
 

 

Jedna z podstawowych zasad prawidłowego 

żywienia brzmi: „Idź do szkoły po śniadaniu”. Mimo 

to wielu z Was rozpoczyna dzień bez tego posiłku. 

Badania przeprowadzone przez Amerykańskie 

Towarzystwo Dietetyczne donoszą, że około 40 % 

osób w wieku szkolnym w ogóle nie je śniadań.   

 

 

 

Dlaczego? Częstą przyczyną jest zamiana pierwszego posiłku na kilka minut 

dodatkowego snu. Popularne są również tłumaczenia w stylu: „Nie mam czasu” lub „Nie 

jestem głodny”. A gdy już zdecydujecie się na śniadanie to zazwyczaj jedzone jest w 

pośpiechu. Niestety nie jest to dobre rozwiązanie.  

 

Nie bez przyczyny śniadanie uważa się za najważniejszy posiłek w ciągu dnia. 

Działa ono na zasadzie paliwa, dostarczając nam energii na dotarcie do szkoły i na 

najbliższe godziny wytężonej pracy intelektualnej. Ponadto codzienne spożywanie 

śniadania wpływa efektywnie na łatwość i szybkość przyswajania wiedzy. Zaczynając 

dzień od pełnowartościowego posiłku osiągniesz lepsze wyniki w nauce, wykażesz się 

zwiększoną koncentracją, czujnością i wyostrzoną pamięcią. Będziesz bardziej wydajny nie 



tylko psychicznie, ale również fizycznie. Dodatkowo nie opuści Cię pozytywny nastrój. 

Należy pamiętać, że spożywanie śniadania zapobiega przejadaniu się w późniejszych porach 

dnia, co wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości.  

 

Błąd popełniają osoby borykające się z problemem utrzymania odpowiedniej masy 

ciała pomijając śniadanie w swoim jadłospisie. Choć na pierwszy rzut oka może to wyglądać 

na łatwy i bezbolesny sposób cięcia kalorii, organizm szybko odczuwa głód i zaczyna 

domagać się jego natychmiastowego zaspokojenia. Niestety wtedy sięgamy po 

wysokokaloryczne niezdrowe produkty o dużej zawartości tłuszczu lub cukru, które 

kupujemy pośpiesznie w sklepiku szkolnym albo w drodze do domu. 

 

Pamiętajmy, że w ciągu dnia należy jeść pięć posiłków, w odpowiednich ilościach i o 

stałych porach. Wszystkie posiłki, zgodnie z normami przy umiarkowanej aktywności 

fizycznej w wieku gimnazjalnym, powinny dostarczyć około 2450 kcal dla dziewczyn i 

3000 kcal dla chłopców. Z czego idealne śniadanie powinno pokryć 25 % dziennego 

zapotrzebowania na energię. Śniadanie powinno być pełnowartościowe i dostarczać 

wszystkich składników odżywczych, w tym witamin, składników mineralnych, białek, 

węglowodanów i tłuszczy.  

Komponując posiłek powinniśmy wybierać produkty o wysokiej wartości odżywczej, 

ale zgodnie z naszymi gustami i preferencjami. Podstawę naszego śniadania powinny 

stanowić produkty mleczne, ze względu na ich bogatą zawartość w wapń, który jest 

niezbędnym budulcem naszych kości. Do nich zaliczamy: mleko, jogurty, kefiry, kakao. 

Produkty mleczne idealnie komponują się z produktami zbożowymi np. mleko czy jogurt + 

ulubione musli. To korzystne połączenie nie tylko ze względu na walory smakowe. To także 

bogactwo białka, które jest niezbędnym budulcem naszego ciała. Na śniadanie dobre są także 

kanapki. Posmarowane niewielką ilością tłuszczu pieczywo z dodatkiem sera, ryby, wędliny 

czy jajka oraz oczywiście warzyw to cenne źródło wszystkich składników odżywczych. 

Dodatkowo przy układaniu porannego jadłospisu warto uwzględnić owoce lub warzywa, 

które zawierają duże ilości witamin, składników mineralnych i błonnika. Owoce można 

podawać w całości lub w postaci soków.   

 

 

 

 



Przykład zdrowego śniadania gimnazjalisty 

Jogurtowa pyszność:  

Jogurt naturalny + ulubione musli + banan  

Kolorowe kanapki:  

Pieczywo pełnoziarniste + masło + wędlina + warzywa (sałata, papryka, rzodkiewka) 

 

Dostarczona energia ze śniadania niestety nie wystarczy do pory obiadowej. Po kilku 

godzinach lekcyjnych organizm ucznia zaczyna spowalniać, a w efekcie zmniejsza się jego 

wydajność psychiczna i fizyczna. Dlatego konieczne jest drugie śniadanie. Na to 

zapotrzebowanie odpowiedzieli sprzedawcy w sklepikach szkolnych. W ich asortymencie 

można znaleźć słodkie bułki, ciastka, batoniki, chipsy, paluszki, napoje gazowane. Czasem 

można kupić pożywne kanapki, sałatki czy owoce. Jednak zdecydowana większość 

gimnazjalistów wybiera słodkie bądź słone przekąski ubogie w błonnik, witaminy i składniki 

mineralne. Takie produkty oczywiście zaspokoją nasz głód, lecz nie dostarczą nam 

odpowiednich składników pokarmowych, które powinnyśmy przyswoić w trakcie drugiego 

posiłku. Za to posiadają dużo „pustych kalorii”. Oznacza to, że dostarczają nam energię taką 

samą jak pełnowartościowy produkt, ale tylko na bardzo krótki okres czasu. W rezultacie nie 

powodują żadnego pożytku zdrowotnego.  

Drugie śniadanie należy przygotować w domu - przed wyjściem do szkoły. Najlepiej i 

najwygodniej zabrać ze sobą kanapkę. Nasz jadłospis należy urozmaicać, więc jeżeli na 

śniadanie zjemy kanapki z jasnego pieczywa to do szkoły zabierzmy z ciemnego, bądź 

pełnoziarnistego. Równie dobrze sprawdzą się sałatki, jogurty, owoce. Oprócz owocu czy 

warzywa i odżywczej kanapki można też zabrać małe, słodkie co-nie-co, które np. przed 

klasówką czy lekcją w-f da szybki zastrzyk energii. Pamiętajmy jednak, że ta słodka 

przekąska nie powinna być rozmiaru XXL i być substytutem odżywczego śniadania. Drugie 

śniadanie powinno stanowić 15% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Obok 

produktów stałych, istotnym elementem jest napój. Butelka wody powinna znajdować się 

codziennie w plecaku każdego ucznia. Woda nie tylko gasi pragnie, ale odpowiada za 

poprawne funkcjonowanie organizmu.  

 

Przykład zdrowego prowiantu do szkoły   II Śniadanie: 

Kanapka: bułka grahamka + masło + ser żółty + pomidor + rzodkiewka 

Kefir z owoców leśnych 

Pomarańcza 


