


WODA
Woda to jeden z najważniejszych składników pokarmowych potrzebnych do 
życia. Woda w organizmach roślinnych i zwierzęcych stanowi średnio 80% 
ciężaru. Niektóre, bardziej uwodnione zwierzęta jak meduzy, składają się w 97% 
z wody. U człowieka stanowi ona od 0, 2%-komorki szkliwa zębów, do 85% 
komórki mózgowej. Woda to rozpuszczalnik większości związków organicznych i 
nieorganicznych. W niej także zachodzi większość reakcji chemicznych. W 
wodzie rozpuszczają się produkty przemiany materii, i wraz z wodą usuwane są 
na zewnątrz. Pochłania ona duże ilości ciepła podczas parowania, co umożliwia 
utratę nadmiaru ciepła przez wyparowywanie wody- pocenie się. Woda ma 
wysoką pojemność cieplną co oznacza, że pochłania duże ilości ciepła bez 
zmiany swojej temperatury i chroni to komórki przed nagłymi skokami 
termicznymi.

Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym, stanowi podstawowy składnik 
wszystkich komórek, tkanek oraz płynów ustrojowych. Woda wchodząca w skład 
krwi przenosi składniki pożywienia do narządów i komórek ustrojowych, a 
jednocześnie przy jej pomocy następuje wydalanie z nich produktów przemiany 
materii, w tym także produktów toksycznych nagromadzonych w narządach, a 
zwłaszcza w mięśniach podczas intensywnej pracy fizycznej, jest dobrym 
rozpuszczalnikiem dla wielu substancji chemicznych.



• Często zdarza się, iż warzywa nie są akceptowane przez 
najmłodszych. Istotne jest, by grymaszenie dziecka przy posiłku nie 
zniechęcało rodziców do dalszych warzywnych eksperymentów w 
kuchni. Jeśli maluch przekona się do warzyw od najmłodszych lat 
życia, o wiele bardziej prawdopodobne jest, iż jego dieta w wieku 
dorosłym będzie bogata w tę grupę pokarmów    

• Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jeśli się to 
uda, dziecko jedzące warzywa będzie po prostu zdrowsze –
zmniejszy się u niego ryzyko wystąpienia nadwagi, otyłości, 
cukrzycy, próchnicy zębów i miażdżycy w dorosłym życiu.

• Warzywa są świetnym źródłem witamin i składników mineralnych. 
Warzywa o kolorze pomarańczowym, takie jak dynia czy 
marchewka, zawierają cenny składnik – beta-karoten, 
odpowiedzialny za ładny koloryt cery, układ odpornościowy czy 
prawidłowe widzenie.

• Znajdujący się w warzywach beta-karoten to tak naprawdę 
prowitamina A, czyli substancja zamieniająca się w organizmie w 
„prawdziwą” witaminę A. Do dyni i marchewki warto dodać odrobinę 
tłuszczu (w postaci oleju roślinnego, oliwy czy świeżego masła), 
gdyż stymuluje on proces wchłaniania beta-karotenu
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• Owoce odgrywają bardzo ważną rolę w żywieniu 
człowieka. Są doskonałym źródłem witamin, 
składników mineralnych oraz błonnika 
pokarmowego. Owoce zawierają antyoksydanty, 
takie jak: witamina A, witamina C i witamina E 
oraz flawonoidy, które usuwają wolne rodniki 
powstające w organizmie podczas palenia 
papierosów, stresu), stanów zapalnych oraz 
narażenia na zanieczyszczenia środowiskowe. 
Owoce to również źródło zbawiennych kwasów, 
które potrafią zregenerować i odmłodzić skórę. 
Świeże owoce, soki owocowe oraz owoce 
suszone powinny znaleźć się w jadłospisie na 
każdy dzień.



wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane 
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków 

społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.  

JAZDA NA ROWERZE BIEGANIE



• stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w 
rytmie dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości i bezruch. Fizjologiczny 
sen charakteryzuje się pełną odwracalnością pod wpływem czynników zewnętrznych (w 
przeciwieństwie do śpiączki).

• Zapotrzebowanie na sen u ludzi zależy od wieku, przy czym generalnie im młodsza jest osoba, 
tym więcej snu potrzebuje. U noworodka i małego dziecka sen jest podzielony na kilka części –
u osoby dorosłej natomiast taki podział raczej nie występuje.

• Zapotrzebowanie na sen jest też cechą indywidualną, zależną od genów. Zwykle dorosłe osoby 
potrzebują około 6-8 godzin pełnego snu na dobę Mózg nastolatków podlega jednak 
znaczniejszym zmianom i prawdopodobnie wymagają one przynajmniej 9 godzin snu na dobę, 
do efektywnego funkcjonowania,Rytm zapadania w sen jest regulowany poprzez natężenie 
światła (rytm sen/czuwanie jest definiowany na nowo po zmianie strefy czasowej) oraz poprzez 
bodźce społeczne. W eksperymentach polegających na całkowitym odizolowaniu ludzi w 
pokojach bez okien, zegarów, telewizji, radia i telefonów, kiedy sami mogli sobie wybierać 
moment zasypiania i wstawania, większość badanych funkcjonowała w rytmie 24,2 godzinnym 
(wydłużony rytm dobowy). Stosowność zaśnięcia w zależności od emocji (brak zagrożenia) i 
odczuwania głodu reguluje oreksyna.

• W czasach, gdy ludzkość nie znała jeszcze elektryczności, ludzie chodzili spać i budzili się wraz 
ze Słońcem. Na większych szerokościach geograficznych podczas zimowych nocy kładli się 
spać bardzo wcześnie, przez co budzili się w środku nocy na 1-3 godziny, po czym zapadli w 
dalszy sen już do świtu.



• Dlaczego potrzebujemy wody? | WP parenting

• Warzywa - dzienna dawka, właściwości odżywcze, kaloryczność | WP abcZdrowie

• Owoce - rodzaje i właściwości | WP abcZdrowie

• Sen – Wikipedia, wolna encyklopedia

• Sport – Wikipedia, wolna encyklopedia      
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