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Wstęp 

Witamy w programie Wybieramy Zdrowie! Ta książka pomoże Ci  
w Twojej podroży w kierunku zdrowego stylu życia. W naszym progra-
mie nie zachęcamy Cię do wprowadzania żadnych radykalnych zmian, 
ale do robienia małych kroków w kształceniu zdrowych nawyków. 

W czasie trwania programu Wybieramy Zdrowie przedstawimy Ci wiele sposobów  
i metod, które zostały naukowo udowodnione, że pomagają ludziom zmieniać styl ży-
cia na lepszy, m.in. zrzucić zbędne kilogramy, jeść zdrowo, być aktywnym, efektywnie 
wypoczywać i dobrze spać. 

Jeśli chodzi o Twoje życie i zdrowie, to tak naprawdę Ty jesteś ekspertem. My możemy 
przedstawić Ci metody, które działały dla innych osób, ale tak naprawdę Ty wiesz 
co, najlepiej będzie działać dla Ciebie. Ty także wiesz najlepiej, jakie są Twoje nawyki  
i co zwykle pomaga Ci je zmienić. Podczas programu chcemy się dowiedzieć od Ciebie,  
co jest Twoim najlepszym sposobem na wprowadzanie zmian. Ta książka ma pomóc 
Ci w zrzuceniu zbędnych kilogramów, zrozumieniu, jak najlepiej zmienić Twoje aktu-
alne nawyki i jak najlepiej i najdłużej cieszyć się pełnym zdrowiem. Pomiń ćwiczenia  
i tematy, które uważasz za nieprzydatne dla Ciebie. 

Zaczynamy! 
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Warto monitorować masę ciała raz w tygodniu, aby mieć wgląd w to, ile ważymy. Masa ciała nie jest jed-
nak najważniejsza, więc jeśli nie zmienia się ona z czasem, mimo że jemy zdrowo i jesteśmy aktywni, warto 
zwrócić uwagę na inne rezultaty. Może czujesz się lepiej, Twoje ubrania lepiej pasują, spada Twój obwód  
w pasie albo przybierasz na masie mięśniowej. Wszystkie te pozytywne zmiany również się liczą! 

Monitorowanie, ile ważysz 

Ważenie się codziennie sprzyja utrzymaniu masy ciała, ale może być bardzo zniechęcające w czasie odchudza-
nia. Dlatego też my zachęcamy Cię do regularnego ważenia się raz w tygodniu (np. w każdy poniedziałek rano). 
Chcemy Ci pomóc wykształcić nawyk regularnego ważenia się.  Możesz skorzystać z poniższej tabeli, aby moni-
torować Twoje postępy. 

Utrata masy ciała, która prowadzi do klinicznie znaczących korzyści dla Twojego zdrowia to utrata co najmniej 
5% obecnej masy ciała. Oblicz, ile kilogramów oznaczałoby to dla Ciebie? 

Tydzień 1. Zapis Twoich postępów 

w zrzucaniu kilogramów



Twoja masa ciała (kg) Liczba kg straconych/przybra-
nych na wadze (kg)

NASZE 
PIERWSZE 
SPOTKANIE 
(DATA):

Tydzień 1 Sytuacja wyjściowa: - Nie dotyczy -

Tydzień 2

Tydzień 3

Tydzień 4

dd-mm-rrrr Tydzień 5

Tydzień 6

Tydzień 7

Tydzień 8

Tydzień 9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12

Tydzień 13

Twoja masa ciała (kg) Liczba kg straconych/przybra-
nych na wadze (kg)

DRUGIE 
SPOTKANIE 
(DATA):

Tydzień 14

Tydzień 15

Tydzień 16

Tydzień 17

dd-mm-rrrr Tydzień 18

Tydzień 19

Tydzień 20

Tydzień 21

Tydzień 22

Tydzień 23

Tydzień 24

Tydzień 25

Tydzień 26

UŻYJ PONIŻSZYCH TABELI BY MONITOROWAĆ, ILE WAŻYSZ  
W CZASIE TRWANIA PROGRAMU. 

T YDZIEŃ 1. ZAPIS TWOICH POSTĘPÓW W ZRZUCANIU KILOGRAMÓW 

TWÓJ PODRĘCZNIK - WYBIERAM ZDROWIE6



 
CZWARTE SPOTKANIE (DATA):

 
Gratulacje! Dziękujemy za rok spędzony z nami! 

 
TUTAJ SIĘ NIE SPOTYKAMY, ALE JEŚLI CHCESZ DO NAS ZADZWONIĆ ALBO NAPISAĆ, JAK CI 
IDZIE, NASZ KONTAKT TO: 695 290 509 lub wybieramyzdrowie@swps.edu.pl. 

Twoja masa ciała (kg) Liczba kg straconych/przybra-
nych na wadze (kg)

 
TRZECIE 
SPOTKANIE 
(DATA):

Tydzień 27

Tydzień 28

Tydzień 29

Tydzień 30

dd-mm-rrrr Tydzień 31

Tydzień 32

Tydzień 33

Tydzień 34

Tydzień 35

Tydzień 36

Tydzień 37

Tydzień 38

Tydzień 39

Twoja masa ciała (kg) Liczba kg straconych/przybra-
nych na wadze (kg)

Tydzień 40

Tydzień 41

Tydzień 42

Tydzień 43

Tydzień 44

Tydzień 45

Tydzień 46

Tydzień 47

Tydzień 48

Tydzień 49

Tydzień 50

Tydzień 51

Tydzień 52

T YDZIEŃ 1. ZAPIS TWOICH POSTĘPÓW W ZRZUCANIU KILOGRAMÓW 
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Monitorowanie tego, co aktualnie robisz, 
jest bardzo ważnym punktem wyjściowym 
przy wprowadzaniu zmian w żywieniu. 

W pierwszym tygodniu naszego programu zachęcamy 
Cię do monitorowania i zapisywania przez 3 dni wszyst-
kiego, co jesz i pijesz (wliczając w to co najmniej jeden 
dzień weekendowy). Aby osiągnąć maksymalne korzyści 
z tego zadania, staraj się nie zmieniać tego, co normal-
nie jesz lub pijesz. To zadanie ma pomóc Ci w uświa-
domieniu sobie, jak dokładnie wygląda Twój jadłospis  
i jakie zmiany warto do niego wprowadzić. 

Monitorowanie 
tego co jesz  

i co pijesz 

T YDZIEŃ 1. ZAPIS TWOICH POSTĘPÓW W ZRZUCANIU KILOGRAMÓW 
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TWÓJ DZIENNIK JEDZENIA I PICIA - DZIEŃ 1, DATA: 

Zapisz wszystko co jesz i pijesz tego dnia!

GODZINA JEDZENIE  
(ilość, sposób przygotowanie)

NAPOJE
KONTEKST: LOKALIZACJA, 

UCZUCIA, INNE CZYNNOŚCI 
(opcjonalnie)

Przykład: 
16:00

Obiad: 2 smażone kotlety, 4 gotowa-
ne ziemniaki, sos pomidory, surówka 
Deser: drożdżówka 

Duża kawa z pełnotłustym mlekiem 
i dwoma łyżeczkami cukru 

Po pracy, w domu, czuje ogromny głód 
i zmęczenie.
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TWÓJ DZIENNIK JEDZENIA I PICIA - DZIEŃ 2, DATA: 

Zapisz wszystko co jesz i pijesz tego dnia!

GODZINA JEDZENIE  
(ilość, sposób przygotowanie)

NAPOJE
KONTEKST: LOKALIZACJA, 

UCZUCIA, INNE CZYNNOŚCI 
(opcjonalnie)

Przykład: 
19:00

Paczka chipsów 2 piwa Przed telewizorem, z przy jacielem 
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TWÓJ DZIENNIK JEDZENIA I PICIA - DZIEŃ 3, DATA: 

Zapisz wszystko co jesz i pijesz tego dnia!

GODZINA JEDZENIE  
(ilość, sposób przygotowanie)

NAPOJE
KONTEKST: LOKALIZACJA, 

UCZUCIA, INNE CZYNNOŚCI 
(opcjonalnie)

Przykład: 
21:00

Późna kolacja: 3 kanapki, białe pie-
czywo, żółty ser, szynka, plasterki 
ogórka 

Duża lampka czerwonego wina, woda 
mineralna szklanka 

Przy stole, zmęczona, z mężem i z dziećmi 



Po spisaniu tego, co jesz, pijesz i w jakich okolicznościach, zadaj sobie poniższe pytania:

• Zastanów się, czy może jesz za dużo lub zbyt często? 
• Jakie są główne niezdrowe produkty i napoje, które spożywasz i czy możesz zastąpić je zdrowszymi  

alternatywami?

W jakich sytuacjach jesz za dużo lub niezbyt zdrowo? Czy jesteś w stanie wskazać miejsca, czynności albo towa-
rzyszące Ci osoby, które sprzyjają błędom żywieniowym?
Celem zanotowania wszystkiego, co jesz i pijesz w określonych okolicznościach, było zwrócenie Twojej uwagi na to, 
nad czym możesz zacząć pracować i co możesz zmienić.

Zmiana Twoich nawyków żywieniowych jest sztuką planowania i dokonywania dobrych wyborów. Raz jeszcze 
przyjrzyj się swojemu dziennikowi i pomyśl, od jakich zmian możesz zacząć? Może np. musisz jeść mniej, ale czę-
ściej? Może trzeba dodać do Twojego jadłospisu więcej wody, warzyw czy owoców. Może powinieneś przestać jeść 
przed telewizorem albo zamawiać fast food z dostawą i zacząć więcej gotować i jadać przy stole? Może zbyt wiele 
produktów, które jesz jest przetworzone, smażone lub zwiera sporo cukru, tłuszczu czy soli?

Pomyśl, co możesz zmienić i spisz swoje plany poniżej:
Np. ograniczę ilość słodkich napojów do jednego w tygodniu, przestanę jeść przed telewizorem i zacznę codziennie jeść przy stole

Nie wprowadzaj żadnych zmian w tym, co i jak pijesz i jesz, jeśli nie jesteś w stanie utrzymać tych zmian na dłuższy 
czas. Większości z nas udałoby się jeść samą sałatę i pić wodę przez dzień lub dwa, ale nikt z nas nie byłby w stanie 
tego robić do końca życia! 

Jeżeli to ćwiczenie pomogło Ci uświadomić sobie, jakie zmiany warto 
wprowadzić do Twojego jadłospisu, może warto kontynuować monito-
rowanie tego, co jesz i pijesz? Możesz do tego użyć zwykłego notesu lub 
darmowej aplikacji mobilnej, np. Fitatu: www.fitatu.com/pl_PL/ . 

Nie zachęcamy Cię do liczenia kalorii i trzymania się sztywnej diety, ale jeżeli chcesz 
umówić się na darmową konsultację z dietetykiem, aby dalej omówić zmiany, możesz 
to zrobić przez Internet korzystając z konsultacji online: www.poradnia.ncez.pl.

Po trzech dniach, spójrz na Twój dziennik i zastanów się, jak możesz  
wprowadzić zmiany?

T YDZIEŃ 1. ZAPIS TWOICH POSTĘPÓW W ZRZUCANIU KILOGRAMÓW 
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Monitorowanie Twoich postępów w aktywności

Zachęcamy Cię również do monitorowania Twojej aktywności fizycznej. Możesz zacząć od zanotowania, ile mi-
nut dziennie spędzasz w ruchu i jak intensywna jest Twoja aktywność (np., lekka, średnio intensywna, bardzo 
intensywna). 

Możesz również zacząć monitorowanie swojej aktywności od spisywania dziennej ilości kroków. Zachęcamy Cię, 
aby wykorzystać tę tabelę do zapisywania postępów. Pamiętaj, że średnia liczba kroków to suma kroków dla 
każdego tygodnia podzielona przez liczbę dni, dla których zapisano ich liczbę. Za pomocą tych tabel możesz za-
pisywać postęp w pokonywanych krokach lub, jeśli wolisz, możesz monitorować liczbę kroków w aplikacji online, 
np. Endomondo. Chodzenie jest najprostszą formą aktywności fizycznej, którą możemy wprowadzić do naszego 
codziennego życia. Przy pomocy tabeli poniżej możesz zobaczyć, ile kroków robisz teraz i jak możesz zwiększyć 
ilość kroków każdego dnia.

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

 
TYDZIEŃ 1 Wyjściowa liczba kroków (średnia): 

 
TYDZIEŃ 2 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 3 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 4 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

np. Moim celem na co najmniej 3 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 1500 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 3 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 1500 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 5 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 1500 kroków.
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Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

 
TYDZIEŃ 5 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 6 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 7 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 8 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 9 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

np. Moim celem na co najmniej 5 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 1500 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 3 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 3000 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 3 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 3000 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 5 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 3000 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 5 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 3000 kroków.

T YDZIEŃ 1. ZAPIS TWOICH POSTĘPÓW W ZRZUCANIU KILOGRAMÓW 
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Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

Dzień Pon Wt Śr Cz Pt So Nd Średnia

Liczba kroków

 
TYDZIEŃ 10 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 11 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 12 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

 
TYDZIEŃ 13 Celem na co najmniej       dni jest    kroków

np. Moim celem na co najmniej 5 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 1500 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 3 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 3000 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 3 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 3000 kroków.

np. Moim celem na co najmniej 5 dni jest wyjściowa liczba kroków plus 3000 kroków.

I tak dalej! Kolejne dni możesz zapisać w swoim kalendarzu lub w notesie albo bez tracenia papieru możesz po-
służyć się aplikacją mobilną w Twoim telefonie lub kupić jeden z podstawowych krokomierzy lub zegarków, które 
mierzą Twoja aktywność fizyczną, np. FitBit, Garmin itp. 

T YDZIEŃ 1. ZAPIS TWOICH POSTĘPÓW W ZRZUCANIU KILOGRAMÓW 

Zadanie 1: W tym tygodniu zacznij pracować nad monitorowaniem, ile ważysz, co jesz i pijesz 
oraz ile się ruszasz. Zacznij wypełniać tabele powyżej i zastanów się, czy takie monitorowanie 
postępów jest dla Ciebie przydatne. 
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Tydzień 2. Motywacja i obserwowanie postępów

Motywacja do zmiany Twojego zachowania i dbania o zdrowie, jest bardzo ważna. To ona pomoże Ci zacząć  
i ukształtować nawyki na całe życie. Motywacja, która pochodzi z wewnątrz (od Ciebie) jest ważniejsza niż moty-
wacja, która pochodzi od innych (np. od Twoich znajomych, lekarza). Dlatego ważne jest przemyślenie osobistych 
powodów zmiany, co zwiększy szansę na ich długotrwałe wprowadzenie.

Zapisz, dlaczego chcesz stracić zbędne kilogramy i utrzymać ten efekt:

Zadanie 2: W tym tygodniu, każdego dnia pomyśl, dlaczego jesteś uczestnikiem naszego progra-
mu, dlaczego chcesz zrzucić zbędne kilogramy, zdrowo jeść i pić oraz zwiększyć aktywność fizycz-
ną. Pomyśl, czy warto! 

T YDZIEŃ 2. MOT YWACJA I OBSERWOWANIE POSTĘPÓW  |  T YDZIEŃ 3. BILANS ENERGET YCZNY

Kiedy pojawią się problemy, przypomnij sobie, jaka jest Twoja główna motywacja! 

T YDZIEŃ 2. MOT YWACJA I OBSERWOWANIE POSTĘPÓW
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Tydzień 3. Bilans energetyczny

Nie musisz liczyć na co dzień kalorii, ale warto mieć świadomość, czym jest bilans 
energetyczny.

Co to są kalorie? 
Z jedzenia i napojów, które spożywasz, czerpiesz energię do napędzania Twojego ciała. Pobór tej energii mierzymy 
w kaloriach.

Czy kalorie są złe? 
Nie! Nasze ciała potrzebują kalorii, aby właściwie funkcjonować. Jeżeli jednak jesz i pijesz więcej kalorii niż potrze-
buje Twoje ciało, te dodatkowe kalorie są magazynowane w postaci tłuszczu. Jeśli będziesz tak robić każdego dnia 
(spożywać więcej kalorii niż potrzebujesz), może to doprowadzić do przybrania na wadze.

Równoważenie „poboru” i „zużywania energii”. 
Aby utrzymać zdrową masę ciała, musisz zrównoważyć ilość energii dostarczanej (z jedzenia i picia) z ilością ener-
gii wydatkowanej (Twoja aktywność). Ilość kalorii w żywności lub napojach będzie się zmieniać w zależności od ich 
składu, wielkości porcji i sposobu ich przygotowania.

Niektóre produkty zawierają dużo ważnych składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały czy błonnik, 
a jednocześnie mają stosunkowo niską wartość (kaloryczną). Należą do nich owoce, warzywa, pieczywo, zboża, 
chude mięso, mleko i produkty mleczne. Dlatego super, jeżeli jesteś w stanie je jeść każdego dnia. Inne pokar-
my natomiast, choć zawiera dość sporo tłuszczu, np. orzechy, są także dobre dla Twojego organizmu i stanowią 
część zdrowej, zrównoważonej diety.  Te produkty także powinniśmy jadać, ważne jednak, aby zachować umiar ze 
względu na ich kaloryczność.

Czy muszę liczyć kalorie? 
Niekoniecznie. Płeć, wiek, wzrost, masa ciała i aktywność fizyczna mają wpływ na to, ile energii potrzebuje Twoje 
ciało. Warto więc orientować się w tym, ile kalorii potrzebujesz każdego dnia i przygotować ogólny plan, w którym 
uwzględnisz, jakie produkty i porcje są dla Ciebie dobre. Wówczas zamiast liczyć kalorie, możesz skupić się na tym, 
by jeść i pić w sposób, który jest mniej więcej zgodny z tym planem. Liczenie kalorii zabiera sporo czasu, dlatego 
warto po prostu nauczyć się podstaw zdrowego żywienia. 

Często zawierają one produkty, których nie lubimy albo 
na które nie mamy ochoty w danym momencie. Takie 
jadłospisy w wielu przypadkach nie są więc odpo-
wiednio dopasowane do nas i do naszego stylu życia,  
a nawet jeśli na początku nam się podobają, to na dłuż-
szą metę bywają męczące. Dlatego wierzymy, że Ty naj-
lepiej wybierzesz to, co jesz i pijesz, a żeby Twoje wybory 
były korzystne dla zdrowia warto dowiedzieć się trochę  
o zdrowym żywieniu. 

Sztywne jadłospisy 
zalecane przez dietetyków 
też często nie działają jako 
sposób na wprowadzenie 

długoterminowych zmian w 
naszym żywieniu, ponieważ 

trudno jest je stosować 
przez długi czas. 

T YDZIEŃ 3. BILANS ENERGET YCZNY
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Zadanie 3: W tym tygodniu, przyjrzyj się temu, co jesz i pijesz oraz ile energii spalasz. Aby schud-
nąć, musisz przyjmować mniej energii niż spalasz. Pomyśl, jak możesz do tego dojść? Może porady 
z Przewodnika zdrowego żywienia okażą się przydatne? 

Podstawowy przewodnik zdrowego żywienia 

Zrzucamy zbędne kilogramy, gdy dostarczamy mniej energii niż spalamy. W odchudzaniu chodzi więc o to, by 
ograniczyć przyjmowane z jedzeniem i piciem kalorie i/lub zwiększyć wydatek energetyczny poprzez aktywność 
fizyczną. Sposoby, dzięki którym możesz zmniejszyć ilość kalorii przyjmowanych na co dzień:

• Jedz mniej „śmieciowego jedzenia” (przetworzonego, bogatego w tłuszcz i cukier), słodkich napojów i alkoholu 
• Jedz mniejsze posiłki i przekąski (wyjątkiem są warzywa oprócz ziemniaków, które są niskokaloryczne i odżyw-

cze i nie warto ich ograniczać)
• Jeśli jadasz często duże porcje, to zacznij jeść rzadziej. Codziennie jedz różnorodne pokarmy z poniższych pięciu 

grup żywieniowych:
1. Produkty zbożowe, głównie pełnoziarniste o wysokiej zawartości błonnika: chleb, ryż, makaron, kasze;
2. chude mięso i drób, ryby, jaja, tofu, orzechy i nasiona oraz rośliny strączkowe;
3. mleko, jogurt, ser lub ich zamienniki, np. z obniżoną zawartością tłuszczu;
4. owoce;
5. mnóstwo warzyw, w tym roślin strączkowych/fasoli, różnych rodzajów i kolorów.

• Pij dużo wody!

Więcej informacji na temat wytycznych żywieniowych możesz znaleźć na stronie:  
www.poradnia.ncez.pl. Pamiętaj, że najlepszą „dietą” jest ta, która pasuje do Ciebie  
i Twoich potrzeb, i której możesz się trzymać przez długi czas. 

T YDZIEŃ 3. BILANS ENERGET YCZNY
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Tydzień 4. Spacery dla dobrego samopoczucia

Monitorowanie, ile kroków wykonujesz każdego dnia, jest bardzo przydatne (czy udało Ci się moni-
torować kroki w pierwszym tygodniu? Jeśli nie, to warto zacząć teraz!). Do monitorowania Twoich 
postępów możesz wykorzystać telefon - pobierz aplikację zliczającą kroki, aby zobaczyć, ile kroków 
pokonujesz dziennie codziennie, np. Endomondo.

Badania naukowe wykazały, że w przypadku osób dorosłych zaleca się pokonywanie dziennie przynajmniej 7500 
kroków. To dość sporo! Oczywiście, im więcej, tym lepiej! Jeśli jednak aktualna liczba Twoich kroków jest znacznie 
niższa, staraj się stopniowo zwiększać poziom swojej aktywności. Pamiętaj konkurujesz tylko ze sobą i poprawiasz 
swoje nawyki na lepsze, więc, jeżeli obecnie Twoja średnia ilość kroków to 3500 na tydzień, postaraj się podwyż-
szyć ją w następnym tygodniu np. o 1000 kroków. Warto monitorować, ile kroków wykonujesz. Po ustaleniu swojej 
„wyjściowej liczby kroków” można stopniowo zwiększać liczbę kroków w każdym tygodniu, np. zgodnie z sugestia-
mi zawartymi w początkowych tabelach w pierwszym tygodniu.

Chodzenie jest najczęstszą 
i najprostszą formą 
aktywności fizycznej,  
a zwiększenie liczby kroków 
to świetny sposób na 
kontrolowanie Twojej 
masy ciała.

Zadanie 4: W tym tygodniu przyjrzyj się temu, ile kroków pokonujesz każdego dnia, użyj do tego 
aplikacji mobilnej lub krokomierza, a następnie przyjrzyj się swoim wynikom. Możesz zapisywać je 
w tabelach w tej książce lub w notesie. Czy udałoby Ci się pokonać więcej kroków w tym tygodniu 
niż w zeszłym? 

T YDZIEŃ 4. SPACERY DLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA
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Tydzień 5.  
Zdrowe odżywianie się 

Nie sugerujemy radykalnej zmiany tego, co jesz, 
zachęcamy Cię do dodawania do swojej diety 
dobrych produktów i zmniejszania liczby niektó-
rych niezdrowych lub wysokokalorycznych pro-
duktów, aby wykształcić zdrowe nawyki żywie-
niowe.

Jeżeli nie masz zbyt dużej wiedzy, na temat różnych 
grup żywności, tutaj opisujemy, co warto wiedzieć na 
ten temat. Omiń te strony, jeżeli znasz się już dość do-
brze na podstawach zdrowego żywienia. 

Żywność zbożowa, głównie pełnoziarnista o wysokiej 
zawartości błonnika

 
Większość z nas je mniej niż połowę zalecanej ilości pokarmów pełnoziarnistych (brązowego ryżu, makaronu, 
ciemnego chleba), a także zbyt dużo produktów przetworzonych (białego ryżu, jasnego makaronu, chleba, ciasta). 
Zaleca się, aby co najmniej dwie trzecie jedzonych pokarmów zbożowych było pełnoziarnistych. 

Dlaczego? Wynika to z tego, że chleby pełnoziarniste oraz zboża mają wysoką zawartość błonnika. Są dłużej tra-
wione i dają uczucie sytości, które zniechęca do przejadania się. W związku z tym spożywanie tego typu pokarmów 
zamiast przetworzonych produktów zbożowych jest korzystne dla utraty i utrzymania masy ciała.

Chude mięso i drób, ryby, jaja, tofu, orzechy i nasiona oraz rośliny 
strączkowe i fasola

Wszystkie rodzaje chudego mięsa i drobiu, jak również ryby, jaja, tofu, orzechy i rośliny strączkowe są bogate  
w białko i dostarczają wielu różnych składników odżywczych, takich jak: żelazo, cynk, witaminy, zwłaszcza B12, 
oraz niezbędne kwasy tłuszczowe.

Pamiętaj, że żywność wędzona, solona i konserwowana z tej grupy, taka jak szynki, bekon i salami, zawiera za-
zwyczaj więcej tłuszczy nasyconych, soli i substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na nasze 
zdrowie (np. wysoki poziom cholesterolu).

Chude mięso czerwone stanowi doskonałe źródło składników odżywczych, jednak spożywanie więcej niż 100-
120 g czerwonego mięsa dziennie (czyli ponad dwukrotnie więcej niż zalecana ilość) wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem zachorowania na raka. Istnieje również wiele korzyści płynących z jedzenia ryb, m.in. zmniejszone ryzyko 
demencji i wystąpienia chorób układu krążenia.

T YDZIEŃ 5. ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ 
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Owoce, warzywa i rośliny strączkowe/fasola

Większość ludzi w Polsce je tylko około połowy zalecanej ilości owoców, natomiast wielu z nas pije zdecydowanie 
za dużo soków owocowych. Soki owocowe mogą mieć wysoką wartość energetyczną i niską zawartość błonnika. 
Całe owoce są o wiele lepszym wyborem i są bardziej sycące. Nie polecamy regularnego jedzenia bardzo dużych 
ilości suszonych owoców, ponieważ są one wysokokaloryczne.

Lepszym i bardziej wartościowym będzie wybór świeżych owoców sezonowych, np. jabłek na wiosnę. Jedzenie 
żywności sezonowej pozwala również urozmaicić zawartość talerza przez cały rok. Podobnie jak w przypadku 
warzyw, wybór owoców w różnych kolorach zwiększa różnorodność składników odżywczych, które mogą popra-
wić Twoje zdrowie. 

Wybór szerokiej gamy kolorowych warzyw w większości posiłków da ci poczucie sytości i pomoże kontrolować 
masę ciała. Warzywa, w tym rośliny strączkowe i fasola, są niskokaloryczne i stanowią dobre źródło minerałów, 
witamin (takich jak magnez, witamina C) i błonnika pokarmowego. Jedzenie warzyw ma wiele korzyści dla zdrowia. 

Zaleca się, aby warzywa skrobiowe, takie jak ziemniaki, stanowiły tylko część dziennego spożycia warzyw, ponie-
waż mają one wyższą wartość energetyczną niż inne warzywa. Ziemniaki spożywane jako chipsy i frytki nie są 
(niestety) uważane za porcję warzyw, owoce w szarlotce też nie (niestety). 

Pamiętaj także, aby jeść też inne pokarmy z tej grupy, np. nasiona roślin strączkowych oraz orzechy. Rośliny strącz-
kowe są świetną opcją na dania bezmięsne- dostarczają wielu takich samych składników odżywczych jak mięso, 
drób, ryby i jaja. Niesolone orzechy i nasiona mogą natomiast pomóc zmniejszyć ryzyko chorób serca i chociaż mają 
wysoką kaloryczność, to jeśli jemy je w małej ilości, nie wiążą się z przyrostem masy ciała. 

Jeśli wegetarianizm lub weganizm wpisuje się w Twoje preferencje, wówczas upewnij się, że Twoja dieta jest 
zbilansowana i zawiera odpowiednią ilość białka. Rezygnując z mięsa szczególnie należy zadbać o roślinne źródła 
białka, takie jak strączki czy orzechy. 

Mleko, jogurt, ser lub ich zamienniki, przede wszystkim te 
o niskiej zawartości tłuszczu

Mleko, jogurty i sery o niskiej zawartości tłuszczu to najlepszy wybór dla zachowania zdrowej masy ciała. Są one 
również dobrym źródłem wapnia, białka, jodu, witaminy A, witaminy D, ryboflawiny, witaminy B12 i cynku. 

Pisząc o niskiej zawartości tłuszczu nie mamy na myśli tylko produktów zupełnie pozbawionych tłuszczu ani tych 
typu „light”.  Nabiał zawierający kilka procent tłuszczu nie ma zbyt dużo kalorii i będzie dobrym wyborem. Nato-
miast jeśli chodzi o produkty wysokotłuszczowe, jak na przykład żółty ser, to należy pamiętać, że mają one sporo 
kalorii i lepiej wybierać je rzadziej i sięgać po ich odtłuszczone odpowiedniki. Pamiętaj także, by sprawdzać za-
wartość cukru w produktach o niskiej zawartości tłuszczu, np. jogurty o niskiej zawartości tłuszczu mogą mieć 
dużo cukru. 

T YDZIEŃ 5. ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ 
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Jedz mniej (z wyjątkiem sałatek i warzyw)

Jeśli jesz żywność, która jest zdrowa i nadal nie chudniesz, zastanów się nad rozmiarem porcji, które spożywasz 
w ramach dań i przekąsek. 

Wskazówki, jak dostarczać mniej energii: 
• Połowę talerza wypełnij warzywami, jedną czwartą mięsem lub jego zamiennikami (np. rybą, roślinami strącz-

kowymi lub tofu), a pozostałą ćwiartkę zbożami i ziarnami, np. ryżem, makaronem, chlebem
• Używaj mniejszego talerza
• Unikaj dokładek i zamrażaj to, co zostanie po posiłku
• Jedz przy stole, nie przed telewizorem czy komputerem
• Nadal czujesz głód? Zastanów się, jak wybierać bardziej sycące, ale niezbyt kaloryczne produkty
• Trzymaj się odpowiednich proporcji każdej z grup żywieniowych

Przejrzyj raz jeszcze swój dziennik!

Spójrz raz jeszcze na swój dziennik z pierwszego tygodnia. Jeżeli nie udało Ci się go wypełnić, może w tym tygo-
dniu warto go uzupełnić i spisać co jesz i co pijesz. 

Spójrz raz jeszcze na to co jest spisane w Twoim dzienniku: 

- Czy wydaje ci się to zdrowe czy niezdrowe (np. śmieciowe jedzenie, słodkie napoje i alkohol) w skali od 1 do 10, 
przy czym 1 to niezdrowe, a 10 super, całkowicie zdrowe: 

Zadanie 5: Aby schudnąć, należy dążyć do zmniejszenia dziennego spożycia energii. Czy mo-
żesz spróbować ograniczyć spożycie śmieciowego jedzenia, słodkich napojów lub alkoholu? Rzuć 
okiem na swój dziennik i pomyśl o dwóch lub trzech zmianach, które wydają się możliwe do wpro-
wadzenia i które chcesz wypróbować w tym tygodniu:

1.

2.

3.

T YDZIEŃ 5. ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ 
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Tydzień 6. Zmień swoje nawyki w domu i w pracy

 
Czy kontekst sytuacji (np. w domu, w pracy) ma jakikolwiek wpływ na to, co jesz, jak jesz i kiedy? Pomyśl o ludziach, 
z którymi jesz i pijesz. Pomyśl o miejscach i sytuacjach, w których jesz i pijesz. Zastanów się również nad swoją 
aktywnością fizyczna. W jakim kontekście najłatwiej jest Ci regularnie być w ruchu?

W domu - Czy jest coś, co możesz zmienić? 

• Staraj się jeść przy stole, a nie przed telewizorem lub podczas używania telefonu
• Jedz uważnie, np. unikaj jedzenia z przyzwyczajenia, gdy się nudzisz lub stresujesz;
• Trzymaj w łatwo dostępnym miejscu te produkty, których chcesz jeść więcej, np. wybrane owoce lub warzywa; 
• Sprawdź, jakie formy aktywności fizycznej można uprawiać w domu, może któraś przypadnie Ci do gustu? Joga, 

ćwiczenia przed telewizorem, podnoszenie ciężarków… może nawet sprzątanie? 

T YDZIEŃ 6. ZMIEŃ SWOJE NAWYKI W DOMU I W PRACY
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Zadanie 6: Zanotuj rzeczy, które możesz zmienić w domu i w pracy, by zdrowo jeść i pić, i więcej 
się ruszać, popracuj nad nimi w tym tygodniu. 

W domu: 

 

W pracy: 

 

W pracy - Czy jest coś, co możesz zmienić? 

• Staraj się jeść o zaplanowanej porze posiłki lub podczas przerwy, a nie np. przy komputerze
• Jedz świadomie, np. unikaj przechodzenia obok automatów, wybieraj przekąski celowo, z wyprzedzeniem, aby 

dokonać mądrych wyborów.
• Nie wszystkie spotkania muszą odbywać się w biurze, czasami też można wyjść na spacer i porozmawiać. 

Aktywność fizyczna, jak zacząć i jak kontynuować ją przez dłuższy czas: 

1. Zacznij wprowadzanie zmian powoli i nie zmieniaj wszystkiego na raz.
2. Wprowadzenie nowych nawyków wymaga czasu. Pamiętaj, że regularność aktywności fizycznej jest bardzo 

ważna. Jeśli ustaliłeś swój grafik ćwiczeń (np. regularne pływanie czy ćwiczenia na siłowni), ale danego dnia 
nie masz siły albo czasu ćwiczyć, po prostu wyjdź na krótki spacer. Nie rezygnuj zupełnie z aktywności fizycznej  
w tym dniu.

3. Próbuj różnych sposobów zwiększania swojej aktywności fizycznej i nie bój się nowych jej rodzajów. Nie dowiesz 
się, czy je polubisz, jeżeli ich nie wypróbujesz. Może np. warto wypróbować dostępne w sieci instruktażowe filmy, 
z których dowiesz się, jak ćwiczyć? 

4. Pamiętaj, że masz dużo czasu na stopniową poprawę swoich wyników.
5. Zastanów się, co może powstrzymywać Cię przed realizacją Twoich celów? Obmyśl strategie działania, jak je 

przezwyciężyć. 
6. Nie siedź w bezruchu przez zbyt długi czas. Staraj się ograniczyć używanie telefonu w celach rozrywkowych  

i oglądanie telewizji. Postaraj się krócej korzystać z komputera i tabletu. Dobrym pomysłem jest też uprawianie 
aktywności fizycznej podczas korzystania z takich urządzeń, np. oglądanie serialu na rowerku stacjonarnym.

7. Znajdź sposoby na zwiększenie swojej codziennej aktywności fizycznej. Pomyśl, jak dodać aktywność fizyczną 
do swoich codziennych czynności – np. możesz spacerować po pokoju rozmawiając przez telefon albo chodzić 
na zakupy pieszo

8. Zapytaj znajomych i bliskich, czy chcą się do Ciebie dołączyć podczas aktywności fizycznej. 
9. Przygotuj wszystko co jest potrzebne do bycia aktywnym. Wygodne buty w korytarzu, spakowana torba, pomo-

gą, gdy będziesz podejmować decyzję czy iść ćwiczyć czy nie. 
10. Baw się dobrze podczas aktywności fizycznej. Nie będziesz w stanie utrzymać aktywności fizycznej na dłuższy 

czas, jeśli jej nie lubisz. Musi być chociaż jedna forma aktywności, która sprawia Ci przyjemność! 

T YDZIEŃ 6. ZMIEŃ SWOJE NAWYKI W DOMU I W PRACY
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Wyznaczanie celów może być motywujące i jest doskonałym sposobem na skoncentrowanie się na odniesieniu 
wyników, do których dążysz. Cele stwarzają również szanse na codzienne małe zwycięstwa. Każdy cel, który sobie 
stawiasz i osiągasz, może dać Ci większe poczucie kontroli i pomóc zwiększyć Twoją pewność siebie! Upewnij się, 
że Twoje cele są:

Skonkretyzowane: Mamy tu na myśli szczegółowo określony cel, a nie coś niedoprecyzowanego, np. 
„do końca następnego miesiąca będę w stanie biegać przez 15 minut bez zatrzymywania się” jest 
bardziej szczegółowym celem niż „będę biegać”; tak samo „codziennie będę jeść 2 porcje owoców  
i 5 porcji warzyw” to bardziej szczegółowy cel niż „będę jeść więcej owoców i warzyw”.

Mierzalne: Ważne jest, aby móc zmierzyć swój cel, tak aby wiedzieć, kiedy się go osiągnęło, np. 
„będę przemierzać 1500 dodatkowych kroków przez 3 dni w tygodniu” to cel, który możesz mierzyć, 
a „będę przemierzać trochę więcej kroków” nie jest; tak samo „będę pić maksymalnie jeden słodki 
napój na tydzień (nie więcej niż jeden)” jest celem, który da się mierzyć, a „nie będę pić za dużo słod-
kich napojów” nie jest.

Osiągalne: Myśl realistycznie o tym, co możesz zrobić. Lepiej wyznaczyć sobie małe, ale wymagają-
ce cele, a następnie bazować na nich niż wyznaczyć cel, który jest daleko poza Twoim zasięgiem, np. 
„będę chodzić na siłownię przynajmniej raz w tygodniu” będzie bardziej osiągalne niż „będę chodzić 
codziennie na siłownię”; a „zmniejszę ilość fast foodów z 3 w tygodniu do 1 w tygodniu” wydaje się 
bardziej osiągalne niż „nie będę jeść żadnego fast-foodu już nigdy”.

Istotne: Pomyśl czy Twój cel odpowiada Twoim preferencjom czy wymaganiom innych ludzi? Czy 
pasuje do Twojego stylu życia i tego, co dla Ciebie ważne? Np. jeśli brak wolnego czasu jest dla ciebie 
problemem, „będę wysiadać wcześniej z autobusu i iść dalej pieszo do domu” jest prawdopodobnie 
bardziej właściwym celem niż „będę spacerować przez 30 minut każdego ranka”; a jeśli nie lubisz 
gotować, nie zawracaj sobie głowy wyznaczaniem celów dotyczących zdrowego gotowania, po-
nieważ jest to prawdopodobnie mniej właściwy cel dla ciebie niż taki, dotyczący wyboru zdrowych 
produktów, gdy jesz poza domem lub kupujesz gotowe dania. 

Tydzień 7. Co to znaczy 
wyznaczyć rozsądny cel?

Wiele z naszych nawyków dotyczących 
żywienia i aktywności fizycznej ukształtowało 
się na przestrzeni długiego czasu i ich zmiana 
może być trudna. 

T YDZIEŃ 7. CO TO ZNACZY WYZNACZYĆ ROZSĄDNY CEL?
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Zadanie 7: Zapisanie swojego rozsądnego celu dotyczącego zdrowych nawyków żywieniowych  
i aktywności fizycznej jest pomocne i warto je zapisać poniżej. Po zapisaniu dwóch celów, prze-
czytaj raz jeszcze definicje powyżej i zastanów się, czy Twoje dwa cele są szczegółowe, mierzalne, 
osiągalne, właściwe i określone w czasie. Zacznij nad nimi pracować w nadchodzącym tygodniu! 

Cel 1 dotyczący jedzenia i picia (co chcesz zrobić):

Pomyśl o tym i wyobraź sobie, jak osiągniesz Twój cel.

Cel 2 dotyczący aktywności fizycznej (co chcesz zrobić): 

Pomyśl o tym i wyobraź sobie, jak osiągniesz Twój cel.

T YDZIEŃ 7. CO TO ZNACZY WYZNACZYĆ ROZSĄDNY CEL?

Określone w czasie: Ustal termin, w którym chcesz osiągnąć swój cel. Może one dotyczyć zarówno 
tego, kiedy planujesz rozpocząć pracę w jego kierunku, jak i tego, kiedy chcesz osiągnąć końcowy 
cel. Np. „do końca przyszłego tygodnia zrobię co najmniej jeden trening siłowy” lub „do końca przy-
szłego miesiąca pozbędę się całego śmieciowego jedzenia, które piętrzy się w moich szafkach (np. 
oddam je znajomym zamiast je zjeść)”. 

Rozsądne cele są szczegółowe, 
mierzalne, osiągalne, właściwe  

i określone w czasie
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Cel 1 dotyczący żywności / napojów (co chcesz zrobić):

Cel 2 dotyczący aktywności fizycznej (co chcesz zrobić): 

Tydzień 8. Weryfikacja 
rozsądnych celów  
i wprowadzanie  
drobnych 
zmian

W tym tygodniu zachęcamy Cię do ponownego przeanalizowania swoich zeszłotygodniowych celów dotyczą-
cych wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Jeśli Twoje cele się zmieniły, 
użyj miejsca poniżej, aby je zapisać. Raz jeszcze spójrz na opis jak najlepiej sformułować swoje cele.

Pomyśl o tym i wyobraź sobie, jak osiągniesz Twój cel. Staraj się regularnie wyznaczać sobie cele i gdy już je osią-
gniesz, stawiaj sobie nowe. Mogą one dotyczyć dalszych zmian zachowania albo utrzymania zmian na dłuższy czas.

Pomyśl o tym i wyobraź sobie, jak osiągniesz Twój cel.

T YDZIEŃ 8. WERYFIK ACJA ROZSĄDNYCH CELÓW I WPROWADZANIE DROBNYCH ZMIAN
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Jakie rodzaje żywności mają dużo cukru i tłuszczu?

Podzieliliśmy różne produkty żywnościowe na takie, które zawierają dużo cukru, tłuszczu albo jednego i drugiego. 
Na początku zakreśl swoje ulubione rodzaje produktów poniżej:

Wysoki poziom  
dodanych cukrów

Wysoki poziom 
tłuszczu

Wysoki poziom 
tłuszczu i dodanych 
cukrów

Alkohol

• Napoje energetyczne
• Napoje owocowe
• Dżemy i marmolady
• Lizaki
• Cukier
• Słodycze
• Słodkie napoje  

bezalkoholowe
• Słodzone wody
• Syropy

• Tłuste wędliny
• Masło, śmietana
• Parówki
• Paszteciki z mięsem
• Ciastka
• Pizza
• Chipsy ziemniaczane
• Mięsa przetworzone

• Herbatniki
• Ciasto
• Czekolada/batony
• Niektóre desery
• Pączki
• Niektóre lody
• Batoniki Muesli
• Słodycze
• Niektóre sosy
• Słodkie babeczki, ciastka 

i kruszonki

• Piwo
• Cydr
• Likiery
• Drinki alkoholowe
• Porto
• Sherry
• Alkohole  

wysokoprocentowe: 
• Wódka, Whisky, Rum, 

Dżin  
• Wino

Czy jest coś zdrowszego na co możesz je zamienić? Zapisz swoje zamienniki i pamiętaj o nich następnym razem, 
gdy pójdziesz na zakupy. 

Unikanie Twojej ulubionej żywności i napojów nie jest dobrą metodą na zrzucenie kilogramów. My nie wyobraża-
my sobie życia bez czekolady! By zrzucić zbędne kilogramy, wystarczy ograniczyć produkty, które zawierają dużo 
cukru i tłuszczu. Np. jeżeli masz na nie ochotę możesz zjeść jedno ciastko zamiast całego opakowania albo wypić 
jedną lampkę wina zamiast całej butelki? 

Zadanie 8: W tym tygodniu postaraj się ograniczyć lub zastąpić produkty bogate w tłuszcz i cukier 
oraz alkohol. Pomyśl, jakie są Twoje najlepsze strategie.  

T YDZIEŃ 8. WERYFIK ACJA ROZSĄDNYCH CELÓW I WPROWADZANIE DROBNYCH ZMIAN

Niski poziom  
dodanych cukrów

Niski poziom  
tłuszczu

Niski poziom tłuszczu 
i dodanych cukrów

Alkohol
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Zadanie 9: Na nadchodzący tydzień zapisz swój cel dotyczący unikania śmieciowego jedzenia  
(co chcesz zrobić) i zacznij nad nim pracować.  

Tydzień 9. Czy jesz zbyt dużo śmieciowego jedzenia?

Jedzenie śmieciowe to żywność i napoje o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych, cukrów dodanych, soli lub 
alkoholu i o niskiej zawartości błonnika. Te pokarmy i napoje zwykle charakteryzują się zbyt wysoką zawartością 
kalorii (energii). Nie zaprzeczamy, są one zwykle całkiem smaczne i łatwo dostępne, dlatego trudno ich unikać. 
Wiele śmieciowych produktów spożywczych ma niski poziom niezbędnych składników odżywczych, dlatego też 
często określa się je mianem „produktów o wysokiej wartości energetycznej, ubogich w składniki odżywcze”. 

Pomyśl o tym i wyobraź sobie, jak osiągniesz Twój cel.

Zminimalizowanie ilości żywności 
śmieciowej korzystnie wpłynie 
na Twoje zdrowie i pomoże Ci 

osiągnąć cele związane  
z odchudzaniem, ale  

jak to zrobić? 

Sposoby na ograniczenie 
śmieciowego jedzenia

Jest wiele sposobów na ograniczenie ilości śmieciowego 
jedzenia w diecie, w tym: 
• zamiana na inną żywność 
• planowanie posiłków i napojów z wyprzedzeniem
• ćwiczenie samokontroli 
• spożywanie żywności śmieciowej rzadziej, np. raz w tygodniu
• ograniczenie rozmiaru porcji

Jakie jest najczęściej jedzone przez Ciebie śmieciowe jedzenie i słodkie napoje? Czy potrafisz wymyślić kilka roz-
sądnych sposobów, aby ich uniknąć? 

T YDZIEŃ 9. CZY JESZ ZBY T DUŻO ŚMIECIOWEGO JEDZENIA?
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Tydzień 10. Wybierz zdrowe przekąski

Odstęp pomiędzy posiłkami może często stanowić wyzwanie w Twoich staraniach zrzu-
cania kilogramów i utrzymania zdrowej masy ciała. Głód, nuda czy stres - jest wiele 
powodów, które mogą zachęcić Cię do sięgnięcia po szybkie i niezdrowe przekąski. 

Wiele przekąsek zawiera dużo cukru, tłuszczów nasyconych i niepotrzebnych kalorii, np. garść frytek może zawie-
rać taką samą ilość kalorii co mały posiłek. Warto pomyśleć o zdrowych przekąskach, które lubisz i o zamiennikach 
niezdrowych przekąsek. 

Jeśli masz ochotę na przekąskę, oto kilka opcji na dobry początek: 

• Najpierw się napij. Może tak naprawdę, tylko chce Ci się pić? Czasami można po prostu zastąpić przekąski 
wodą, herbatą, kawą. 

• Zamiast słodyczy, spróbuj świeżych owoców lub niesolonych orzechów, które zawierają wiele witamin i błonnika.
• Zamiast prażonych i solonych orzechów, zjedz kilka zwykłych, niesolonych. Prażenie zwiększa ilość tłuszczu, 

więc umiarkowana ilość nieprażonych orzechów, to zdecydowanie lepszy wybór.
• Masz ochotę na chipsy? Pochrup warzywa z dodatkiem jogurtu o niskiej zawartości tłuszczu. Zjesz wtedy tylko 

¼ ilości tłuszczu, która jest w chipsach.
• Masz ochotę na baton czekoladowy? Twoją ochotę na coś słodkiego zaspokoi miseczka sałatki owocowej. Ma 

mniej kalorii niż baton, a jednocześnie zawiera więcej składników odżywczych, mniej cukrów i tłuszczów. 
• Masz ochotę na hot-doga czy hamburgera? Spróbuj pełnoziarnistego pieczywa chrupkiego z serem i pomido-

rem. Zawiera ono o wile mniej kalorii i tłuszczu niż hot dogi.

PRZEKĄSKI ZAMIENNIKI 

Dostępnych jest wiele 
innych zdrowych i łatwych 
przekąsek. Zastanów się 
nad dalszymi pomysłami 
na zamiany żywnościowe, 
które mogłyby Ci 
przypasować! 

T YDZIEŃ 10. WYBIERZ ZDROWE PRZEK ĄSKI
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Pomyśl o swoich ulubionych niezdrowych przekąskach i pomyśl o potencjalnych 
zamiennikach:

JEDZENIE ŚMIECIOWE NOWA, ZDROWSZA OPCJA

np. mufinka czekoladowa   chleb pełnoziarnisty z dżemem 

1

2

3

NAPOJE ŚMIECIOWE NOWA, ZDROWSZA OPCJA

np. zwykła Cola  dietetyczna Cola

1

2

3

Pamiętaj, że nie będziesz w stanie całkowicie unikać przekąsek i napojów, które naprawdę lubisz. Czasami wystar-
czy, że zrekompensujesz je zwiększoną ilością aktywności fizycznej. Planuj i postaraj się zachować kontrolę, aby 
upewnić się, że nie zjadasz ich zbyt wiele.

Zadanie 10: W tym tygodniu postaraj się popracować nad zdrowymi zamiennikami Twoich 
ulubionych niezdrowych przekąsek.  

T YDZIEŃ 10. WYBIERZ ZDROWE PRZEK ĄSKI
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Tydzień 11. Planowanie i myślenie o przeszkodach

Nastaw się na sukces! 

Ukształtowanie zdrowych nawyków wymaga pewnego wysiłku! Daj sobie na to najlepszą możliwą szansę  
i zaplanuj, co dokładnie chcesz zrobić – kiedy, gdzie, z kim. Pomocne może być sporządzanie list zadań. Na przy-
kład, jeśli Twoim celem jest zjedzenie co najmniej pięciu różnych warzyw i dwóch owoców dziennie, upewnij się, 
że kupujesz je z wyprzedzeniem i pomyśl, kiedy w ciągu dnia je zjesz, np. pomidora podczas śniadania, jabłko na 
spacerze w porze lunchu.

Jak zamierzasz osiągnąć swój cel? Zapisz, co, kiedy, gdzie i z kim będziesz jeść/robić, aby zwizualizować to, co 
dokładnie zamierzasz zrobić. Planując i wizualizując te rzeczy, masz o wiele większe szanse, że rzeczywiście je 
zrobisz.

Cel dotyczący zdrowego żywienia (co chcesz zrobić)  /przykład na kolejnej stronie/

Jak osiągniesz ten cel? 

Co dokładnie zrobisz?

Kiedy? (wyznacz czas)

Gdzie? (wyznacz miejsce) 

Z kim? (wyznacz z kim, opcjonalnie)  

Możliwa przeszkoda:   

Jak sobie z tym poradzę:   

T YDZIEŃ 11. PLANOWANIE I MYŚLENIE O PRZESZKODACH
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Przykład: Moim celem jest pójście na basen dwa razy w tygodniu. 

Co dokładnie zrobisz? Pojdę na basen pływać dwa razy w tygodniu przez miesiąc.  Kupię karnet na basen, 
przygotuje moje kąpielówki i czepek. 

- Kiedy? W poniedziałki i środy pójdę na basen po pracy; dzień wcześniej spakuje i przygotuje moje rzeczy 
na basen. 

- Gdzie? W domu przygotuje wszystko, pojadę na basen Aqua na ul. Sportowej 15.
- Z kim? Zapytam Kasię z pracy czy chce dołączyć, ale jeśli nie to pójdę sam. 
- Możliwa przeszkoda: Nie będzie mi się chciało iść po pracy. 
- Jak sobie z tym poradzę: Przypomnę sobie, że tak naprawdę bardzo lubię pływać, i że zapisałam się 

na basen, żeby poprawić moja kondycję i moje zdrowie – psychiczne i fizyczne, więc bardzo mi na tym 
zależy. 

   Powiedz innym

Dziel się swoimi celami z innymi ludźmi, którzy według Ciebie mogą w odpowiedni sposób wesprzeć Twoje wysiłki. 
Takie osoby mogą Cię zachęcać i pomóc Ci utrzymać motywację. Jeśli przyjaciele i rodzina mogą się przyłączyć, 
aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele, np. wspólne zdrowe posiłki, będąc aktywnym razem z Tobą, będzie to łatwiej-
sze i przyjemniejsze. 

  Świętuj

Nagradzaj się, kiedy osiągniesz swoje cele. Niezależnie od tego, czy będzie to nowa koszulka, bilet do kina czy też 
nagroda niematerialna, np. dodatkowa godzina snu w weekend, znajdź sobie nagrodę niezwiązaną z jedzeniem, 
która będzie pasowała do Ciebie i Twojego budżetu. To pomoże Ci zmotywować się do kontynuowania wprowa-
dzania nowych pozytywnych zmian do Twojego stylu życia. Zanim się obejrzysz, zachowanie zmieni się w nawyk  
i łatwiej będzie Ci się go trzymać. 

   Próbuj dalej! 

Jeśli nie osiągniesz swoich celów od razu, nie rób sobie wyrzutów. Rzadko zdarza się, aby za pierwszym razem ko-
muś udało się odnieść całkowity sukces. Może z czasem zdasz sobie sprawę, że Twój cel był nieosiągalny. Pomyśl 
o tym, co możesz zrobić inaczej następnym razem i ucz się na podstawie swoich doświadczeń. Co najważniejsze, 
próbuj dalej! 

Zadanie 11: W tym tygodniu znów skup się na swoich celach (najlepiej na tych spisanych powy-
żej). Tym razem pomyśl o przeszkodach, które stają Ci na drodze i rozważ, jak je ominąć. Podziel się 
tym, co chcesz osiągnąć, z innymi, świętuj, gdy zrealizujesz swoje cele i próbuj dalej, gdy nie uda Ci 
się to całkowicie. 

T YDZIEŃ 11. PLANOWANIE I MYŚLENIE O PRZESZKODACH
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Tydzień 12. Czytanie etykiet żywności

Aby podejmować właściwe wybory żywieniowe, warto zwrócić uwagę na etykiety artykułów spożywczych. 
Otwórz szafkę z jedzeniem, wystaw kilka artykułów spożywczych, które lubisz i spójrz na etykiety. 

Porównaj liczby  
w kolumnie z wartościami 
na 100 g

Tych produktów możesz 
jeść najwięcej 
Mają mało tłuszczu, cukru i kalorii 

Te produkty zawierają 
umiarkowaną ilość kalorii, 
tłuszczu i cukru 
Możesz jeść je na co dzień, ale 
zwracaj uwagę na ilość

Te produkty są wyso-
kokaloryczne, mają dużo 
tłuszczu i cukru 
Możesz pozwolić sobie na nie  
w niewielkich ilościach

Całkowita zawartość 
tłuszczu

Mniej niż 3 g 3 – 10 g Więcej niż 10 g

Tłuszcze nasycone Mniej niż 1,5 g 1,5 – 3 g Więcej niż 3 g

Cukier Mniej niż 5 g 5 – 15 g Więcej niż 15 g

Sód (sól) Mniej niż 120 mg 120 - 400 mg Więcej niż 400 mg

Błonnik Wybieraj wysoką zawartość błonnika, aby uzyskać dodatkowe korzyści zdrowotne i utratę 
masy ciała. Patrz na kolumnę z zawartością „w porcji” i wybieraj pokarmy, które zawierają 
więcej niż 3g błonnika na porcję.

Napoje Wybieraj przede wszystkim wodę.

Skorzystaj z tabelki informacyjnej poniżej, 
aby porównać produkty żywnościowe:

T YDZIEŃ 12. CZY TANIE ET YKIET ŻYWNOŚCI
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Porównaj wartości w pakowanej 
żywności na 100 g/ml

Porównaj wartości  
w pakowanej żywności  

na 100 g/ml

Możesz sięgać po większe 
ilości

Zwracaj większą uwagę na 
zjadane ilości

Całkowita  
zawartość tłuszczu

Żywność Mniej niż 3 g 3 – 10g

Napoje Mniej niż 1,5g 1,5 – 5g

Tłuszcze
nasycone

Żywność Mniej niż 1,5g 1,5 – 3g

Napoje Mniej niż 0,75g 0,75 – 1,5g

Cukier

Żywność Mniej niż 5g 5 – 15 g

Napoje Mniej niż 2,5g 2,5 – 7,5g

Sód (Sól)

Żywność Mniej niż 120mg 120 - 400mg

Napoje Mniej niż 120mg 120 - 400mg

Zadanie 12: W tym tygodniu w domu i w sklepie 
zwróć uwagę na etykiety produktów spożywczych, 

które lubisz i kupujesz. Wprowadź zmiany, aby w Twoim 
koszyku z zakupami znalazły się jak najzdrowsze produkty. 

Spójrz na powyższe tabele by dokonać zdrowych wyborów. 

T YDZIEŃ 12. CZY TANIE ET YKIET ŻYWNOŚCI
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Tydzień 13. Regularna aktywność 

fizyczna - poziomy intensywności 

Regularna aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w odchudzaniu 
i utrzymaniu zdrowej masy ciała przez długi czas. Ważne jest, aby 
znaleźć zajęcia, które Ci odpowiadają. Pomocne może być również 
uzyskanie od rodziny i przyjaciół wsparcia w zwiększaniu aktyw-
ności. 

Bycie aktywnym nie musi oznaczać „ćwiczeń” czy „sportu”. Może to 
być chodzenie, koszenie trawnika, mycie samochodu, chodzenie po 
schodach zamiast jazdy windą czy cokolwiek, co sprawia, że jesteś 
w ruchu.

Ważne jest, aby stopniowo zwiększać swoją aktywność w miarę upływu czasu – zarówno tę umiarkowaną, jak 
i intensywną. Pamiętaj również o konsultacji z lekarzem, jeśli w którymś momencie masz wątpliwości związane  
z dostosowaniem swojej aktywności do stanu zdrowia.  

Bardzo lekka aktywność 
(wszystko poza zupełnym 
spoczynkiem)

Średnia aktywność (odczuwana 
jako ćwiczenia, które można 
wykonywać przez dłuższy czas; 
można normalnie oddychać i 
prowadzić rozmowy)

Bardzo ciężka aktywność (trudność  
w utrzymaniu intensywności, trudność  
w wypowiedzeniu więcej niż jednego 
słowa, zdania)

Lekka aktywność (odczuwana 
jako taka, którą można utrzymy-
wać przez kilka godzin; można 
łatwo oddychać i rozmawiać)

Energetyczna aktywność 
(na granicy braku komfortu, brak 
oddechu, można wypowiedzieć 
zdanie, ale nie swobodnie 
rozmawiać)

Maksymalny wysiłek 
(odczucie niemożności oddycha-
nia, trudność w złapaniu 
oddechu, brak możliwości 
rozmowy)

SKALA ODCZUWANEGO 
WYSIŁKU (RPE)
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Przewodnik po podstawach ćwiczeń 

Wszystkie zdrowe osoby dorosłe powinny dążyć do wykonywania tygodniowo co najmniej 150 minut aktywności 
o umiarkowanym natężeniu lub co najmniej 75 minut o intensywnym natężeniu albo równoważnego połączenia 
tych dwóch rodzajów aktywności. Daje to na przykład 30 minut przez 5 dni w tygodniu aktywności o umiarko-
wanej intensywności lub 15 minut energicznej aktywności przez 5 dni w tygodniu. Zdrowi, dorośli ludzie powinni 
również wykonywać czynności wzmacniające mięśnie co najmniej 2 dni w tygodniu.

Początkujący powinni dążyć do osiągnięcia zalecanego poziomu aktywności fizycznej opisanego powyżej.  
Nawet niewielki wzrost aktywności fizycznej przyniesie pewne korzyści dla zdrowia. Ważne jest, aby wyzna-
czyć osiągalne cele, by budować pewność siebie. Na przykład, początkujący może co drugi dzień chodzić dodatko-
we 15 minut przez kilka tygodni, aby stopniowo osiągać zalecany poziom aktywności.

Jeśli chcesz schudnąć i uzyskać dodatkowe korzyści dla zdrowia może Ci pomóc większa ilość aktywności – na 
przykład 300 minut tygodniowo aktywności o umiarkowanym natężeniu lub co najmniej 150 minut aktywności 
energicznej albo równoważne połączenie tych dwóch rodzajów aktywności. Daje to 60 minut przez 5 dni w ty-
godniu aktywności o umiarkowanej intensywności lub 30 minut energicznej aktywności. Może się wydawać, że to 
bardzo dużo, ale dzięki planowaniu i wsparciu innych możesz uczynić aktywność fizyczną stałą częścią każdego 
dnia, np. przejażdżka rowerem lub szybki marsz do i z pracy (30 minut x 2). 

Można zacząć od umiarkowanej aktywności przez co najmniej 45 minut przez 5 dni w tygodniu. Aktywność ta 
musi być na tyle ciężka, aby przyśpieszyć Twoje bicie serca i sprawić, że będziesz oddychać szybciej niż normalnie, 
np. 45-minutowy energiczny spacer przez większość dni tygodnia. Możesz też rozbić swoją aktywność na mniejsze 
części w ciągu dnia (np. przejście 10 min pieszo od przystanku autobusowego do biura).

Zadanie 13: W tym tygodniu raz jeszcze przyjrzyj się swojej aktywności fizycznej, ile minut dzien-
nie spędzasz na aktywności, jaka jest jej intensywność? Postaraj się podwyższyć poziom swojej 
aktywności fizycznej i jeśli to możliwe, osiągnąć powyższe rekomendacje dla osób, które chcą 
schudnąć. Z początku może się to wydawać trudne, ale z czasem stanie się łatwiejsze i na pewno 
pomoże Ci osiągnąć Twoje cele.

Niska intensywność - nie przy-
śpiesza zbytnio bicia serca; nadal 
możesz oddychać i mówić normal-
nie, np. wolny spacer. 

Umiarkowana intensywność 
- podnosi bicie serca i sprawia, 
że oddychasz nieco szybciej niż 
normalnie; jesteś nadal w stanie 
mówić, np. energiczny spacer. 

Wysoka intensywność - podnosi 
bicie serca i sprawia, że oddychasz 
szybciej niż normalnie; nie możesz 
już mówić, np. szybki bieg. 

T YDZIEŃ 13. REGULARNA AKT YWNOŚĆ FIZYCZNA - POZIOMY INTENSYWNOŚCI 

TWÓJ PODRĘCZNIK - WYBIERAM ZDROWIE 37



Tydzień 14. Weryfikacja planów  

i ograniczenie ilości alkoholu 

Ważne jest, aby weryfikować swoje plany i cele, to pomoże Ci utrzymać 
się na właściwej drodze w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Czy uda-
ło Ci się zrealizować plany z zeszłego tygodnia? Jeśli tak, to wspaniale, 
gratulacje. Jeśli nie, to nie warto się za bardzo przejmować czy podda-
wać. Jeżeli chcesz zmodyfikować swoje cele z zeszłego tygodnia albo 
postawić sobie nowe, wykorzystaj miejsce poniżej, aby je zapisać. 

Cel dotyczący żywności / napojów (co chcesz zrobić) 

Jak osiągniesz ten cel? 

Co dokładnie zrobisz?

Kiedy? (wyznacz czas)

Gdzie? (wyznacz miejsce) 

Z kim? (wyznacz z kim, opcjonalnie)  

Możliwa przeszkoda:   

Jak sobie z tym poradzę:   

Przeczytaj ponownie swój powyższy cel i odpowiedz: czy jest on rozsądny (określony, mierzalny, osiągalny i okre-
ślony w czasie)? Jeśli nie, zastanów się, jak możesz go zmienić!
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Cel dotyczący aktywności fizycznej (co chcesz zrobić)

Jak osiągniesz ten cel? 

Co dokładnie zrobisz?

Kiedy? (wyznacz czas)

Gdzie? (wyznacz miejsce) 

Z kim? (wyznacz z kim, opcjonalnie)  

Możliwa przeszkoda:   

Jak sobie z tym poradzę:   

Przeczytaj ponownie swój powyższy cel i odpowiedz: czy 
jest on rozsądny (określony, mierzalny, osiągalny i określo-
ny w czasie)? Jeśli nie, zastanów się, jak możesz go zmienić! 

T YDZIEŃ 14. WERYFIK ACJA PLANÓW I OGRANICZENIE ILOŚCI ALKOHOLU 

TWÓJ PODRĘCZNIK - WYBIERAM ZDROWIE 39



Czy piwa, cydry i wina „light” to lepszy wybór?

Sam alkohol zawiera dużo kalorii. Aby konsumować mniej energii z napojów, wybierz napój o niższej zawartości 
alkoholu, np. piwo light lub średnio mocne, a pomiędzy napojami alkoholowymi pij również wodę.

Jeśli wypijasz jeden z poniższych napojów każdego dnia przez rok, potencjalny rów-
noważny przyrost masy ciała w jednym roku wynosiłby:

150 ML/KIELISZEK WINA  

(CZERWONEGO/BIAŁEGO)

375 ML DRINKA  

(NP. WÓDKA Z COLĄ)

375 ML MOCNEGO 

PIWA

4.2kg

5.7kg

10.9kg

Napoje takie jak whisky, gin lub wódka zawierają około 110-150 kalorii na 40 ml (mały kieliszek). Co więcej, gdy pijesz 
alkohol, masz mniejszą kontrolę nad tym, co jesz. Jedzenie przekąsek, chipsów lub ciastek, oraz dodawanie soków, słod-
kich napojów, syropów do alkoholu (tzw. mikserów) jeszcze bardziej zwiększy Twoje ogólne spożycie energii.

Ile kalorii jest w napojach alkoholowych?
Spójrzmy, ile kalorii mają poszczególne alkohole:

Alkohol Objętość Kalorie (Kcal)

Brandy/Koniak 40 ml 112 kcal

Gin 40 ml 110 kcal

Likier kawowy 40 ml 170 kcal 

Anyżówka 40 ml 136 kcal 

Rum 40 ml 150 kcal 

Wódka 40 ml 110 kcal 

Sherry (wytrawna) 50 ml 50 kcal 

Whisky szkocka 40 ml 100 kcal 

Wino białe (słodkie) 120 ml 120 kcal 

Wino białe (wytrawne) 120 ml 75 kcal

Wino czerwone (słodkie) 120 ml 150 kcal

Wino czerwone (wytrawne) 120 ml 50 kcal 

Wino grzane 120 ml 95 kcal 

Wino musujące/szampan (wytrawne) 100 ml 75 kcal 

Piwo jasne 500 ml 150 kcal

Piwo ciemne (mocne) 500 ml 200 kcal

Piwo ciemne (pow. 20%) 500ml 400 kcal
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Nie zachęcamy Cię do liczenia kalorii w napojach alkoholowych, ale chcemy zwrócić Twoją uwagę na to, jak kalo-
ryczny jest alkohol. Dla porównania podczas 15 minut szybkiego biegu spalamy około 300 kalorii, 15 minut joggin-
gu to około 150 kalorii, 15 minut ćwiczeń na siłowni to około 100 kalorii.

Zadanie 14: W tym tygodniu zachęcamy Cię do postawienia sobie celu związanego z ogranicze-
niem picia alkoholu. Jeśli nie pijesz alkoholu, to popracuj nad zdrowym żywieniem i słodkimi napoja-

Cel dotyczący zmniejszenia ilości alkoholu (co chcesz zrobić): 

Jak osiągniesz ten cel? 

Co dokładnie zrobisz?

Kiedy? (wyznacz czas)

Gdzie? (wyznacz miejsce) 

Z kim? (wyznacz z kim, opcjonalnie)  

Możliwa przeszkoda:   

Jak sobie z tym poradzę:   

Przeczytaj ponownie swój powyższy cel i odpowiedz: czy jest on rozsądny (określony, mierzalny, osiągalny i okre-
ślony w czasie)? Jeśli nie, zastanów się, jak możesz go zmienić! 
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Tydzień 15. Kluczowe czynniki wpływające na utrzymanie 

zachowań zdrowotnych

Przyczyny niepowodzeń

To normalne, że na drodze do skutecznej zmiany zachowania napotkasz na pewne przeszkody. Główne powody 
niepowodzenia to często:

• Spadek motywacji. Inne rzeczy mogą Ci przeszkadzać w osiągnięciu celu, może pojawić się znudzenie lub inni 
mogą zacząć wywierać na Ciebie presję. 

• Przestajesz monitorować to, co robisz i nie utrzymujesz pozytywnych zmian, np. nie pamiętasz o swoich trenin-
gach, bo coś innego absorbuje Twoją uwagę. 

• Wkradają się Twoje stare, złe nawyki, np. gdy masz mało energii, siadasz przed telewizorem z piwem w ręku albo 
nowo wprowadzone nawyki nie są jeszcze zakorzenione w Twoim codziennym życiu.

• Masz ograniczone zasoby (fizyczne i psychologiczne), np. kończy Ci się karnet na siłownię, czujesz zmęczenie, 
stres, odczuwasz zbyt dużą presję w pracy.

• Twoje otoczenie nie sprzyja zmianom zachowania, np. Twoi przyjaciele chcą iść do baru, na pizzę; w Twoim biurze 
jest zawsze dużo ciasta.

Niezależnie od przyczyn, dla których nie zawsze Ci się udaje pozostać na drodze do pozytywnych zmian, pomyśl 
o sposobach na przezwyciężenie niepowodzeń. To tak, jak z rozwiązywaniem innych problemów. Pomyśl o przy-
czynie oraz konsekwencji i postaraj się znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Możesz np. przedyskutować 
swoje problemy czy niepowodzenia i możliwe sposoby radzenia sobie z nimi z przyjacielem lub członkiem rodziny. 

Zadanie 15: Pomyśl, o swoich głównych niepowodzeniach, jakie spotkały Cię do tej pory na drodze 
do zdrowszego stylu życia. Zaplanuj, jak możesz sobie z nimi radzić. 

Staraj się zachować elastyczność. Będą dni, kiedy będziesz mieć inne cele, pilniejsze niż odchudzanie (np. terminy 
w pracy) i możesz nie być w stanie w pełni skupić się na zdrowym trybie życia. Upewnij się, że generalnie trzymasz 
się swoich pozytywnych nawyków, ale nie podchodź do siebie zbyt surowo. Pamiętaj, że nie chodzi tu o tymczaso-
wą dietę czy krótkotrwałe zmiany w aktywności fizycznej. Chodzi tu o ukształtowanie sobie zdrowych nawyków 
na całe życie. 

Postaraj się przyjąć pozytywne nastawienie 
do „uczenia się na podstawie własnych 
doświadczeń” (czy błędów), aby jak najszybciej 
wrócić na właściwą drogę do wprowadzenia 
zdrowych, pozytywnych nawyków. Wiele osób, 
które odniosło sukces w odchudzaniu, po drodze 
doświadczyło licznych niepowodzeń.
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Tydzień 16. Siła mięśni i ćwiczenia wytrzymałościowe

Celem ćwiczeń siłowych jest poprawa siły i wytrzymałości mięśni. Możesz stopnio-
wo zwiększać pracę mięśni, co doprowadzi do wolnej, ale stałej ich poprawy.

Takie ćwiczenia możesz wykonywać wykorzystując własny ciężar ciała jako źródła oporu (na przykład podczas 
ćwiczeń takich jak pompki, przysiady i brzuszki).

Początkowo odpowiedni będzie plan wykonywania 6-8 różnych ćwiczeń siłowych, ukierunkowanych na główne 
grupy mięśniowe. Możesz wykonywać te ćwiczenia w domu lub na siłowni. Powinny być one wykonywane po roz-
grzewce. 

Możesz starać się wykonać tyle powtórzeń każdego ćwiczenia, ile tylko dasz radę w ciągu 30 sekund. Ćwiczenia 
nie powinny być bolesne. Staraj się zachować regularny oddech podczas ich wykonywania i unikaj wstrzymywania 
oddechu.

Kiedy po 30 sekundach pracy każda grupa mięśniowa już mniej się męczy, możesz przejść do wykonania jak naj-
większej ilości powtórzeń w ciągu 60 sekund. Upewnij się, że zachowujesz równowagę pomiędzy ćwiczeniami na 
ręce, nogi i mięśnie brzucha. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń siłowych co najmniej dwa razy w tygodniu. 

Nie potrzebujesz siłowni!  
W ćwiczeniach wykorzystuj 
własny ciężar ciała, dzięki 
temu możesz ćwiczyć 
w domu i na świeżym 
powietrzu.
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Przykładowe ćwiczenia 
 
Nie zajmą ci dużo czasu (15-30 minut), więc powinny zmieścić się w Twoim planie dnia. 

Pompki przy ścianie 
Wzmocnią ramiona, barki i klatkę piersiową. Stań twarzą do ściany, nieco dalej niż na długość rąk; stopy na sze-
rokość ramion. Pochyl ciało do przodu i połóż dłonie płasko przy ścianie na wysokości i szerokości ramion. Powoli 
wdychaj powietrze, zginając łokcie i opuszczając górną część ciała w kierunku ściany w powolnym, kontrolowanym 
ruchu. Trzymaj stopy płasko na podłodze. Utrzymaj tę pozycję przez 1 sekundę; weź wdech i powoli odepchnij się 
do tyłu, aż ręce będą wyprostowane; powtórz 10-15 razy, odpocznij, a następnie powtórz serię.

Ćwiczenia na ręce 
Zamiast ciężarków możesz użyć puszek lub butelek z wodą. Stań z rozstawionymi na szerokość ramion stopami, 
trzymając ciężarki na prostych rękach, przy ciele; dłonie skierowane do przodu. Weź powolny wdech. Z wydechem 
powoli zginaj łokcie i podnoś ciężary w kierunku klatki piersiowej. Trzymaj łokcie przy ciele. Utrzymaj tę pozycję 
przez 1 sekundę; weź wdech i powoli opuść ramiona, powtórz 10-15 razy, odpocznij, powtórz serię.
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Deska
Przyjmij pozycję do pompki, ciężar ciała opierając nie na dłoniach, a na przedramionach. Napnij mięśnie korpusu 
i pośladki, by zapobiec opadaniu bioder. Twoje ciało powinno znajdować się w linii prostej od głowy po kostki. 
Wytrzymaj w tej pozycji od 60 do 90 sekund.

Przysiady 
Ręce swobodnie zwisają po bokach ciała. Robimy dokładne przysiady. Nogi na szerokość barków, pupa do tyłu, 
ciężar ciała bardziej na piętach. Kolana w jednej linii z palcami stóp, kręgosłup prosty.  Dobrze, gdyby głowa była 
wyprostowana, a nie pochylona.

W Internecie możesz znaleźć wiele dalszych sugestii dotyczących ćwiczeń siłowych i wy-
trzymałościowych. Warto również zobaczyć różne programy online, które zachęcają do 
ćwiczeń i demonstrują, jak je dobrze wykonywać.źr
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Polecane aplikacje sprzyjające aktywności fizycznej

Istnieje również wiele aplikacji, które możesz zainstalować na telefonie lub tablecie i które mogą posłużyć ci jako 
„cyfrowy trener”. Poniżej wymieniliśmy kilka sugestii dotyczących aplikacji, które mogą okazać się pomocne  
w ćwiczeniach lub mogą zainspirować Cię, jak poprawić swoją wydolność sercowo-oddechową i mięśniową oraz 
giętkość. Istnieje wiele takich aplikacji na telefon, na przykład: Workout Trainer, Ćwiczenia w Domu – Bez Sprzętu, 
7-minutowe ćwiczenia.

Zadanie 16: W tym tygodniu postaraj się znaleźć rodzaj ćwiczeń, które najbardziej pasują do 
Ciebie. Warto porozmawiać z kimś bliskim lub z Twoim lekarzem czy trenerem na siłowni i zoba-
czyć, jakie są najróżniejsze formy ćwiczeń, najbardziej dopasowane do Ciebie. W tym tygodniu 
również sprawdź aplikacje mobilne i strony internetowe, które polecają zestawy ćwiczeń. Nie bój 
się ich mieszać ze sobą, aby urozmaicić Twój program ćwiczeń. Pamiętaj, aby odnieść korzyści 
z ćwiczeń, musisz wykonywać je regularnie, ale nie musisz mieć najnowszej odzieży sportowej, 
najdroższego trenera i sprzętu do ćwiczeń. 
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Tydzień 17. Podwyższanie 

aktywności fizycznej 

ograniczanie siedzenia

T YDZIEŃ 17. PODWYŻSZANIE AKT YWNOŚCI FIZYCZNEJ OGRANICZANIE SIEDZENIA 

Bądź aktywny każdego dnia i staraj się 
mniej siedzieć

Oprócz zdrowego odżywiania, ważnym elementem 
utrzymania prawidłowej masy ciała jest bycie aktywnym 
fizycznie i spędzanie mniej czasu w pozycji siedzącej

Spróbuj być aktywny codziennie!

Dla utrzymania zdrowia ważne jest, aby przez co naj-
mniej 30 minut dziennie wykonywać umiarkowanie in-
tensywną aktywność fizyczną (tzn. aktywność, która 
jest energiczna i podnosi tętno, ale nie powoduje zbyt 
dużej zadyszki, jak np. szybki spacer) przez co najmniej 
pięć dni w tygodniu. Te 30 minut nie musi się kumulować 
w jednej sesji i można je wykonać w mniejszych czę-
ściach, np. dwa 15-minutowe spacery lub trzy 10-minu-
towe spacery o podwyższonym tempie. 

KORZYSTAĆ Z TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO

JECHAĆ ROWEREM, ABY 
DOCIERAĆ DO RÓŻNYCH MIEJSC

STAĆ LUB CHODZIĆ PODCZAS 
ROZMOWY TELEFONICZNEJ

WYCHODZIĆ 
NA ZEWNĄTRZ

POKAZAĆ, CO POTRAFISZ NA 
PARKIECIE

KORZYSTAĆ 
ZE SCHODÓW

SPRÓBUJ:

Postaraj się znaleźć takie formy aktywności  
fizycznej, które wpasują się do Twojego 
planu dnia.

TWÓJ PODRĘCZNIK - WYBIERAM ZDROWIE 47



Postaraj się również mniej siedzieć 

Spędzanie dużej ilości czasu w pozycji siedzącej może prowadzić do problemów zdrowotnych (np. cukrzycy typu 2 
i chorób serca). Czas w pozycji siedzącej to czas, który spędzamy siedząc lub nie poruszając się za bardzo. Zacho-
wania siedzące to nie to samo, co brak dostatecznej aktywności fizycznej. Ludzie, którzy każdego dnia wykonują 
wystarczająco dużo aktywności fizycznej, mogą nadal spędzać zbyt dużo czasu w pozycji siedzącej.

Uważaj na to, ile czasu siedzisz przy następujących czynnościach:

T YDZIEŃ 17. PODWYŻSZANIE AKT YWNOŚCI FIZYCZNEJ OGRANICZANIE SIEDZENIA 

Zadanie 17: W tym tygodniu postaw sobie za cel ograniczenie czasu, który spędzasz siedząc. 
Zaplanuj dokładnie jak możesz spędzać mniej czasu siedząc i przerywać czas siedzenia. 

Cel dotyczący żywności / napojów (co chcesz zrobić) 

Jak osiągniesz ten cel? 
Co dokładnie zrobisz?

Kiedy? (wyznacz czas)

Gdzie? (wyznacz miejsce) 

Z kim? (wyznacz z kim, opcjonalnie)  

Możliwa przeszkoda:   

Jak sobie z tym poradzę:   
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T YDZIEŃ 18. DALSZE WSK AZÓWKI DOT YCZĄCE ZWIĘKSZENIA AKT YWNOŚCI 
FIZYCZNEJ I SKRÓCENIA CZASU SIEDZENIA

Tydzień 18. Dalsze wskazówki dotyczące zwiększenia aktyw-

ności fizycznej i skrócenia czasu siedzenia

Tutaj spisaliśmy oparte o badania naukowe porady, które pomogą Ci podwyższyć Twoją aktywność fizyczną  
i ograniczyć czas, który spędzasz siedząc: 

• Wykorzystuj urządzenia, które zmierzą Twoją aktywność, np. używaj do tego krokomierza, zegarka posiadają-
cego odpowiednie funkcje albo korzystaj z aplikacji mobilnej.

• Wybierz aktywność, która Ci odpowiada, a nie taką, do której się zmuszasz. Jeśli polubisz daną aktywność, 
wzrośnie szansa, że będziesz kontynuować jej wykonywanie na dłuższy czas!

• Wyznaczaj osiągalne cele w zakresie aktywności fizycznej.
• Nagradzaj się, gdy osiągniesz swoje cele, np. kup bilet na mecz/koncert, który naprawdę chcesz zobaczyć.
• Bądź aktywny razem z przyjaciółmi lub rodziną poprzez wspólne spacery lub udział w zajęciach, które wyma-

gają ruchu, np. badminton.
• Uczyń aktywność fizyczną częścią Twojego dnia, np. ustawiaj alarm na 30 minut wcześniej każdego ranka, aby 

mieć czas na spacer.

Wykorzystaj przerwę obiadową na spacer. Może dobrym pomysłem będzie także spacer podczas umówionego 
spotkania?

Dlaczego warto być aktywnym? 
Zapisz jaka jest Twoja główna motywacja do aktywności fizycznej:
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Istnieje wiele korzyści z bycia aktywnym, a większość z nich osiągniesz bardzo szybko: 
 Pomaga Ci ona utrzymać formę
 Sprawia, że czujesz się dobrze
 Pomaga Ci lepiej spać
 Zmniejsza Twoje ciśnienie krwi
 Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i różnych nowotworów
 Daje Ci więcej energii
 Zmniejsza stres 
 Poprawia nastrój i zmniejsza ryzyko depresji 

Jakikolwiek jest Twój powód do uprawiania aktywności fizycznej, przypomnij go sobie następnym razem, gdy nie 
będzie Ci się chciało ćwiczyć. 

Brak aktywności powoduje, że mięśnie stają się mniej elastyczne, a tym samym 
zmniejsza się zakres ruchu stawów. Regularne ćwiczenia rozciągające i wykony-
wanie ćwiczeń z pełnego zakresu ruchu, takich jak kołysanie ramionami i wysokie 
kopnięcia nogą, zwiększą elastyczność Twoich mięśni. 

Po zakończeniu treningu wytrzymałościowego lub oporowego najlepiej jest rozciągnąć mięśnie, ponieważ są one 
wtedy rozgrzane przez co mogą być w pełni rozciągnięte. Zaleca się długie i powolne rozciąganie (przytrzymując 
pozycję przez 20-30 sekund), przy czym każdy rozciągany odcinek powinien być doprowadzony do punktu, w którym 
odczuwany jest niewielki dyskomfort. Po każdym rozciąganiu powinien nastąpić krótki odpoczynek, a następnie na-
leży powtórzyć rozciąganie kilka razy.

Zadanie 18: W tym tygodniu postaraj się dowiedzieć więcej na temat ćwiczeń rozciągających i 
wypróbuj różne formy tych ćwiczeń. Zastanów się, które najbardziej Ci odpowiadają i postaraj się 
wykonywać je regularnie. 

Ćwiczenia  
rozciągające  

– czy warto je wykonywać? 

T YDZIEŃ 18. DALSZE WSK AZÓWKI DOT YCZĄCE ZWIĘKSZENIA AKT YWNOŚCI 
FIZYCZNEJ I SKRÓCENIA CZASU SIEDZENIA
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Tydzień 19. Fakty na temat tłuszczu

T YDZIEŃ 19. FAKT Y NA TEMAT TŁUSZCZU

Co warto wiedzieć na temat tłuszczu
Tłuszcze są ważnym elementem zdrowej diety. Wszystkie tłuszcze są wysokoenergetyczne, ale różne rodzaje 
tłuszczów inaczej wpływają na organizm. Warto uważać na rodzaj i ilość spożywanych tłuszczów.

Tłuszcze nasycone
Dla zdrowia ważne jest, aby ograniczyć tłuszcze nasycone, ponieważ mogą one podnieść poziom cholesterolu 
i zwiększyć ryzyko chorób układu krążenia. Jedzenie śmieciowe ma zwykle bardzo dużo tłuszczy nasyconych, 
dlatego najlepiej jeść je w małych ilościach. 

NAJLEPIEJ MOŻE BYĆ SŁABY WYBÓR

Tłuszcz całkowity Mniej niż 3g 3 - 10g Więcej niż 10g

Tłuszcze nasycone Mniej niż 1,5g  1,5 - 3g Więcej niż 3g

Nie należy wykluczać wszystkich tłuszczów z diety, ale zamiast tego wybierać zdrowe produkty bogate w „do-
bre” tłuszcze nienasycone, aby zachować zdrowie.

Tłuszcze nienasycone 
Obniżają poziom cholesterolu i są ważne dla zdrowia. Znajdują się one w żywności, takiej jak:

TUŃCZYK

ORZECHY

PASTA SEZAMOWA TAHINI

AWOKADO

OLEJE SŁONECZNIKOWE

OLIWA Z OLIWEK

Kwasy tłuszczowe Omega-3 
Należą do grupy dobrych tłuszczów. Najlepszym źródłem Omega-3 są ryby oleiste, takie jak makrela i łosoś.

Tłuszcze jednonienasycone znajdują się w żywności, takiej jak:

Zadanie 19: W tym tygodniu postaraj się dowiedzieć więcej o tłuszczach, które są w Twoich 
ulubionych produktach. Postaraj się zwracać uwagę na tłuszcze, które jesz, i zawsze wybierać te 
dobre. Niemniej jednak, nie zapominaj, że nawet zdrowe tłuszcze należy spożywać z umiarem ze 
względu na ich wysoką kaloryczność. 
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T YDZIEŃ 20. FAKT Y NA TEMAT SOLI 

Tydzień 20. Fakty na temat soli

Zmniejszenie ilości soli 

Twój organizm potrzebuje soli, aby normalnie funkcjonować, ale ważne, by uważać, ile się jej spożywa. Zbyt duża 
ilość soli może zwiększyć ciśnienie krwi, ryzyko wystąpienia chorób serca i udaru.

Ile soli potrzebujesz?

Aby poprawić swoje zdrowie, nie musisz dodawać soli do Twoich potraw. Swoje dzienne zapotrzebowanie na sól 
uzyskujemy zwykle z naturalnych soli znajdujących się w świeżej żywności, bez konieczności dodawania jej do 
posiłków lub podczas gotowania. Zamiast dodawania soli podczas gotowania, możesz dodać potrawie smaku 
świeżymi lub suszonymi ziołami i przyprawami.

Aby sprawdzić, ile soli znajduje się w produktach, które kupujesz, spójrz na liczby 
w kolumnie średnia zawartość sodu na 100g:

Do pakowanej żywności często dodaje się dużo soli w celu polepszenia jej smaku lub 
jako środek konserwujący. Wybierz wersję produktów pakowanych i konserw z niską 
zawartością soli lub bez jej dodatku.

NAJLEPIEJ MOŻE BYĆ  SŁABY WYBÓR

Mniej niż 120mg 120 – 400 mg Więcej niż 400 mg

Zadanie 20: W tym tygodniu postaraj się ograniczyć ilość soli dodawanej do potraw i przyjrzyj 
się uważnie, które produkty wśród Twoich ulubionych zawierają duże jej ilości, postaraj się je 
ograniczyć lub znaleźć zamienniki. 
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T YDZIEŃ 21. FAKT Y NA TEMAT CUKRU 

Tydzień 21. Fakty na temat cukru 

Zmniejszenie ilości cukru 

Cukier jest rodzajem węglowodanów. Twój organizm potrzebuje go, aby mieć 
energię, ale jedzenie zbyt dużej ilości cukru prowadzi do przybrania na wadze.

Cukier dodawany do żywności

Żywność przetworzona jest niezdrowa i wysokoenergetyczna, zwykle nie zawiera innych potrzebnych nam skład-
ników odżywczych, takich jak błonnik, witaminy i minerały, dlatego najlepiej jej unikać. 

Jeśli zdecydujesz się, że kupujesz żywność przetworzoną, skąd masz wiedzieć, 
którą wybrać? 

Najlepsza jest ta o niskiej zawartości cukru rafinowanego lub dodanego. Niektóre zdrowe produkty spożywcze, 
które dostarczają niezbędnych składników odżywczych, takie jak płatki śniadaniowe i jogurty, są słodzone natural-
nie występującym cukrem (owocowym) lub zawierają dodatek cukru. Przy wyborze pokarmów należy wybrać te, 
które nie zawierają dodatku cukru, sprawdzając listę składników. Naturalnie występujące cukry z mleka i owoców 
są zazwyczaj w porządku, ale i tak należy je ograniczyć.

• Naturalne cukry w żywności, np. w miodzie

• Owoce i przetwory mleczne są bogate w składniki odżywcze - witaminy, minerały, błonnik lub wapń. Powinno 
się jeść je codziennie.

Gdzie znajdziemy cukier?
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Uwaga - napis „bez dodatku cukru” na etykiecie może wprowadzać w błąd, ponieważ 
zdarza się, że producenci żywności używają innych składników, takich jak koncentrat 
owocowy lub miód, które także stanowią cukier dodany.

NAJLEPIEJ MOŻE BYĆ  SŁABY WYBÓR

Mniej niż 5g  5 - 15g Więcej niż 15g

Zadanie 21: W tym tygodniu przyjrzyj się temu, ile cukru i jakiego rodzaju zawierają produkty, 
które jesz. Postaraj się ograniczać ilość cukru albo znaleźć jego zdrowe zamienniki. Jeżeli sło-
dzisz kawę lub herbatę, może warto używać mniej cukru albo wypróbować jego mniej kaloryczne 
zamienniki? 

Cukier może również nie być widoczny na liście składników, ponieważ może występować pod wieloma nazwami, 
np. fruktoza, glukoza, syrop kukurydziany, disacharydy. 

Dlatego też różne produkty mogą zawierać większy poziom całkowitego cukru niż myślisz. Aby wiedzieć, które 
produkty mają wysoką lub niską zawartość cukru, należy wykonać te dwa kroki:

Informacje na opakowaniu „bez dodatku cukru” i ukryte cukry 

Aby sprawdzić, ile cukru znajduje się w produktach, które kupujesz, spójrz na liczby w kolumnie 
„Średnia ilość na 100g”:

Sprawdź listę składników. 
Cukier może być obecny w innych formach.

Sprawdź tabelę składu produktu pod kątem zawartości cukru. 
Pamiętaj, że nie ma tu znaczenia czy cukier jest naturalny czy dodany.

T YDZIEŃ 21. FAKT Y NA TEMAT CUKRU 
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T YDZIEŃ 22. PRACA NAD RUT YNĄ I NAWYK AMI

Tydzień 22. Praca nad rutyną i nawykami

Nawyk rozwija się z czasem, gdy powtarzamy konkretne zachowanie w konkretnych 
okolicznościach. 

Pozytywne nawyki zdrowotne 
(np. regularne zdrowe posiłki) pomagają utrzymać prawidłową masę ciała, ponieważ nie trzeba o nich pamiętać - 
często wykonuje się je bez zastanowienia, czasami nie zdając sobie nawet sprawy, że się to robi.

Negatywne, niezdrowe nawyki 
utrudniają starania w odchudzaniu (np. jedzenie śmieciowego jedzenia). Aby powstrzymać takie negatywne na-
wyki i zamienić je na pozytywne, musisz skoncentrować się na zmianie zachowania pamiętając o tym, co Cię do 
tego motywuje. 

W pracy nad zmianą nawyków pomyśl o impulsach, które wywołują w Tobie jakieś konkretne zachowania. 
Np. gdy jesteś w restauracji, a kelner pyta, czy podać danie z frytkami, zawsze możesz odmówić i zamówić dodat-
kową sałatkę. Albo kiedy jesteś przy automacie i wybierasz napój, postaraj się pamiętać o swoim celu zrzucenia 
zbędnych kilogramów i kupić napój bez dodatku cukru, np. wodę. 

Jakimi impulsami się kierujesz przy wyborze zdrowego/niezdrowego jedzenia i picia? Może już je znasz, a może 
musisz zacząć zwracać na nie uwagę i je monitorować? 

TWÓJ PODRĘCZNIK - WYBIERAM ZDROWIE 55



Impulsy zdrowego jedzenia i picia
Zapisz, jakimi impulsami kierujesz się zwykle przy wyborze zdrowego jedzenia lub picia. 

Może to być pora dnia (np. godzina 13:00, sałatka w porze lunchu); osoba (np. Twoja partnerka, która gani Cię za 
kupowanie alkoholu); przedmiot (np. zdrowe przekąski spakowane do pracy); przypomnienie ustawione w kalen-
darzu; miejsce (np. przechodzę obok lokalnego sklepu z warzywami, gdzie mogę kupić trochę zdrowej żywności). 
Pomyśl i zapisz, jakie impulsy, wpływają na Twoje wybory zdrowego jedzenia lub picia. Jak możesz na nie reagować 
i utrzymać je na dłuższy czas.

Na przykład, kiedy kelner mówi: „Czy do posiłku podać frytki lub sałatkę?” możesz automatycznie odpowiadać: 
„Poproszę sałatkę”

Impulsy niezdrowego jedzenia i picia
Zapisz również, jakimi impulsami kierujesz się zwykle przy wyborze niezdrowego jedzenia lub picia. 

Może to być pora dnia (np. w sobotę wieczorem o 17:00, leci mecz, więc chwytasz za piwo i słone przekąski); osoba 
(np. znajoma chce iść do pubu, więc idziecie na drinki i pizzę); przedmiot (np. śmieciowe jedzenie w lodówce); miej-
sce (np. przechodzę obok fast foodu). Pomyśl i zapisz, jak możesz reagować w tych sytuacjach i unikać ich.

Np., Jeśli sytuację wyboru niezdrowego jedzenia opiszesz w następujący sposób: „Nie mam niczego spakowanego na lunch, więc 
wpadam do pobliskiego fast-foodu”, rozważ, jak możesz inaczej sobie wtedy poradzić, np.:” zamiast wpadać do pobliskiego fast 
foodu, kupię kanapkę z indykiem i pełnoziarnistym chlebem w sklepie po drodze”

Zadanie 22: W tym tygodniu przyjrzyj się swoim nawykom. Pomyśl, jakie masz zdrowe nawyki 
dotyczące jedzenia oraz picia i jak utrzymać ja na dłuższy czas. Zastanów się również nad nie-
zdrowymi nawykami ich przyczynami. Postaraj się nad nimi popracować. 

T YDZIEŃ 22. PRACA NAD RUT YNĄ I NAWYK AMI
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T YDZIEŃ 23. ZDROWSZY SPOSÓB JEDZENIA NA MIEŚCIE 

Tydzień 23. Zdrowszy sposób jedzenia na mieście

Na żywności serwowanej w kawiarniach i w restauracjach nie muszą znajdować się informacje żywieniowe (tak, 
jak ma to miejsce w przypadku żywności pakowanej, dostępnej w sklepie), więc wybór zdrowszych opcji nie za-
wsze jest oczywisty lub łatwy. Jednak jedzenie poza domem może być nadal zdrowe. Postaraj się nie pomijać posił-
ków przed wyjściem z domu. Pomijanie posiłków może sprawić, że będziesz później czuć większy głód i wybierzesz 
mniej zdrowe dania lub zjesz więcej niż potrzebujesz, kiedy będziesz odczuwać ogromny głód.

Kilka wskazówek dotyczących jedzenia na mieście:
 Warto zamawiać dania z menu zamiast kierować się w stronę szwedzkiego stołu.
 Jeśli już będzie to szwedzki stół, wypełnij połowę talerza sałatką lub warzywami.
 Zazwyczaj w restauracjach możesz zamienić frytki na zdrowszy dodatek, np. gotowane ziemniaki, sałatkę lub 

warzywa.
 Poproś o podanie sosów i dressingów z boku talerza, aby mieć kontrolę nad tym, ile ich dodajesz.
 Możesz poprosić, aby Twoje danie było grillowane, a nie smażone.
 Jedz powoli i zakończ jedzenie, kiedy poczujesz umiarkowaną sytość
 Zjedz zdrową przekąskę przed wyruszeniem w drogę - pokusa, aby zamówić coś niezdrowego albo się przejeść, 

będzie o wile mniejsza.

Zadanie 23: Jakie strategie dotyczące zdrowego jedzenia na mieście najlepiej sprawdzą się  
u Ciebie (możesz wybrać z powyższej listy lub napisać własne, dodatkowe propozycje): 

 

Wybieraj dania grillowane
a nie smażone

Bądź elastyczny! Nie ma powodu, by mieć wyrzuty sumienia, gdy jadasz na mieście, 
ale dokonujesz mądrych wyborów dotyczących posiłków.
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T YDZIEŃ 24. WSK AZÓWKI DOT YCZĄCE NAWYKÓW ZWIĄZANYCH Z AKT YWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ

Tydzień 24. Wskazówki dotyczące nawyków związanych  

z aktywnością fizyczną

Czasami zaczynasz pracę nad nowym celem i nawet jeśli odniesiesz sukces, możesz mieć trudności z trzymaniem 
się go na dłuższy czas. Aktywność fizyczna powinna być ważną częścią Twojego zdrowego stylu życia. Poniżej 
podajemy dziesięć wskazówek, które pomogą Ci zachować nawyki związane z aktywnością fizyczną.

Motywacja: Zastanów  
się nad tym, co motywowało 
Cię do aktywności  
w ostatnich tygodniach;  
w szczególności zastanów się 
nad korzyściami dla Twojego 
zdrowia i stylu życia, radością, 
satysfakcją i osiągnięciami,  
i pamiętaj o tej motywacji!

Monitorowanie: 
Śledź poziom swojej 
aktywności fizycznej 
(ile kroków wykonu-
jesz każdego dnia; 
ile minut).

Nagrody: Doceniaj 
swoje postępy  
i nagradzaj się, gdy 
osiągniesz swoje cele.

Próbuj nowości: Uroz-
maicaj swoją aktywność 
fizyczną, próbuj nowych 
rzeczy, gdy się nudzisz lub 
rzuć sobie wyzwanie, gdy 
poczujesz w sobie goto-
wość na kolejny krok.

Wsparcie otoczenia: 
Postaraj się wykształcić 
sobie nawyk uprawia-
nia aktywności fizycz-
nej z innymi osobami.

Planuj: Nawet jeśli Twoja 
aktywność fizyczna jest 
już Twoim nawykiem, pa-
miętaj o wcześniejszym 
przygotowywaniu rzeczy, 
których potrzebujesz  
do ćwiczeń.

Ustawianie przypo-
mnień: Bądź zorga-
nizowany i pamiętaj, 
co daje Ci siłę do 
działania. 

Pokonywanie barier: 
Przeszkody pojawią 
się u każdego, więc 
przygotuj się na nie  
i aby je przezwyciężyć 
wykorzystaj plany, 
które zrobiłeś podczas 
tego programu.

Dobre nastawienie: 
Myśl pozytywnie! 
Twoja postawa jest 
kluczem do pozostania 
aktywnym.

Baw się dobrze: 
Wybierz aktywność, 
która jest odpowiednia 
dla Ciebie i taką, której 
będziesz się trzymać 
przez długi czas.
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Jaka jest Twoja wskazówka? Co najlepiej działa dla Ciebie?
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T YDZIEŃ 24. WSK AZÓWKI DOT YCZĄCE NAWYKÓW ZWIĄZANYCH Z AKT YWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ

Impulsy aktywności
Pomyśl, pod wpływem jakich impulsów angażujesz się w aktywność fizyczną?

Impulsy siedzenia/braku aktywności 
Pomyśl co sprawia, że pozostajesz w bezruchu i nie angażujesz się w aktywność fizyczną?

Może to być pora dnia (np. 13.00, spacer w porze lunchu); osoba (np. Twój kolega, który idzie z Tobą na spacer); 
przedmiot (np. buty treningowe umieszczone w widocznym miejscu); przypomnienie w kalendarzu; miejsce (np. gdy 
przechodzę obok mojej lokalnej siłowni, mogę wpadać na krótką sesję ćwiczeń). Pomyśl i zapisz, co pomaga Ci być 
aktywnym i wykorzystaj to, aby utrzymać aktywność na dłuższy czas.

Może to być pora dnia (np. 17:00, kiedy telewizor jest włączony); osoba (np. twój kolega, który chce iść do pubu za-
miast na siłownię); przedmiot (np. pilot obok ciebie); miejsce (np. jesteś z dala od domu i nie możesz sobie pozwolić 
na ćwiczenia). Pomyśl i zapisz, jak możesz reagować w sytuacjach sprzyjających siedzeniu lub unikać ich.

Np. mój ulubiony program jest dziś w telewizji, wówczas zrobię kilka przysiadów przed telewizorem

Np. Spakowana torba na siłownię umieszczona przy drzwiach

Zadanie 24: W tym tygodniu przyjrzyj się swoim nawykom. Pomyśl, jakie masz zdrowe nawyki 
dotyczące aktywności fizycznej i jak utrzymać je na dłuższy czas. Zastanów się również nad tym, 
co wpływa na Twój brak aktywności fizycznej i na to, że więcej siedzisz. Postaraj się nad tym 
popracować.
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Tydzień 25. Fakty o zdrowym gotowaniu w domu

Zdrowe gotowanie w domu

Racjonalne odżywianie się jest ważną częścią zdrowego stylu życia. Poniżej wymieniamy kilka prostych wskazó-
wek, które pomogą Ci dokonać zdrowszych wyborów, jeśli chodzi o przygotowywanie jedzenia w domu. Możesz 
zacząć wprowadzać te zmiany stopniowo, a wkrótce staną się one częścią Twoich typowych zakupów oraz przy-
gotowywania jedzenia i gotowania! 

1. Wybór zdrowych składników

Zdrowe składniki sprawiają, że Twoje przepisy są bardziej odżywcze a posiłki zawierają mniej nasyconego tłusz-
czu, cukru, soli i kalorii. Spójrz na wcześniej zasugerowane zamienniki żywności niezdrowej na zdrowszą i przypo-
mnij sobie informacje podane na temat tłuszczy, cukru i soli w różnych produktach. Spójrz na etykietki produktów, 
które kupujesz. 

2. Przygotowanie 

Zazwyczaj możesz zmniejszyć ilość tłuszczu, cukru i soli w przepisach bez wpływu na smak!

T YDZIEŃ 25. FAKT Y O ZDROWYM GOTOWANIU W DOMU

Masło i olej w pieczeniu
Możesz zmniejszyć ilość tych składników o połowę i zastąpić je niesłodzonym 
musem jabłkowym, niskotłuszczowym jogurtem naturalnym lub rozgniecionym 
bananem

Cukier w pieczeniu Zmniejsz ilość do zaledwie 1/4 filiżanki na każdy 1 filiżankę mąki

Sól w pieczeniu W przypadku potraw bez użycia drożdży, zmniejsz jej ilość o połowę. Żywność 
zawierająca drożdże wymaga dodania soli do prawidłowego wypieku

Sól w ogólnym gotowaniu
Zmniejsz jej ilość o połowę lub postaraj się wyeliminować ją całkowicie. Nie ma 
potrzeby dodawania soli podczas gotowania makaronu lub ryżu. Aby polepszyć 
smak, możesz dodać ziół i przypraw lub posolić gotowe danie na Twoim talerzu. 
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Najbliższe otoczenie

Twoja rodzina i ludzie, którzy z tobą mieszkają, od-
grywają rolę w tym, jak gotujesz i co jesz. Podziel się 
z nimi informacjami na temat programu Wybieramy 
Zdrowie i tym, dlaczego chcesz zmienić swój styl życia, 
dobrze się odżywiać i więcej się poruszać. 

Jeśli powiesz innym o swoich celach, będziesz czuć się 
bardziej w nie zaangażowany i zwiększysz szanse na ich 
osiągnięcie. Jeżeli podzielisz się z innymi tym, dlaczego 
bierzesz udział w tym programie, będą oni w stanie le-
piej zrozumieć, dlaczego jest to dla Ciebie ważne i wzro-
śnie ich skłonność do tego, by Cię wspierać.

Może Twoja rodzina i przyjaciele też chcą z pracować 
nad zdrowymi nawykami?

3. Gotowanie

Istnieje wiele zdrowych sposobów gotowania żywności bez utraty jej smaku. Twoje posiłki mogą smakować 
jeszcze lepiej, gdy są zdrowsze!

• Grillowanie: to świetna alternatywa dla smażenia potraw. Unikaj spopielania jedzenia i staraj się ograniczyć ilość 
używanego oleju.

• Duszenie: Unikaj gotowania z dodatkiem alkoholu lub innych wysokoenergetycznych napojów.
• Pieczenie (np. mięsa): Używaj kratki z tacką do pieczenia, by zbierać w niej olej i tłuszcz i wylewać je po pieczeniu.
• Smażenie: Użyj oleju w sprayu, a nie wlewaj go prosto z butelki.
• Pieczenie (np. ciast): W miarę możliwości ograniczaj ilość używanego oleju i masła. 

4. Dodatki

W niektórych przepisach można całkowicie wyeliminować dany składnik lub zmniejszyć jego ilość:

1. W przypadku dodatków, takich jak oliwki, marynaty, majonez, musztardy, możesz stosować ich wersje o obniżo-
nej zawartości tłuszczu i soli lub zmniejszyć ich ilość.

2. Zamiast słodkich polew (takich jak sosy, polewy lub lukier), śmietany i/lub jadalnych dekoracji i posypek, możesz 
użyć świeżych owoców.

3. Zamiast lodów lub kremów spróbuj naturalnych lub niskotłuszczowych jogurtów lub domowej roboty kremów  
z użyciem niskotłuszczowego mleka.

T YDZIEŃ 25. FAKT Y O ZDROWYM GOTOWANIU W DOMU

Zadanie 25: W tym tygodniu przyjrzyj się potrawom, które przygotowujesz w domu. Czy jest 
sposób na to, aby były one zdrowsze? Podziel się z osobami, z którymi mieszkasz, informacjami 
na temat programu Wybieramy Zdrowie. 
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T YDZIEŃ 26. PRZEGLĄD POSTĘPÓW I DOCENIANIE OSIĄGNIĘĆ 

Tydzień 26. Przegląd postępów i docenianie osiągnięć

Trzymaj się swoich 

rutynowych posił-

ków i aktywności 

fizycznej. Staraj się 

jeść i być aktywnym o 

mniej więcej tej samej 

porze każdego dnia.

Uważaj na porcje. Nie 

nakładaj zbyt dużych 

porcji jedzenia na talerz 

(chyba że chodzi o 

warzywa). Zastanów 

się dwa razy, zanim 

pójdziesz po dokładkę.

Upewnij się, że jesz 

zrównoważone posiłki 

w ciągu dnia, np. co 

najmniej 5 warzyw i 2 

owoce dziennie.

Zwiększ ilość kroków. 

Utrzymuj swoją 

liczbę kroków i poziom 

aktywności fizycznej. 

Możesz podzielić swo-

ją aktywność fizyczną 

na mniejsze części w 

ciągu dnia.

Wybierz mniej tłusz-

czu. Wybieraj wersje 

żywności o niewielkiej 

zawartości tłuszczu, 

gdy tylko możesz np. 

produkty mleczne, 

pasty do smarowa-

nia i sosy sałatkowe. 

Używaj tłuszczy nie-

nasyconych, np. oliwy 

z oliwek.

Nie siedź tyle. 

Co każdą godzinę 

wstań na 5-10 minut.

Spakuj zdrową 

przekąskę. Jeśli lubisz 

przekąski, zamiast 

czekolady lub chipsów 

wybierz zdrową opcję, 

taką jak świeży owoc 

lub niskokaloryczny 

jogurt.

Wybieraj wodę lub 

napoje bez cukru. Sok 

z owoców zawiera na-

turalny cukier, dlatego 

należy ograniczyć jego 

spożycie do 1 szklanki 

dziennie. Alkohol jest 

wysokokaloryczny, 

więc postaraj się go 

ograniczyć.

Czytaj etykiety. Uwa-

żaj na różne infor-

macje na etykietach. 

Sprawdzaj zawartość 

tłuszczu, soli i cukru 

na etykietach pro-

duktów spożywczych 

podczas zakupów i 

przygotowywania 

posiłków.

Zwolnij. Unikaj jedze-

nia w biegu, przed 

telewizorem lub ekra-

nem komputera. Jedz 

powoli, przy stole, 

jeśli to możliwe.

Dziesięć wskazówek dotyczących utrzymania masy ciała
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T YDZIEŃ 26. PRZEGLĄD POSTĘPÓW I DOCENIANIE OSIĄGNIĘĆ 

Radzenie sobie z niepowodzeniami 

Pamiętaj, że niepowodzenia są normalną częścią życia, więc wróć na dobrą drogę tak szybko, jak to możliwe. 
Spróbuj nie robić sobie wyrzutów sumienia. 

Jeśli Twoja motywacja się obniży, zastanów się nad motywami, które zaprowadziły 
Cię tak daleko. Pomyśl o tym, jakie zmiany możesz wprowadzić, aby wzmocnić swoją 
motywację oraz poczucie satysfakcji, zadowolenia i sukcesu.  
 

Rozważ zaproszenie znajomego, aby do Ciebie dołączył, dzięki temu będziecie mo-
gli regularnie się wzajemnie motywować i wspierać w rozwiązywaniu pojawiających 
się problemów. 
 

Monitorując swoje postępy, korzystaj z wagi, gadżetów do pomiaru aktywności 
(krokomierze, zegarki, aplikacje), jak również obserwuj, co jesz; monitorując swoje 
postępy. 
 

Upewnij się, że pracujesz nad rozwijaniem pozytywnych nawyków na całe życie. 
Jeśli pojawią się stare, złe nawyki zastanów się, jakie są ich przyczyny i jak je prze-
zwyciężyć. 
 

Upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby utrzymać się na właściwej 
drodze - pod względem fizycznym (np. zdrowe jedzenie w lodówce) i psychicznym (np. 
bycie wypoczęty i pełnym energii). Trudno jest utrzymać zdrowy styl życia, gdy jest 
się zestresowanym lub przepracowanym. 
 

Dokonaj stałych, drobnych zmian w swoim otoczeniu, tak aby być aktywnym i 
zdrowo się odżywiać, na przykład zaparkuj samochód trochę dalej, aby móc do niego 
dojść pieszo lub wysiądź z autobusu kilka przystanków wcześniej. Rób zakupy z peł-
nym żołądkiem, kupuj zdrowe produkty. Podziel się swoim sukcesem i powiedz innym, 
dlaczego zmieniasz swój styl życia na zdrowszy. 

Zadanie 26: W tym tygodniu raz jeszcze chcemy Cię zachęcić do poprowadzenia dziennika jedze-
nia i picia. Proponujemy monitorowanie i zapisywanie przez 3 dni wszystkiego, co jesz i pijesz 
(wliczając w to co najmniej jeden dzień weekendowy). To zadanie ma na celu uświadomienie 
sobie, jak dokładnie wygląda Twój jadłospis i czy nadal warto wprowadzić w nim dalsze zmiany. 
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TWÓJ DZIENNIK JEDZENIA I PICIA - DZIEŃ 1, DATA: 

Zapisz wszystko co jesz i pijesz tego dnia!

GODZINA JEDZENIE  
(ilość, sposób przygotowanie)

NAPOJE
KONTEKST: LOKALIZACJA, 

UCZUCIA, INNE CZYNNOŚCI 
(opcjonalnie)

16:00 Obiad: 2 smażone kotlety, 4 gotowa-
ne ziemniaki, sos pomidory, surówka 
Deser: drożdżówka

Duża kawa z pełnotłustym mlekiem 
i dwoma łyżeczkami cukru 

Po pracy, w domu, czuje ogromny głód i zmę-
czenie
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TWÓJ DZIENNIK JEDZENIA I PICIA - DZIEŃ 2, DATA: 

Zapisz wszystko co jesz i pijesz tego dnia!

GODZINA JEDZENIE  
(ilość, sposób przygotowanie)

NAPOJE
KONTEKST: LOKALIZACJA, 

UCZUCIA, INNE CZYNNOŚCI 
(opcjonalnie)
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TWÓJ DZIENNIK JEDZENIA I PICIA - DZIEŃ 3, DATA: 

Zapisz wszystko co jesz i pijesz tego dnia!

GODZINA JEDZENIE  
(ilość, sposób przygotowanie)

NAPOJE
KONTEKST: LOKALIZACJA, 

UCZUCIA, INNE CZYNNOŚCI 
(opcjonalnie)

Po trzech dniach, spójrz na Twój dziennik i zastanów się czy nadal warto wprowa-
dzić dalsze zmiany.
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DANE KONTAKTOWE ZESPOŁU: 

wybieramyzdrowie@swps.edu.pl lub 695 290 509

Notatki

Dziękujemy za udział w programie „Wybieramy Zdrowie”!



Program „Wybieramy Zdrowie” ma na celu zwiększenie motywacji do 
zdrowego trybu życia oraz pomoc w wykształceniu pozytywnych na-
wyków zdrowotnych i w przygotowaniu na sytuacje, gdy utrzymanie 
masy ciała w normie może okazać się trudne. 

Jest to pierwsza w Polsce interwencja dotycząca redukcji masy ciała, która wykorzystuje do-
pasowanie programu do uczestników, na podstawie zebranych od nich danych, dotyczących 
przyczyn ich zachowania. Program „Wybieramy Zdrowie” opiera się na potwierdzonych czyn-
nikach, ułatwiających utrzymanie odpowiedniej masy ciała, zdrowej diety czy odpowiedniego 
poziomu aktywności fizycznej. Nie narzucamy uczestnikom żadnych zaleceń dietetycznych. 
Naszym celem jest zbudowanie pozytywnego podejścia do zdrowych nawyków, związanych 
z odżywianiem czy aktywnością fizyczną. Badania naukowe pokazują, że aby podtrzymać 
efekty odchudzania na dłuższy czas, trzeba mieć do tego motywację i strategie, aby świado-
mie decydować o tym, co się je, pije i jak dużo ćwiczy. Z czasem wiele rzeczy robi się automa-
tycznie. Treści przygotowane dla uczestników opierają się na dowodach naukowych i zostały 
poddane konsultacjom społecznym, m.in. by potwierdzić ich odbiór, atrakcyjność czy zrozu-
miałość. Chcemy wspierać Polaków w odchudzaniu i utrzymaniu zdrowej masy ciała, ale też 
promować zdrowy styl życia. 

„Oparta o teorię interwencja promująca redukcję nadmiernej masy ciała: badania eksperymentalne wy-
korzystujące Internet jako medium przekazania informacji”. Nr projektu: POIR.04.04.00-00-5CF3/18-00; 
HOMING konkurs 5/2018. Program HOMING jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  


