
 

 

 

Do oceny rozwoju dziecka służą siatki centylowe.  Są to specjalne wykresy, na których można odczytać, czy 

dziecko ma prawidłową masę ciała.  

Na siatce zaznaczonych jest 5 wartości: centyl 3, 15, 50, 85 i 97. Za wymagające nadzoru lekarza uważa się 

wartości poniżej 3. i powyżej 97. centyla. W przypadku, gdy odczytane wartości są poniżej 10. i powyżej 90. 

centyla w celu profilaktyki ewentualnych nieprawidłowości również warto skonsultować się ze specjalistą.  

 

 

 

 

 

 

1. Policz BMI (Body Mass Index- wskaźnik masy ciała) dziecka: 

 

 

 

 

 

2. Wybierz aktualną siatkę, odpowiednią dla płci i wieku.  

3. Na osi pionowej znajdź wartość wyliczonego BMI. 

4. Na osi poziomej znajdź wiek dziecka. 

5. Z tych punktów wyprowadź linie, punkt ich przecięcia oznacza pozycję centylową. 

 

Na siatkach BMI 85. centyl (górna żółta linia) to granica nadwagi, a 95. to granica otyłości.1 

Wartości < 10. i > 90. centyla są  wykraczające poza normę i wymagają badań i obserwacji.2 

Wartości < 3. i > 97. centyla interpretuje się jako znacznie wykraczające poza normę i wymagające diagnostyki.2 

                                                           
1
 Use and Interpretation of the WHO and CDC Growth Charts, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 2013 

2 Radzikowski A., Wielowiejska A., Ocena stanu odżywienia dzieci [w:]  Albrecht P (red.), Gastroenterologia dziecięca, Wydawnictwo Czelej, Warszawa 2014. 



BMI DZIEWCZYNKI (WIEK 0-5 LAT) 
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BMI CHŁOPCY (WIEK 0-5 LAT) 
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Według Instytutu Żywności i Żywienia, średnie zapotrzebowanie na energię u dziecka w wieku 1-3 lata to 1000 

kcal na dobę, a u dziecka w wieku 4-6 lat jest to 1400 kcal3. 

75% tej ilości powinno zostać dostarczone podczas pobytu w żłobku/przedszkolu4. 

 

 

 

 

 

 

 Jeśli rodzice dają dziecku przekąski i słodkie napoje do żłobka lub przedszkola, poproś aby tego nie robili. 

Jadłospis w placówce pokrywa zapotrzebowanie dziecka na energię, a przekąska czy napój sprawią, że 

zamiast pełnowartościowego posiłku, dziecko naje się kalorycznymi słodkościami. 

 Najczęściej u dzieci z nadwagą obserwuje się błędy żywieniowe związane głównie z nadmiarem 

pożywienia5. Pozwalaj nie zjadać do końca nałożonych porcji. Jeśli dziecko czuje się najedzone, nie 

powinno jeść więcej. 

 Pamiętaj o aktywności fizycznej- staraj się zachęcać do zabaw ruchowych. 

 Dbaj o to, by dzieci miały dostęp do świeżej wody do picia. Kubki, szklanki i butelka z wodą powinny być 

zawsze w zasięgu wzroku dziecka, tak by mogło ono wskazać, że chce pić. 

 Zadbaj o odpowiednią edukację żywieniową podopiecznych. Wiedza na temat prawidłowego żywienia 

pomaga kształtować prawidłowe nawyki a zachowania żywieniowe ukształtowane we wczesnym 

dzieciństwie mają dużą szansę przetrwania do dorosłego życia! 
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