
Zdrowy tryb 
życia

Co to jest i na czym 
polega?



Zdrowy tryb 
życia - co to 
jest i dlaczego 
warto go 
prowadzić?

Zdrowy tryb życia polega na w głównej mierze na 
zdrowym odżywianiu I aktywności fizycznej, 
dzięki czemu jesteśmy po prostu zdrowsi, jest 
mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy mieli 
problemy ze zdrowiem. Mamy dużo energii, 
zdrową sylwetkę I lepsze samopoczucie.



1.Posiłki

• Najważniejszą kwestią przy prowadzeniu zdrowego
trybu życia jest odżywianie. Ważne jest, aby każdy
posiłek dostarczał nam wszystkie potrzebne witaminy
I przede wszstkim energię. Najbardziej obfite powinno
być śniadanie a kolacja powinna być najlżejsza, 
lekkostrawna I pownniśmy ją zjeść minimum dwie 
godziny przed snem

• Posiłki również powinny być jedzone o stałych
godzinach. Powiniśmy spożywać 4-5 posiłków co ok. 3-
4 godziny w ciągu dnia oraz pić dużo wody.



2. Sen również jest ogromnie istotny!
• Powinniśmy również się wysypiać. Nastolatkowie 8-10 godzin, młodzież I dorośli 7-9 

godzin, Seniorzy 7-8 godzin. Jest to bardzo ważne, ponieważ organizm się regeneruje, 
wolniej przebiega metabolizm I spada ciepłota ciała.



3. Aktywność fizyczna

• Ruch znacząco wpływa na 
samopoczucie oraz zdrowie. 
Spalamy dzięki temu tkankę 
tłuszczową i umięśniamy nasze 
ciało. Dzięki temu uzyskujemy 
wspaniałą sylwetkę oraz zdrowie 
I wspaniałe samopoczucie. W 
dodatku podczas jego uprawiania 
uwalniane są endorfiny –
hormony szczęścia



4. Słodycze

• W istocie podczas chociażby
diety można sięgnąć po słodycze. 
Trzeba pamiętać o umiarze, choć
I tak zdecydowanie bardziej
warto zastąpić słodkości
zdrowszą alternatywą, np. 
owocami, warzywami, 
przekąsakmi własnej roboty czy
gorzką czekoladą, którą też
należy spożywać z umiarem.



Podsumowanie

• Warto podusumować wszystkie 
informacje. Zdrowy tryb życia 
opiera się głównie na 
odpowiednim żywieniu I ruchu.

• Zapobiega chorobom (zawał, 
otyłość, etc.).

• Wpływa pozytywnie na 
samopoczucie u człowieka



Pracę 
wykonała
Alicja 
Narkiewicz 7c



Zdrow Posiłek - 3 slajd
https://www.google.com/search?q=zdrowy+posi%C5%82ek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEtZijhebpAhVDwMQBHZ-
UCLkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=Ku-UxjWv435p-M

Rower z warzyw i owoców
https://www.google.com/search?q=sport+i+jedzenie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx2r6HhubpAhUoyaYKHcbdAEIQ_AUoAnoEC
A4QBA&biw=1920&bih=969#imgrc=p8Msf8-SbPop1M

Sen
https://www.google.com/search?q=sen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiP1pr9h-
bpAhVixKYKHYrwCGIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=920#imgrc=p6qFBhkTmFSi6M

Sport
https://www.google.com/search?q=sport&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgyK6SmebpAhXBwosKHU4UC9UQ_AUoAXoECA4QAw&
biw=1920&bih=920#imgrc=DsKTnqObnIajQM

Jedzenie
https://www.google.com/search?q=jedzenie&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ8_yCmubpAhUMuSoKHarnBhgQ2-
cCegQIABAA&oq=jedzenie&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAEIMBOgQIABBD
UM17WNyHAWDsiAFoAHAAeACAAXyIAYsGkgEDNi4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1

owoce
https://www.google.com/search?q=owoce+i+warzywa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD5ZuSm-
bpAhXjwqYKHeOIAN0Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1920&bih=920#imgrc=Xq9zguZB57Yt2M

https://www.google.com/search?q=zdrowy+posi%C5%82ek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEtZijhebpAhVDwMQBHZ-UCLkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?q=sport+i+jedzenie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx2r6HhubpAhUoyaYKHcbdAEIQ_AUoAnoECA4QBA&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?q=sen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiP1pr9h-bpAhVixKYKHYrwCGIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=920
https://www.google.com/search?q=sport&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgyK6SmebpAhXBwosKHU4UC9UQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1920&bih=920
https://www.google.com/search?q=jedzenie&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ8_yCmubpAhUMuSoKHarnBhgQ2-cCegQIABAA&oq=jedzenie&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAEIMBOgQIABBDUM17WNyHAWDsiAFoAHAAeACAAXyIAYsGkgEDNi4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1
https://www.google.com/search?q=owoce+i+warzywa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD5ZuSm-bpAhXjwqYKHeOIAN0Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1920&bih=920

