
DIETA UCZNIA 
 

 

 

Codzienne przyswajanie wiedzy, prace domowe, 

sprawdziany, kartkówki, wypracowania to chleb 

powszedni każdego ucznia. Co zrobić, aby poprawić 

swoje wyniki w szkole? Jak radzić sobie ze stresem? 

Czy można zachować odpowiedni poziom koncentracji 

w ciągu całego dnia? Odpowiedzi na te i inne pytania 

znajdziecie w poniższych poradach. 

  

 

Niezwykle ważne jest, aby już z samego rana dostarczyć naszemu organizmowi 

odpowiedni zastrzyk energii pod postacią pełnowartościowego śniadania. Nie jedząc rano 

śniadania odczujemy bardzo szybko tego negatywne konsekwencje! Większa ilość błędów w 

testach, kłopoty z koncentracją to tylko niektóre z objawów porannego zaniedbania. W tym 

przypadku jeszcze raz potwierdza się zasada: śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu 

dnia! Warto jednak pamiętać, iż spożywanie kolejnych, regularnych posiłków jest równie 

istotne, gdyż dostarczają one odpowiedniej ilości energii w ciągu całego dnia.  

Kluczowe jest nie tylko to kiedy jemy, ale także co spożywamy. Chcąc podnieść 

swoją sprawność intelektualną należy zadbać, aby w naszej diecie znalazły się następujące 

składniki: 

- Witamina B1 – bierze udział w produkcji acetylocholiny, która jest odpowiedzialna 

za procesy związane z pamięcią. Ponadto witamina B1 wpływa pozytywnie na zdolność 

koncentracji. Chcąc dostarczyć ją naszemu organizmowi należy spożywać produkty zbożowe, 

np. pieczywo razowe lub płatki śniadaniowe. 

- Żelazo – niedobór tego pierwiastka prowadzi do pogorszenia funkcjonowania 

pamięci, zaburzeń uwagi i zdolności uczenia się. Udowodniono, że jego niedostatek pogorsza 

wyniki osób biorących udział w testach badających iloraz inteligencji (IQ)! Produkty bogate 

w żelazo to np.: czerwone mięso, orzechy, płatki śniadaniowe, szpinak czy brokuły.  

- Jod – brak tego składnika wpływa negatywnie na zdolność umysłu do podejmowania 

decyzji. Aby zażegnać ten problem należy spożywać takie produkty jak: ryby, mięso, jaja 

oraz mleko.  



- Woda – należy pamiętać, ze odpowiednie nawodnienie organizmu jest niezbędne, 

aby utrzymać dostateczne pobudzenie naszego umysłu przez cały dzień. Nawet mały spadek 

nawodnienia może doprowadzić do drastycznego spadku wydajności intelektualnej.  

- Magnez – łagodzi działanie stresu, więc kiedy „zżerają nas nerwy” nie zapominajmy 

uzupełnić poziom tego pierwiastka! Pierwiastek ten znajdziemy w gorzkim kakao, gorzkiej 

czekoladzie, orzechach laskowych, szpinaku oraz bananach. Dlatego w stresujących 

momentach warto sięgnąć po kawałek czekolady lub garść orzechów. 

- Kwasy tłuszczowe omega-3 – wpływają na poprawę działania całego układu 

nerwowego. Dzięki nim neurony tworzą coraz więcej wypustek i połączeń nerwowych, 

wspomagając tym samym naszą zdolność do zapamiętywania oraz przetwarzania nowo 

zdobytych informacji. Ich głównym źródłem są ryby. 

 

Pamiętajmy, aby codziennie dostarczać naszemu organizmowi urozmaicone, 

zbilansowane posiłki, bogate w witaminy i pierwiastki, a na pewno zaprocentuje to w 

codziennych szkolnych zmaganiach.  

 

Zatem smacznego i powodzenia w zdobywaniu wiedzy! 

 


