylko tyle. 

Nie wprowadzajmy nerwowej atmosfery przy stole, to tylko pogarsza sytuacje. Unikajmy zdań
typu: „Nie jesz teraz to zjesz później, jak już będzie zimne, nic innego dzisiaj nie ma”.  Nie
obwiniaj dziecka za to, że tyle namęczyłaś się w przygotowaniu obiadu a ono nic nie je.
Prowadzi to do frustracji u rodzica jak i u dziecka, a ono nie widzi w tym swojej winy.
Stosowanie psychologicznych nacisków „zjedz surówkę jak mnie kochasz”, czy inne podobne
zdania to również wmuszanie dziecku jedzenia tylko  w innej formie. Postarajmy się więc o
miłą i przyjemną atmosferę przy stole, bez obwiniania, szantażowania, wyśmiewania. 



System kar i nagród

To chyba jedno z najgorszych postępowań rodziców. Jest to dość złożony problem,
kształtujący niepoprawne nawyki dziecka. Często praktykowane przez rodziców jest
nagradzanie za zjedzony posiłek czy spróbowanie nowości na talerzu. 

Nieskuteczność takiej metody w walce z niejadkami potwierdza eksperyment.
Poproszono dwie grupy dzieci o spróbowanie zupełnie nowego dla nich pokarmu.
Pierwsza grupa miała dostać nagrodę po zjedzeniu danego produktu, a druga grupa
miała wolny wybór mogli zjeść lub nie, nagrody nie było. Okazało się, że po kilku dniach
eksperymentu dzieci, które dostawały nagrodę jadły zdecydowanie mniej produktu, w
porównaniu do tych, które nagrody nie otrzymywały.  

Dlaczego tak się stało? Z systemem nagród i kar dzieci są zaznajamiane bardzo
wcześnie, więc wiedzą, że jeżeli dostają za coś nagrodę to na pewno nie za to, że zjadły
coś co jest postrzegane jako bezproblemowe. Dostały tę nagrodę, bo zjadły coś, czego
nikt bez nagrody nie chciałby zjeść. Tak właśnie myślą dzieci.



System kar i nagród

Poprzez traktowanie jednych produktów jako nagrody a innych jako kary, jeszcze
bardziej potęgujemy w dziecku chęć spożywania tylko „posiłków nagród”, a doskonale
wiemy, że „posiłkiem nagrodą” nigdy nie będzie buraczek czy sałata. Nie traktujmy
również deseru po obiadku jako nagrody, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia
deseru po obiedzie to starajmy się, aby to była normalna rzecz. Oznacza to, że
niezależnie od tego czy dziecko zje dużo czy mało obiadu powinno dostać deser. Nie
powinniśmy też w takiej sytuacji, tłumaczyć brak deseru faktem, że dziecko zjadło za
mało, mówiąc: „Jak nie zjesz wszystkiego, nie będzie dzisiaj deserku”. 

Mówmy raczej: „Pamiętaj, że jest jeszcze deser po obiadku, jeśli chcesz go zjeść
zostaw na niego miejsce w brzuszku”. Takie zdania pokazują dziecku, że zjedzenie
ciastka po obiedzie jest czymś naturalnym, czymś co dziej się codziennie, jest pewnego
rodzaju rutyną - nie nagrodą.  



System kar i nagród

System nagród i kar niesie za sobą szereg problemów napotykanych przy jego
stosowaniu. Oto kilka, niepożądanych efektów obserwowanych związanych 

z nagradzaniem jakie zazwyczaj występują u dzieci według Thomas’a Gordon’a:

• Jeżeli  dziecko nie dostaje nagrody od razu, tylko musi na nią poczekać np. do końca dnia, przestaje ona być dla
niego warta zachodu;

• Dziecko kusi się na każdą nagrodę, nawet za niekoniecznie poprawne zachowanie do którego ktoś go namówił,
przykładowo może być to nagroda od kolegów za wykonanie niemądrego zadania; 

• Gdy dziecko nie zasłuży na nagrodę może posunąć się nawet do zabrania innemu dziecku jego nagrody; 

• Dziecko nie będzie starało się o nagrodę, kiedy według niego wykonanie zadania, za które ją dostanie przekracza
jego możliwości 

• Nie możemy dać dziecku nagrody za poprawne zachowanie, ponieważ nas przy tym nie było, a dziecko
przyzwyczajone do dostawania nagród upomina się o nią; 

• Dziecko zaczyna wykonywać pewne czynności tylko dlatego, że pamięta o czekającej na niego nagrodzie; 

• Jeżeli dziecko nie zostanie nagrodzone przez dłuższy czas, może to być przez niego traktowane jako kara; 

• Po przyzwyczajeniu się do otrzymywania nagród, dziecko nie docenia nagrody, którą dostaje i domaga się innej.  



System kar i nagród

Jedną z najgorszych rzeczy jaką możemy zrobić własnemu dziecku z w zakresie kar i
nagród jest nagradzanie jedzeniem. Ośrodek nagrody w mózgu odpowiada za odczuwanie
przyjemności i zaspokojenia. Badania pokazują, że u dzieci otyłych, które były nagradzane
jedzeniem ośrodek nagrody wykazuje ponadprzeciętną wrażliwość na bodźce związane  z
jedzeniem. 

Ma to swoje odzwierciedlenie w Teorii Wzmocnienia Czułości Gray’a, która zakłada
zwiększoną aktywność obszarów mózgu odpowiedzialnych za system nagrody, przy
widoku apetycznego jedzenia. Odpowiedź hormonalna organizmu w takiej sytuacji jest
bardzo podobna, do tej, która powstaje przy zażywaniu silnych narkotyków, np. heroiny. 



Stres a jedzenie

Po czym możemy poznać, że dziecko jest zestresowane?

Objawy stresu mogą być mylone z objawami choroby. Stres powoduje bóle brzucha,
bóle głowy, problemy ze snem, nerwowe zgrzytanie zębami, częsty płacz bez większych
powodów. Jeżeli obserwujemy takie stany u swojego dziecka, a choroba została
wykluczona, możemy podejrzewać, że dziecko jest zestresowane. Kiedy tych emocji się
nagromadzi, dziecko dąży do samoregulacji. Musi dać tym emocjom upust. Tutaj właśnie
rolą dorosłego jest nauczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem w
bezpieczny sposób.   

  



Stres a jedzenie

Niestety dorośli mają tendencję do uznawania problemów dzieci za błahe, bo
przecież dziecko ma beztroskie życie i nie ma czym się stresować. Pamiętamy, że dla
dziecka jego problemy są bardzo ważne i jak najbardziej realne. Nie ma ono jeszcze
dużej wiedzy ani doświadczenia życiowego, żeby sobie z każdą sytuacją poradzić.
Bardzo często rodzice chcąc uspokoić dziecko, tak naprawdę bagatelizują jego problemy
mówiąc „Czemu płaczesz? To nie jest powód do płaczu!”, „To nie jest takie trudne”,
„Przecież nic się nie stało”. 

Dla dziecka taka sytuacja jest podwójnie trudna, bo napotkało jakiś problem, z którym nie
potraf sobie poradzić, a rodzic w tej sytuacji nie pomaga tego problemu rozwiązać tylko
jeszcze neguje zasadność wystąpienia u dziecka złości czy smutku. Więc tak naprawdę
dziecko zostaje z poczuciem bycia podwójnie przegranym, bo sytuacja jest
nierozwiązana a w dodatku rodzic uważa, że niewłaściwie się zachowało pokazując
swoje emocje. Każdy stres, nawet uznany przez rodziców za mało istotny ma negatywny
wpływ na psychikę dziecka i nie powinien być pomijany.  



Stres a jedzenie

Niestety dorośli nie zawsze potrafą we właściwy sposób pomóc dziecku w sytuacji
stresu. Jeżeli dodamy do tego, że dzieci są bardzo podatne na szybkie rozwiązania, rodzi
nam się problem zajadania stresu jedzeniem. 

Dzieje się też tak dlatego, że często rodzic nie wie, w jaki sposób pocieszyć dziecko, jak
mu pomóc, kiedy przeżywa złość, co zrobić w sytuacji wystąpienia lęku i proponuje wtedy
dziecku jego ulubioną przekąskę, deser czy wyjście na lody. Jest to bardzo
niebezpieczne rozwiązanie, ponieważ uczy dziecko kompensowania negatywnych emocji
jedzeniem i jest to już pierwszy krok do wytworzenia się nieprawidłowych relacji z
jedzeniem.  



Czynniki środowiskowe a nadmiar masy ciała

1. Nawyki żywieniowe rodziców.

2. Dostępność warzyw i owoców w domu.

3. Rodzinne spożywanie posiłków.

4. Rozwój technologii cyfrowej.

5. Jedzenie śniadań.

6. Warunki ekonomiczne.



Media a otyłość

Ogromną rolę w rozpowszechnianiu się otyłości i nadwagi u dzieci mają przekazy
marketingowe w mediach. Reklama jest dostosowana do konkretnej grupy docelowej. 
Bardzo często takie materiały promocyjne skierowane do dzieci są interaktywne, angażujące,
mają łatwo wpadające w ucho piosenki, które później i dzieci, i rodzice nucą bezwiednie pod
nosem. Reklamy są kolorowe, występują w nich szczęśliwi i ładni ludzie, zdrowe, rumiane
dzieci, które głaszczą się po brzuszkach po wypiciu napoju czy zjedzeniu słodkiej przekąski. 

Do tego często te produkty zawierają jakieś elementy np. małe zabawki, kapsle czy tatuaże,
które można kolekcjonować, co powoduje pojawianie się u dzieci kolejnych potrzeb
posiadania, rywalizowania z rówieśnikami w ilości tych gadżetów. 

To działania podprogowe, które wpływają na podświadomość. Jeszcze wczoraj nasze
dziecko nie do końca nawet wiedziało jak dokładnie wygląda faga Polski, a dziś już
kolekcjonuje kapsle z fagami różnych państw, które można znaleźć w paczce chipsów. W ten
sposób każdorazowe wspólne wyjście do sklepu to prośby i batalia o kupno owych chrupek. 



Media a otyłość

Podprogowe działania są skierowane nie tylko do dzieci. W takich reklamach pojawiają się
też treści dedykowane rodzicom, które mają na celu rozwianie wątpliwości, naturalnie
pojawiających się u osób mających świadomość, że takie produkty nie powinny być codziennym
elementem diety malucha. 

Dlatego często występuje w nich osoba w kitlu, wyglądająca jak lekarz, dietetyk lub specjalista
technologii żywienia, jakiś autorytet, który zapewnia, że ta konkretna czekoladka zawiera tyle
mleka, że pomoże zadbać o zdrowie kości naszych dzieci, a ten słodki, sztucznie zabarwiony
napój doda naszemu malcowi energii w szkole, rozjaśni umysł dzięki cudownemu składnikowi 
o tak skomplikowanej nazwie, której nie potrafmy później powtórzyć. Instynktownie, kierując się
dobrem naszych pociech wybieramy później taki napój, przez zawartość super składnika 
(o którym nawet nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, że jest do czegokolwiek potrzebny 
w organizmie), a jak jeszcze jest polecany przez pana w białym fartuchu i okularach to już
prawie jak suplement diety. 

Są to działania, które mają zagłuszyć zdrowy rozsądek, który bije na alarm, że to nie jest dla
naszego dziecka dobre, mimo że ono napędzane tymi reklamami bardzo tego chce. 



Zalecenia behawioralne w profilaktyce
otyłości i nadwagi u dzieci:

Zalecenia behawioralne:
• Zmiany sposobu żywienia powinny być wprowadzane u całej rodziny; 

• Wprowadzanie zmian powinno odbywać się stopniowo; 

• Eliminacja produktów wysokokalorycznych o niskiej wartości odżywczej  
z diety i z domu; 

• Zamiana słodkich i gazowanych napoi na wodę; 

• Określ wraz z dzieckiem zasady spożywania słodyczy poza domem i poza kontrolą
rodzica;

• Poinformuj bliskich, że słodycze nie są najlepszym prezentem dla malucha; 

• Wygląd potraw jest równie ważny co ich smak; 

• Bądź przykładem! Spożywaj ze smakiem potrawy, które proponujesz dziecku; 

• Dbaj o codzienną aktywność fzyczną dziecka. 
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