
Od listopada 2020r. dla wychowanków internatu realizowany jest autorski program  

pt.: „WIĘCEJ ZDROWIA – LEPSZE ŻYCIE” 

Wstępna diagnoza (na podstawie ankiety – „PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE”) wykazała, że 

wychowankowie w swoich domach rodzinnych nie odżywiają się prawidłowo. Nawyki 

żywieniowe wprowadzane w domach kształtują wzorce żywienia dzieci. Rodzice jako osoby 

odpowiedzialne za dostępność i różnorodność żywności w domu, również w ten sposób 

wpływają na to, co spożywają ich pociechy. Nawyki żywieniowe rodziców odgrywają zatem 

niezwykle istotną rolę w kształtowaniu preferencji spożycia żywności przez dzieci.  

ANALIZA ANKIETY: „PRAWIDŁOWE   ODŻYWIANIE” 

Do programu autorskiego - „WIĘCEJ ZDROWIA – LEPSZE ŻYCIE” 

 
1. Czy spożywasz posiłki regularnie, co najmniej trzy w ciągu dnia, o tych samych godzinach?                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TAK – 30 %                                                                                                                                                                
NIE – 70 %    

Jak wynika z badań 70 % wychowanków  nie jada posiłków regularnie o tej samej porze. 
Tylko 30 % badanych stosuje się do tych zasad. 
Jest to zły nawyk. Każdy powinien jeść minimum 3 podstawowe posiłki: śniadanie, obiad, 
kolacja oraz 2 przekąski: drugie śniadanie i podwieczorek. Powinniśmy też starać się jeść 
regularnie co ok. 3 godziny. 

 
2. Czy codziennie jadasz rano śniadanie przed wyjściem z domu?                                                                                                                                                                        

TAK – 80 %                                                                                                                                                             
NIE -  20 %                                                                                                                          
Zdecydowana większość wychowanków (80 %) jada śniadanie przed wyjściem z domu. 
Pozostali (20 %) nie.                                                                                                                                                 
Jest to zły nawyk, śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia.  

 
3. Czy utrzymujesz prawidłową wagę ciała ?                                                                                                                                                                                                               

TAK – 90 %                                                                                                                                                                 
NIE – 10 %                                                                                                                                    
90 % wychowanków twierdzi, że ma prawidłową wagę ciała. Pozostali (10 %) jest 
przeciwnego zdania.                                                                                                                                                                       

 
4. Czy zwracasz uwagę na to aby Twoje posiłki były urozmaicone?                                                                                                                                                                     

TAK – 30 %                                                                                                                                                             
NIE – 70 %                                                                                                                                                  
70 % wychowanków  nie  stara się urozmaicać swoich posiłków. Dla 30 % badanych ma to 
znaczenie.                                                                                                                                           
Tylko dzięki urozmaiconej diecie dostarczamy organizmowi wszystkich niezbędnych 
składników pokarmowych. 

 



5. Czy jadasz przynajmniej raz dziennie ciemne pieczywo lub mousli ?                                                                                                                                                                    
TAK – 15 %                                                                                                                                                          
NIE – 85 %                                                                                                                                 
Większość wychowanków (85 %) nie jada ciemnego pieczywa i mousli.                     
Pozostałe 15 % badanych umieszcza w swoim jadłospisie ciemne pieczywo i mousli.  
Produkty te to źródło błonnika i skrobi.                                                    

  
6. Czy wypijasz codziennie przynajmniej szklankę  mleka (lub jogurtu, kefiru) i zjadasz biały 

ser ?                                                                                                                                          
TAK – 75 %                                                                                                                                                             
NIE – 25 %                                                                                                                                  
Większość wychowanków (75 %) pije szklankę mleka lub zjada  produkty  mleczne. 25 % 
nie ma takiego nawyku. 

 
7. Czy przynajmniej 2 razy w tygodniu zjadasz posiłki z ryb zamiast mięsa ?                                                                                                                                                            

TAK – 40 %                                                                                                                                                          
NIE – 60 %                                                                                                                                           
Mniej niż połowa wychowanków (40 %) zjada posiłki z ryb zamiast mięsa przynajmniej 2 
razy w tygodniu. 60 % ankietowanych nie ma dwa razy w tygodniowym menu ryby.                                                                                                              
Należy pamiętać, że ryby są źródłem witaminy D i B12.             

  
8. Czy jesz codziennie owoce i warzywa?                                                                                                                                                                                                                    

TAK – 65 %                                                                                                                                                           
NIE – 35 %                                                                                                                                             
Większość wychowanków (65 %) je owoce i warzywa w ciągu dnia. Pozostałe 35 % 
badanych odpowiedziało, że nie. Mimo to nie jest to zadowalające.  Każdy człowiek 
powinien jeść przynajmniej 5 porcji warzyw i owoców w ciągu dnia, są one źródłem wielu 
witamin i minerałów.                          

  
9. Czy pijesz wodę w ciągu dnia?                                                                                                                                                                                                                                   

TAK – 90 %                                                                                                                                                                
NIE – 10 %                                                                                                                                              
Prawie wszyscy wychowankowie (90 %) piją wodę w ciągu dnia. Woda rekompensuje 
niedobory płynu i sprawia, że organizm prawidłowo funkcjonuje.                                

 
10. Czy starasz się ograniczać spożycie słodyczy i słodkich napojów?                                                                                                                                                                   

TAK – 10 %                                                                                                                                                                         
NIE – 90 %                                                                                                                              
Zdecydowana większość wychowanków (90 %) nie ogranicza jedzenia słodyczy i picia 
słodkich napojów. Tylko 10 % badanych odpowiedziało, że tak.                                     
Słodycze mają mało wartości odżywczych, sprzyjają tyciu, rozwojowi chorób serca, 
stanom zapalnym, chorobom uzębienia i wiele innych.        

                                                             
11. Czy ograniczasz spożycie soli kuchennej?                                                                                                                                                                                                                                                                              

TAK – 25 %                                                                                                                                                           
NIE – 75 %                                                                                                                                                                                                                                                                      
Niewielu wychowanków (25 %) ogranicza spożycie soli kuchennej.75 % badanych nie 



zwraca na to uwagi.                                                                                                         
Konsekwencją spożywania zbyt dużej ilości soli mogą być m.in. choroby układu krążenia, 
nowotwory żołądka, kamica nerkowa, udar mózgu i inne.                                 

        

Zachęcam rodziców do przeczytania ciekawych artykułów na temat żywienia dzieci: 

 ŻYWIENIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM.  

 ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 
SZKOLNYM. 

 

Opracował: Mateusz Gontarek 

  

 

 


