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- Doktorze Zdrówko, co to znaczy być 
zdrowym?? 

- Być zdrowym, to nie tylko  nie chorować, ale 
też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym 
fizycznie.  Czy wiesz, co pomaga być 
zdrowym? 

-  Nie wiem.. 
- Pamiętaj: 
1. Zdrowy styl życia 
2. Prawidłowe odżywianie 
3. Zdrowe jedzenie, zdrowe myślenie 
4. Czyste powietrze, woda i gleba 
To czynniki, dzięki którym będziesz zdrowy!!  
 

 
 



Zdrowy styl życia 

Ruch, sport, aktywność fizyczna – nazwij to 
jak chcesz. Ważny jest wspólny mianownik 

– zdrowie. Kiedy ćwiczymy, nie tylko 
spalamy kalorie i stajemy się szczuplejsi, 

ale przede wszystkim poprawiamy 
kondycję, pomagamy naszemu 

sercu, wzmacniamy odporność organizmu, 
świetnie rozładowujemy stres. A zatem... 

do dzieła! 

 









Prawidłowe odżywianie 

• Co to jest dieta?? 

To nic innego, niż pewien sposób odżywiania 
dostosowany do danej osoby oraz, co 

najważniejsze, do danych celów. Dieta 
stanowi nieodłączny element życia 

każdego człowieka. Jest ona bardzo ważna 
w prawidłowym rozwoju organizmu 

ludzkiego, jak również ważna dla 
uniknięcia wielu chorób . 

 



Najpopularniejsze diety: 
• Dieta Atkinsa 

• Dieta Dukana 

• Dieta Kopenhaska 

• Dieta South Beach 

• Dieta Zone 



Zdrowe jedzenie, zdrowe myślenie! 

Nowotwory, alergie, lęki i depresja dopadają 
wszystkich, a nieustający stres przyczynia się 
do ich rozpowszechniania. Jednak wcale nie 

jesteśmy skazani na to, by takie choroby 
zatruwały nam życie! Można im zapobiegać 

oraz skutecznie rozprawiać się z nimi dzięki sile 
własnego umysłu! 



Czyste powietrze, woda i gleba 

• Woda w organizmie człowieka 







• Powietrze  

Powietrze atmosferyczne stanowi dla człowieka 
jeden z podstawowych czynników niezbędnych 
do życia. Zwykle nie zastanawiamy się jaki jest 

jego skład lecz jesteśmy w stanie określić jakość 
powietrza w zależności od naszego 

samopoczucia 





• Gleba 

 Prawidłowy rozwój człowieka jest uzależniony 
od struktury i składu gleby, która z 

pożywieniem roślinnym i zwierzęcym 
dostarcza mu odpowiedniej ilości składników 
odżywczych, witamin, substancji mineralnych, 

niezbędnych do budowy i właściwego 
funkcjonowania organizmu. Razem z 

pożywieniem człowiek pobiera składniki 
korzystne, jak i niekorzystne dla swego 

rozwoju.  
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