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Spożycie pierwszego i drugiego śniadania przez dzieci w wieku 
8 lat z nieprawidłową masą ciała zróżnicowane czynnikiem płci 

jako element zdrowego stylu życia

Słowa kluczowe: dzieci, zdrowie, 
żywienie , otyłość

Wstęp

W wieku rozwojowym należy szczególnie dbać o odpowiednio zbilansowaną 
dietę, która zapewni prawidłowy rozwoju fizyczny oraz psychiczny. Dzieci charakte-
ryzuje wysoka wrażliwość na różnego rodzaju błędy żywieniowe, które utrwalone 
predysponują do rozwoju chorób dietozależnych w przyszłości [1, 2, 3, 4, 5]. Racjo-
nalne odżywiania dzieci w wieku wczesnoszkolnym uwzględnia odpowiednią ilość 
oraz jakość posiłków. Jadłospis powinien zawierać od 4 do 5 posiłków, spośród któ-
rych szczególną rolę ma pierwsze oraz drugie śniadanie [1]. Śniadanie uważane 
jest za najważniejszy posiłek, z uwagi na fakt, że po śnie nocnym należy uzupełnić 
niskie stężenie glukozy, która jest jedynym źródłem energii dla mózgu [6]. Powin-
no zostać spożyte w domu, do dwóch godzin po przebudzeniu, aby w ten sposób 
pobudzić metabolizm oraz przygotować organizm do właściwego funkcjonowania 
w ciągu dnia. Pierwsze śniadanie powinno być posiłkiem pełnowartościowym, któ-
ry w swoim składzie zawiera niezbędne składniki odżywcze oraz dostarcza około 
25% energii.

W podstawowy skład odpowiedniego śniadania, wchodzą przede wszystkim 
pełnoziarniste produkty zbożowe (pieczywo lub płatki zbożowe). Dodatkiem do 
pieczywa może być chuda wędlina, twaróg, pasta (jajeczna, rybna lub warzywna). 
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Powinien się tam również znaleźć produkt mleczny (w postaci zupy mlecznej lub 
napoju mlecznego) oraz warzywo lub owoc.

Po 3-4 godzinach dziecko powinno zjeść drugie śniadanie. Pora tego posiłku 
zazwyczaj wypada w czasie pobytu w szkole. Drugie śniadanie według racjonal-
nego odżywiania stanowi 5-10% dziennej wartości kalorycznej oraz powinno być 
urozmaicone, np. kanapki (z wędliną, serem, jajkiem), warzywo, owoc oraz napój 
(w postaci mleka, mlecznego napoju fermentowanego, herbaty lub wody mineral-
nej). Napój jest elementem niezbędnym, z racji konieczności uzupełniania straco-
nej wody z organizmu. Dzieci w wieku szkolnym podczas pobytu w szkole, powin-
ny wypijać co najmniej pół litra płynów [1]. 

Regularność w spożywaniu posiłków sprawia, że organizm jest przyzwyczajony 
do ciągłego dostarczania odpowiedniej ilości kalorii i składników odżywczych, 
racjonalnie nimi gospodaruje i nie musi nadmiernie gromadzić zapasów w posta-
ci tkanki tłuszczowej na dłuższe okresy głodu. Nieregularne spożywanie posiłków 
wyzwala napady głodu, które predysponują do zwiększonego apetytu na słodkie 
lub tłuste potrawy, co w konsekwencji może powodować dodatni bilans energe-
tyczny i powstawanie nadwagi i otyłości [7].

Uczucie głodu w czasie zajęć szkolnych spowalnia procesy poznawcze, obniża 
koncentrację i tempo pracy, przyczynia się do większej liczby błędów w zadaniach, 
szczególnie matematycznych. Ponadto nasila zmęczenie ucznia oraz może powo-
dować obniżony nastrój, rozdrażnienie i  przyczyniać się do konfliktów z rówieśni-
kami i nauczycielami [8]. Dzieci, które spożywają posiłek w czasie pobytu w szkole 
są bardziej skupione i lepiej rozwiązują zadania pamięciowe niż rówieśnicy, którzy 
opuszczają drugie śniadanie. Dodatkowo odwodnienie może skutkować uczuciem 
zmęczenia i znużenia oraz pogarszać koncentrację [1].

Materiał i metody

Badaniem objęto 517 dzieci w wieku 8 lat,  o nadmiernej masie ciała ze szcze-
cińskich szkół podstawowych. Do oceny wskaźnika masy ciała użyto kryteriów 
opracowanych przez IOTF (International Obesity Task Force) i układ referencyjny 
programu OLAF dla BMI. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wy-
korzystaniem kwestionariusza ankiety zgodnie z licencją Polskiego Towarzystwa 
Programów Zdrowotnych w Gdańsku. Ankietę przeprowadzał dietetyk. Wśród ba-
danych 56% stanowiły dziewczynki, a 44% chłopcy. 

Spożycie śniadania oceniono za pomocą średniej arytmetycznej. Różnice mię-
dzypłciowe oceniono za pomocą testu chi-Kwadrat Pearsona oraz nieparametrycz-
nego testu U Manna-Whitneya dla dwóch grup niezależnych.
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Wyniki 

Przeprowadzono kwestionariusz ankiety, w którym oceniono częstotliwość 
spożycia pierwszego i drugiego śniadania podczas tygodnia. Do oceny częstotli-
wości spożycia śniadań użyto pięciopunktowej skali, w której ocena 5 oznacza-
ła spożycie śniadań codziennie (7 dni w tygodniu), 1 – niespożywanie śniadań 
w ogóle. W ocenie częstotliwości spożycia zarówno pierwsze jak i drugie śnia-
danie uzyskało średnią ocenę powyżej 4 (4,33 pierwsze śniadania i 4,55 drugie 
śniadanie). Częstotliwość spożycia śniadań przez dzieci z nadmierną masą ciała 
prezentują tabele 1., 2.

Tabela 1.

Częstotliwość spożycia pierwszego śniadania przez dzieci w wieku 8 lat z nadmierną masą 
ciała

ocena % badanych uczniów

1 – nigdy 7

2 –  rzadko – 1–2 razy w tygodniu 16

3 – czasami – 3–4 razy w tygodniu 9

4 – często - 5–6 razy w tygodniu 4

5 – zawsze – codziennie 64

Źródło: badania własne

Tabela 2.

Spożycie drugiego śniadania przez dzieci w wieku 8 lat z nadmierną masą ciała

ocena % badanych uczniów

1 – nigdy 3,5

2 – 1 –2 x w tygodniu 4,5

3 – 3–4 razy w tygodniu 9,0

4 – 5–6 razy w tygodniu 9,0

5 – codziennie 74,0

Źródło: badania własne

Pierwsze śniadanie spożywane było codziennie przez 64% badanych, 7% 
nie spożywało pierwszego śniadania w ogóle (Tabela 1.). Badani chłopcy i dziew-
czynki nie różnili się od siebie częstotliwością spożycia pierwszego śniadania: 
67,7% (157) chłopców i 61,3% (174) dziewcząt jadło je codziennie [χ2(4) = 4,373; 
p = 0,358] (Rysunek 1.).
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Rysunek 1. Spożycie I śniadania z uwzględnieniem płci 

Źródło: badania własne

Spożycie drugiego śniadania deklarowało 74% badanych uczniów, jedy-
nie 3,5% nie spożywało drugiego śniadania w ogóle (Tabela 2.). Badani chłopcy 
i dziewczynki nie różnili się od siebie częstotliwością spożycia drugiego śniadania: 
z obydwu grup 73,6% – 170 chłopców i 209 dziewcząt – spożywało drugie śniada-
nie codziennie. [χ2(4) = 6,725; p = 0,151](Rysunek 2.).

Rysunek 2. Spożycie II śniadania z uwzględnieniem płci 

Źródło: badania własne

Również traktując spożywanie śniadań jako bardziej liniową zmienną, gru-
py nie różniły się wartościami średnimi (medianą), zarówno w pomiarze spożycia 
pierwszego śniadania [Z = –1,202; p = 0,230] jak i drugiego [Z = –0,373; p = 0,709].
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dyskusja 

Zdrowie oraz dobre samopoczucie dzieci, są jednymi z podstawowych ele-
mentów skutecznej edukacji. Sprzyja temu zaspokojenie podstawowych potrzeb 
fizjologicznych, czyli m.in. prawidłowe odżywianie, w tym regularne spożywanie 
pierwszego i drugiego śniadania [2].

Rampersaud i współautorzy [9] przeanalizowali wyniki 47 amerykańskich ba-
dań, na podstawie których stwierdzili, że około 12% uczniów w wieku 8-10 lat oraz 
20% dzieci między 11 a 14 rokiem życia,  nie spożywa pierwszego śniadania. Rów-
nież Sławińska z zespołem zauważyła, że częstotliwość spożycia śniadania maleje 
wraz z wiekiem [10]. Na to zjawisko już w 1998 roku zwrócili uwagę także inni au-
torzy [11, 12]. Badanie Sławińskiej i współautorów nie wykazało tak jak w badaniu 
własnym zależności między płcią a spożyciem śniadań (natomiast zaobserwowano 
istotną zależność między płcią a spożyciem pierwszego śniadania w starszych gru-
pach badanych) [10].

W ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym w 2016 roku, zbadano 3408 
uczniów w wieku 8 lat. Nadwaga i otyłość z badanej grupy dotyczyła od 22,8% do 
30% badanych w zależności od przyjętych kryteriów. Wyniki powyższego badania 
były zbliżone do wyników badania własnego. Większość dzieci regularnie spożywa-
ła śniadania (83%), jedynie 1,3% badanych nigdy nie jadło porannego posiłku oraz 
nie stwierdzono, aby płeć zróżnicowała statystycznie wyniki. Wykazano zależność 
między miejscem zamieszkania a spożyciem posiłku – dzieci mieszkające w mie-
ście, częściej spożywały pierwszy posiłek niż rówieśnicy ze wsi. Również zauwa-
żono, że posiłek ten omijany jest częściej przez dzieci z nadmierną masą ciała [13].

W badaniu Bartkowiak i współautorów nad sposobem odżywiania dzieci 
w wieku 8-9 lat również wykazano, że większość badanych regularnie zjada pierw-
sze śniadania w dni szkolne oraz weekendy, natomiast w odróżnieniu od badania 
własnego wykazano istotną zależność między płciami dla opisanych wyników [14]. 
W wymienionym badaniu w dni szkolne 75,7% chłopców i 59,3% dziewcząt spoży-
wa pierwsze śniadanie, natomiast nie spożywa go 16,5% chłopców i 29,6% dziew-
cząt. Ponad 90% badanych zjada drugie śniadanie w szkole oraz spożywa pierwsze 
śniadanie w weekendy. 

Również w badaniach HBSC przeprowadzonych w latach 2002 i 2006 wyka-
zano znaczącą różnicę w częstotliwości zjadanych śniadań w odniesieniu do płci 
na niekorzyść dziewcząt. Badanie HBSC również wskazuje na tendencję spadkową 
w spożyciu porannych posiłków wraz z wiekiem [15].

W badaniu nad częstością posiłków dzieci w wieku wczesnoszkolnym, miesz-
kających we Włocławku, pierwsze śniadanie spożywane było codziennie przez 
70%, natomiast 6% nie spożywało go w ogóle. Drugie śniadanie było zjadane przez 
większy odsetek badanych. Zaobserwowano, że obydwa posiłki częściej pomijane 
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są przez dziewczynki i różnica wynosi około 10%. Śniadanie było najczęściej 
pomijanym posiłek spośród wszystkich posiłków[16].

Wyniki badań Leszcz-Krysiak [17] nad spożyciem drugiego śniadania przez dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym wykazały, że 4% badanych nie przynosi posiłku do szkoły, 
przy czym byli to częściej uczniowie z klas II i III, niż z klas 0 i I. Jest to wyniki o 7% niższy 
niż w badaniu przeprowadzonym 17 lat wcześniej w tej samej placówce [18].

W badaniu nad spożyciem śniadań wśród uczniów w wieku 10-13 lat w war-
szawskiej szkole podstawowej około 15% nie jadło pierwszego śniadania. Jest to 
wynik wyższy niż w badaniu własnym, natomiast grupa badanych była w starszym 
wieku oraz pytanie dotyczyło spożycia śniadania w dniu badania, a nie na prze-
strzeni całego tygodnia. W wymienionym badaniu pierwsze śniadanie zjadane 
było przez 75,9% dzieci, natomiast drugie przez 66,4% [19]. W badaniu Ambrożego 
i współautorów [20] w tej samej grupie wiekowej 72% uczniów deklarowało spoży-
cie pierwszego śniadania. 

Powyższe badania wykazały zbliżone wyniki dotyczące spożycia pierwszego 
i drugiego śniadania do badania własnego. W odróżnieniu, część z nich, wykazała 
że płeć różnicuje ten nawyk, na niekorzyść dziewcząt. Zauważono w nich również, 
że spożycie śniadania maleje wraz z wiekiem. Wspomniane wyżej badania obej-
mowały dzieci zarówno z nieprawidłową jak i prawidłową masą ciała, natomiast 
badania własne jedynie dzieci z nadmierną masą ciała. 

Wnioski

1. Spożycie zarówno I jak i II śniadania nie wykazało istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy dziewczynkami a chłopcami.

2. Większość badanych dzieci w wieku 8 lat z nadmierną masą ciała spożywa I i II 
śniadanie.

3. Czynnik płci nie wpływa na spożywanie I i II śniadania.
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