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Załącznik nr 1 do ogłoszenia PZP-225/10/2017 

Opis materiałów edukacyjnych, minimalne wymagania. 

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę i  przekazywane w trakcie spotkań i warsztatów 

mają zawierać oznaczenia projektu, oznaczenia unijne, grafikę tematyczną – obraz dotyczący zdrowego 

odżywiania się lub aktywności fizycznej. 

Materiały edukacyjne dla rodziców mają być podzielone na 4 części,  związane z tematyką 

projektu: 

a) Część ogólna: 

1. Definicje otyłości i cukrzycy  

2. Objawy i powikłania otyłości i cukrzycy 

3. Epidemiologia otyłości i cukrzycy – statystyki Europejskie oraz polskie  

4. Zapobieganie i leczenie otyłości i cukrzycy ( możliwości terapii ) 

5. „Wysportowany i zdrowy” – krótka charakterystyka i założenia projektu. 

 

b) Część dietetyczna: 

1. Metody diagnozowania nadwagi, otyłości oraz cukrzycy 
2. Zaburzenia odżywiania - rozpoznanie i przeciwdziałanie 
3. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 
4. Zasady zdrowego odżywiania 
5. Wartość energetyczna diety oraz składniki odżywcze w diecie dzieci i młodzieży 
6. Tabele wartości energetycznej produktów wraz z indeksem glikemicznym 
7. Składniki niedoborowe w diecie dzieci i młodzieży - wapń i witamina D, źródła w diecie 
8. Zwiększenie efektywności w nauce poprzez prawidłową dietę - zalecenia 
9. Zalecenia dotyczące dziennego spożycia soli i cukru 
10. Dzienne zapotrzebowanie na wodę dla różnych grup wiekowych 
11. Zagrożenia w żywności - najczęściej dodawane dodatki do żywności oraz ich wpływ na zdrowie. 

Barwniki sztuczne (tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, azorubina, czerwień 
koszenilowa, czerwień Allura) i ich wpływ na organizm dzieci. 

12. Przykładowy 7 - dniowy jadłospis. 
 

c) Część ruchowa: 

1. Rola ruchu w zdrowym trybie życia 

2. Zmiany w organizmie zachodzące przy aktywności ruchowej i bez 

3. Możliwości ruchowe – przykłady wykorzystania w życiu codziennym 

4. Błędy w stosowaniu aktywności fizycznej  

5. Możliwe działania/skutki niepożądane ( nieodpowiednie formy ruchu stosownie do możliwości ) 
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6. Przykładowe formy ruchu do wykorzystania w warunkach domowych 

7. Tabela obrazująca wydatek energetyczny zależnie od form ruchu ( życie codzienne i sport ), 

spalanie tkanki tłuszczowej. 

 

d) Część psychologiczna: 

1. Pojęcie stresu i reakcja organizmu 

2. Uzależnienia i schorzenia „pokarmowe” ( bulimia, anoreksja, zajadanie stresu itp. ) 

3. Motywacja i motywowanie do utrzymania aktywności fizycznej oraz diety 

4. Samoocena i samoakceptacja w kontekście otyłości 

5. Kilka kroków ( schemat) do podjęcia decyzji o zdrowym trybie życia 

 

Materiały edukacyjne dla dzieci:  

1. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, jej dokładny opis oraz porcje 
poszczególnych produktów dla różnych przedziałów wiekowych 

2. Aktywność fizyczna - ile kcal spalamy przy różnych aktywnościach oraz domowych 
obowiązkach, 

3. Jak czytać etykiety produktów - gdzie szukać informacji o zawartości cukrów, tłuszczów, soli 
4. Tłuszcze trans - gdzie się znajdują i jaki mają wpływ na zdrowie 
5. Syrop glukozowo fruktozowy, glutaminian sodu - najbardziej niebezpieczne dodatki do żywności 
6. Barwniki sztuczne (tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, azorubina, czerwień 

koszenilowa, czerwień Allura) i ich wpływ na organizm dzieci 
7. Przyprawy - do czego stosować, korzyści dla organizmu 
8. Woda, herbaty - ilość płynów w diecie, ich wpływ na organizm 
9. Wapń i witamina D - gdzie występują, za co odpowiadają. 

 

Materiały dla wychowawców, pracowników PCPR, OPS: 

 

1. Metody diagnozowania nadwagi, otyłości oraz cukrzycy, 

2. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, 

3. Zasady zdrowego odżywiania 

4. Zalecane porcje każdej z grupy produktów w diecie 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 

5. Tabele wartości energetycznej kaloryczności produktów wraz z indeksem glikemicznym, 

6. Zalecenia dotyczące dziennego spożycia soli i cukru, 

7. Dzienne zapotrzebowanie na wodę dla różnych grup wiekowych, 

8. Zagrożenia w żywności - najczęściej dodawane dodatki do żywności oraz ich wpływ na zdrowie, 

9. Aktywności fizyczna - rodzaj aktywności, a spalanie tkanki tłuszczowej; aktywność fizyczna, a 

zdrowie; przedziały tętna dopasowane do aktywności fizycznej oraz efektów jej uprawiania.  

 

 


