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Cele mai multe dintre alimentele pe care le mâncăm
provin din NATURĂ.
Produsele alimentare se pot obține de la animale, din legumele,
fructele sau plantele pe care pământul ni le oferă, precum și din
minerale.

În funcție de unde se obțin, le clasificăm astfel:
 DE ORIGINE ANIMALĂ: pentru că sunt alimente ce provin de
la animale (carne, pește, ouă, lapte…).
 DE ORIGINE VEGETALĂ: deoarece acestea provin din,
plantele, legumele și fructele pe care pământul ni le oferă
(fructe, legume, leguminoase, cereale…).
 DE ORIGINE MINERALĂ: deoarece provin din minerale și apă.
Sarea și apa sunt considerate de origine minerală.
Prin urmare, alimentele provin de la:

ANIMALE

Carne, pește,
fructe de mare,
lapte, ouă, unt,
miere ...

PLANTE

Fructe, legume,
leguminoase,
cereale, nuci,
ulei ...

MINERALE

Sare și apă
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Să verificăm ce ați înțeles:
:
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Încercuiți alimentele de origine vegetală:
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Să verificăm ce ați înțeles:
:
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Uniți cu câte o săgeată fiecare aliment cu originea
lui:

Origine animală

Origine vegetală

Origine minerală
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Grupele de alimente
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În secțiunea precedentă, am aflat că există o mare
varietate de alimente care provin de la animale, plante
(sau sol) și minerale.
Acum vom învăța că aceste alimente pot fi clasificate în 6 grupe
corespunzătoare funcțiilor lor în corpul uman.
Pentru a face acest lucru vom folosi o roată. Este foarte important
să priviți culorile, pentru că grupele de alimente care sunt de
aceeași culoare au aceeași funcție..

Grăsimi:
ulei, unt și
margarină.

Alimente bogate
în amidon: pâine,
paste, orez,
porumb, cereale,
cartofi, cartofi
dulci, fulgi de
ovăz...

Fructe: mere, pere,
banane, portocale, pepeni
galbeni, pepeni roșii
(lubenițe), kiwi, cireșe,
struguri, căpșuni,
avocado...

Proteine: carne,
ouă, pește, legume,
fructe de mare și
fructe cu coajă
lemnoasă.
Apa

Lapte și
produse
lactate: lapte,
iaurt și brânză.

Legume: sfeclă, spanac,
conopidă, ardei, ciuperci,
salată verde, roșii,
morcovi...
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Să verificăm ce ați înțeles:
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Încercuiți alimentele cu culoarea ROȘIE, VERDE sau
GALBENĂ în funcție de ceea ce sunt ele.
Dacă sunt: PROTEINE sau PRODUSE LACTATE, LEGUME
sau FRUCTE, ALIMENTE CU AMIDON SAU GRĂSIMI.
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Funcțiile alimentelor

Corpul nostru folosește,
stransformă și
încorporează mai multe
substanțe din alimente.

Putem împărți alimentele în 3 grupe,
corespunzătoare funcțiilor pe care le
exercită în corpul nostru. Acestea
sunt:
1) Constructorii fizici, le numim
așa deoarece acestea sunt
alimente care ne asigură
materialele necesare pentru
construirea mușchilor și a
țesuturilor, precum și materiale
pentru reînnoirea și repararea lor.
Ele sunt ca muncitorii
construiesc corpul nostru.

care

De exemplu: proteine cum ar fi,
carne, pește, ouă, lapte, etc.
2) Reglatorii fizici, acestea sunt cele
care organizează totul în interiorul
nostru, adică asigură funcționarea
complexă a corpului nostru. Aceste
alimente sunt ca polițistul care pune
traficul în ordine.

PRODUCĂTORII DE
ENERGIE

PRIMAVERA 2016

Fructele și legumele sunt
alimente de reglare a corpului.
3) Producătorii de energie,
sunt alimentele care ne oferă
cea mai multă energie (calorii)
din cea necesară pentru
funcționarea corpului nostru.
Acestea sunt ca benzina pentru
o mașină sau ca energia
electrică pentru un aparat
electric.
De exemplu: alimente bogate
în amidon cum ar fi: pâinea,
pastele, cartofii, grăsimile, etc.
În roata alimentară acestea sunt
grupate după culoare, în 3 părți
diferite (pagina 4).
Toate alimentele sunt necesare.
Este important să învățăm să
mâncăm:
- tot ceea ce este sănătos și
- numai cantitatea necesară
corpului nostru.

CONSTRUCTORII
FIZICI

REGLATORII FIZICI
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Funcțiile alimentelor
(exemple)
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Când fac sport, am nevoie să mănânc alimente care îmi dau energie:

Atunci când sunt obosit, de asemenea, trebuie să mănânc alimente
care îmi dau energie:

Atunci când sunt constipat, am nevoie să mănânc fructe și legume,
deoarece acestea mă vor ajuta să-mi reglez corpul:
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Să verificăm ce ați înțeles:
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Uniți printr-o săgeată fiecare aliment cu FUNCȚIA sa:

Producători de energie

Reglatori fizici

Constructori fizici
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Ce să mâncăm în fiecare zi și ce nu?

Produsele alimentare
pe care le putem
mânca în fiecare zi
sunt cele prezentate în
roata alimentară, pentru că ne
oferă toate substanțele necesare
funcționării corpului nostru. Dar,
întotdeauna trebuie să controlăm
cantitatea pe care o consumăm.
Alimentele pe care le putem mânca
în fiecare zi sunt:
- Orez, paste, cartofi sau pâine.

PRIMAVERA 2016

Produsele alimentare pe care nu
ar trebui să le mâncăm în fiecare
zi și care NU apar în roata
alimentară pentru că nu sunt
necesare
funcționării
corpului
nostru sau ar putea chiar să-i
dăuneze, sunt:
- Cârnați și mezeluri.
- Brânzeturi maturate și pateu
- Snacks-uri (chips-i, etc.)

-

Leguminoase și fructe cu coajă.

- Dulciuri.

-

Fructe proaspete.

- Produse de patiserie dulci.

-

Legume.

- Băuturile carbogazoase dulci.

-

Carne, pește sau ou.

- Alcoolul

-

Lapte, iaurt sau brânză.

-

Ulei sau unt.

-

Apă, ceai sau cafea.

Alimentele mai puțin sănătoase sunt:
Foarte sărate

Foarte dulci

Sarea
consumată în
exces nu este
sănătoasă și
poate
împiedica
funcționarea
corectă a
inimii și
rinichilor
noștri.

Consumul
excesiv de
zahăr în
alimente sau
băutură
produce
afecțiuni ale
organismului și
creșterea în
greutate.

Foarte grase

Grăsimea pe
care o mâncăm
nu trebuie să
rămână în
sânge pentru
că împiedică
funcționarea
corectă a
inimii.
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Să verificăm ce ați înțeles:

PRIMAVERA 2016

Încercuiți alimentele mai puțin sănătoase care ar
trebui să fie consumate doar ocazional:
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Să verificăm ce ați înțeles:
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Uniți printr-o săgeată fiecare produs alimentar cu
CARACTERISTICA lui principală:

Foarte dulce

Foarte gras

Foarte sărat
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Cafeaua și alcoolul. Zilnic, uneori sau niciodată?
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CAFEAUA
 Aceasta nu oferă
organismului nostru
substanțe importante și de aceea
nu este pe roata alimentară pe
care am studiat-o.
 Are o funcție specifică ce ne
ajută să RĂMÂNEM
CONCENTRAȚI și să avem
MINTEA MAI ACTIVĂ.
 Puteți consuma o cafea în
fiecare zi dacă vă simțiți bine
după ce ați băut-o.
 Nu o consumați noaptea pentru
că nu vă va lăsa să dormiți și să
vă odihniți mintea.

ALCOOLUL
 Este o substanță energetică,
dar ne oferă calorii "rele".
 Nu este bun pentru sănătatea
noastră.
 Afectează activitatea mentală,
ficatul, stomacul și alte organe
ale corpului nostru.
 Cu cât consumăm mai puțin
alcool, cu atât este mai bine
pentru sănătatea noastră.
 Niciodată să nu consumați
alcool
atunci
când
luați
medicamente.
 Nu este bine să consumați vin
și bere în fiecare zi. Puteți să
beți ocazional și numai un
singur pahar.
 Numai ocazional și un singur
pahar.
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Să verificăm ce ați înțeles:
Încercuiți cele mai sănătoase băuturi:

Să verificăm ce ați înțeles:
Uniți printr-o săgeată fiecare băutură cu
RAȚIA recomandată:

POT SĂ BEAU CÂT
DE MULT VREAU

POT SĂ BEAU ÎN
FIECARE ZI, DAR CU
ATENȚIE

POT SĂ BEAU ÎN
CANTITĂȚI MICI,
DAR NU ÎN FIECARE
ZI

NU AR TREBUI SĂ
BEAU
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Care sunt alimentele locale și care sunt alimentele de
sezon?
ALIMENTELE CARE PROVIN DIN ȚARA NOASTRĂ
sunt cele specifice zonei și regiunii în care trăim.
Ele sunt cunoscute ca ALIMENTE LOCALE.
De obicei, acestea sunt folosite ca ingredient principal
în mâncările și rețele locale.
ALIMENTELE DE SEZON sunt cele care cresc și se
recoltează în anotimpuri diferite: primăvara, vara,
toamna sau iarna.
Alimentele consumate în timpul sezonului lor sunt mai
ieftine și mai gustoase.
În plus:
Dacă noi cultivăm alimente de sezon și mâncăm
alimente locale, atunci avem grijă de mediul
înconjurător.
Mediul înconjurător este spațiul în care trăim, adică
solul, pământul, aerul, marea, râurile, etc.
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Să verificăm ce ați înțeles:
Uniți propozițiile pentru a explica ceea ce am învățat

Alimentele de sezon

Alimentele care provin
din țara noastră sunt
cunoscute ca

Alimentele care provin
din țara noastră sunt
cele care

Alimentele de sezon
sunt cele care

alimente locale.

cresc și se recoltează
lângă casa noastră.

sunt cultivate în
funcție de perioada din
an.

sunt mai gustoase și
mai ieftine.
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Știați că?
Există două tipuri de pește:
albastru și alb.

Alb

Peștele albastru este mai gras decât cel alb.
Coada peștelui ne spune dacă acesta este
albastru sau alb:



Coada în formă de V este caracteristică
peștelui albastru.
Coada plată este caracteristică peștelui
alb.

Albastru

Trebuie să mâncăm la fel mult pește albastru
cât și pește alb.
Grăsimile de pește sunt foarte bune pentru
inimă.
Peștele poate fi gătit în mai multe feluri, nu
doar prăjit. Peștele la cuptor cu legume sau
cartofi este cea mai sănătoasă variantă.
Ar trebui să mâncăm pește de 2 sau 3 ori
per săptămână.

Albastru

Alb

Vitaminele dau culoarea legumelor și
fructelor
Un fruct verde are mai puține vitamine decât
un fruct copt.
Culori diferite înseamnă vitamine diferite.
Dacă mâncăm fructe și legume
mâncăm mai multe vitamine.

diferite,

Dacă avem un regim alimentar variat nu vom
avea niciodată lipsă de vitamine.
Vitaminele sunt reglatori fizici care ne ajută să
organizăm tot ceea ce se întâmplă în interiorul
corpului nostru.
Fructele și legumele sunt bogate în fibre și
apă. Ele ne ajută să mergem la baie în mod
regulat.
Trebuie să mâncăm fructe proaspete cel puțin
de două ori per zi.
Trebuie să mâncăm legume cel puțin de două
ori per zi: proaspete (salate) și gătite.
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Ce am învățat?
Am învățat multe lucruri. Să recapitulăm și să ne împrospătăm
memoria ca să nu uităm.
Ajutați-ne să ne amintim. Succes!
1. Alimentele pot fi:

6. Carnea are funcție de:

a. de origine animală

a. constructor fizic

b. de origine vegetală

b. reglator fizic

c. de origine minerală.

c. producător de energie.

d. toate trei (trei origini).
2. Peștele este un aliment:
a. de origine animală.
b. de origine vegetală.
3. Care sunt grupele de alimente ?:
a. Bogate în amidon, grăsimi,
proteine și fructe.
b. Bogate în amidon, grăsimi,
proteine, lapte și lactate,
fructe și legume.
c. Grăsimi, proteine, fructe și
legume.
4. Brocoli aparține grupei de:
a. fructe
b. legume

7. Alimentele care sunt foarte
sărate, foarte dulci sau
foarte grase:
a. nu ar trebui să le
consumăm în fiecare zi,
doar ocazional.
b. sunt foarte sănătoase.
c. ar trebui să le
consumăm în fiecare zi.
8. Pot să beau o cafea în fiecare
zi dacă mă simt bine după
aceea, dar niciodată nu
trebuie să o beau
a. dimineața.
b. noaptea.

c. grăsimi
5. Care este/sunt funcția/funcțiile
alimentelor?
a. Constructori fizici
b. Reglatori fizici
c. Producători de energie
d. Toate trei (trei funcții)

Punctaj obținut
(se completează de către
profesor):
__________________________
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Am grijă de sănătatea mea.
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Beau mai multe lichide.
 Se recomandă să bem 6, 7 sau 8
pahare de lichide în fiecare zi.
 Aceste lichide nu
întotdeauna apă.

trebuie

să

fie

 Atunci când transpirați mult (când este
cald, când faceți sport sau drumeții) ar
trebui să beți mai multă apă.
 Dacă plecați în drumeție sau la plimbare
sau la un eveniment cu mulți oameni, ar
trebui să aveți întotdeauna la voi fie
apă, fie bani să o cumpărați.

În afară de apă sunt considerate lichide
următoarele

20

Verificați câte lichide consumați:PRIMAVERA 2016
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Notați tot ceea ce beți, de obicei, într-o zi:

Apă

• Pahare?

Lapte

• Pahare?

Ceai sau cafea

Suc
Supă
Adăugați numărul total
de pahare, căni sau
castroane pe care le
beți de obicei.

• Căni?
• Pahare?
• Castroane?
Rugați profesorul să vă
spună dacă este bine
sau nu.
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Angajamentul pentru sănătate
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Mai jos sunt câteva sugestii de activități
pentru sănătatea voastră.
Alegeți-le pe cele care vi se potrivesc.
Apoi faceți un magnet pentru frigider
(dacă e nevoie cereți ajutorul familiei).
Astfel vă veți amintiți zilnic
angajamentul vostru pentru sănătate!

Și voi puteți să
propuneți alte activități.
Ați putea cere și ajutorul
familiei.

Câteva idei de angajament pentru
sănătate:
 Să mănânc mai multe legume și
fructe.
 Să mănânc mai diversificat și să gust
orice.
 Să mănânc mai puține bomboane,
snacks-uri, ciocolată, cârnați…. (sau ce
decideți voi)
 Să beau mai multă apă și mai puțin
suc acidulat.
 Să mănânc pește cel puțin de 2 ori per
săptămână.
Cu toate că nu am vorbit despre
activitatea fizică,
vă puteți gândi și la ceva de genul:
 Să mă plimb în fiecare zi.
 Să păstrez camera mea curată și să
fac ordine în fiecare zi.
 Să privesc mai puțin la televizor și să
ajut mai mult în gospodărie.
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Angajamentul pentru sănătate
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