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?niadanie daje moc

Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczk?, a ucze? bez ?niadania nie b?dzie mia?
si?y do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Niestety jak pokazuj?
badania, a? 24 procent uczniów szkó? podstawowych w Polsce nie je ?niada?. By zmieni? te
nawyki, Partnerstwo dla Zdrowia zach?ca szko?y do wzi?cia udzia?u w akcji „?niadanie daje moc”.
8 listopada, w Dniu ?niadanie Daje Moc”, uczniowie pierwszych klas Szko?y Podstawowej nr 1 w
??czycy zorganizowali ?niadanie w swoich klasach. Na maluchów w tym dniu czeka?o wiele
interesuj?cych zaj?? zwi?zanych ze zdrowym od?ywianiem.
Poprzez zabaw? dzieci uzyska?y cenne informacje na temat 12 zasad zdrowego od?ywiania,
próbowa?y nowych smaków, a tak?e dowiedzia?y si?, co lubi? je?? na ?niadanie inne dzieci i
dlaczego w?a?ciwie ?niadanie jest tak wa?ne. Pierwszoklasi?ci wspólnie z wychowawcami:
Agnieszk? Jurkowsk?, Alicj? Stokwiszewsk? oraz Ew? Kieterling tworzy?y plakaty promuj?ce
zdrowie oraz samodzielnie przygotowywa?y smaczne kanapki, szasz?yki owocowe i sa?atki.

Dietetycy twierdz?, ?e ?niadanie jest najwa?niejszym posi?kiem w ci?gu dnia, a jego niejedzenie
mo?e doprowadzi? do wielu powa?nych problemów zdrowotnych. Doro?li i dzieci wychodz?cy z
domu bez ?niadania cz??ciej s? zm?czeni, niespokojni, cierpi? na oty?o??, trudniej im si?
skoncentrowa? i przyswaja? now? wiedz?.

Aby ?niadanie by?o zdrowe, powinno by? pe?nowarto?ciowe. Nale?y unika?
wysokoprzetworzonych produktów oraz bia?ego pieczywa. Co wi?c powinno znale?? si? w
porannym menu? Pe?noziarniste pieczywo z chud? w?dlin?, pomidorem, ogórkiem, jajka oraz
owsianka.

- Jako mama ca?ym sercem popieram takie akcje. Warto jednak pami?ta?, ?e dziecko podpatruje
zachowania nas, doros?ych. Je?li sami nie jemy ?niada?, nie oczekujmy, ?e nasza pociecha
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b?dzie chcia?a zasi??? rano do sto?u. Sama wiem, ?e trudno jest pogodzi? porann? bieganin? ze
zjedzeniem po?ywnego ?niadania, jednak w naszym domu przyj?li?my zasad?, ?e nie wychodzimy
do szko?y czy pracy bez zjedzonego ?niadania – mówi wykonuj?ca zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta ??czyca Monika Kilar-B?aszczyk.

Partnerstwo dla Zdrowia to platforma porozumienia trzech firm (Biedronka, Danone oraz Lubella) i
Instytutu Matki i Dziecka. Celem Partnerstwa jest promowanie zdrowego od?ywiania jako podstawy
rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym.
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