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Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania  
u dzieci w wieku 4–8 lat

Excessive body weight and its determinants in children aged 4–8 years
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Wstęp. otyłość stanowi epidemię XXI wieku. 
Cel pracy. ocena częstości występowania nadmiernej masy ciała u dzieci, analiza zwyczajów żywieniowych oraz poglądów 
matek na temat żywienia.
Materiał i metody. za pomocą kwestionariusza autorskiego zbadano 152 rodziny posiadające dzieci w wieku 4–8 lat. Dzieci 
poddano ocenie antropometrycznej.
Wyniki. 18,4% badanych dzieci miało BmI > 95 centyla dla płci i wieku. w tej grupie 82,1% matek uznało masę ciała dziecka 
za prawidłową. niewłaściwe komponowanie diety stwierdzono u większości badanych w tej grupie, a codzienne spożycie 
słodyczy dotyczyło wszystkich dzieci z nadmierną masą ciała. 77,9% rodziców stosowało różne techniki mające na celu spo-
życie większego posiłku przez dziecko. 
Wnioski. nadmierna masa ciała jest istotnym problemem wśród dzieci, najczęściej nieuświadamianym sobie przez ich rodzi-
ców. niewłaściwe zachowania związane ze spożywaniem posiłków oraz złe nawyki żywieniowe są kształtowane w rodzinie 
od najmłodszych lat.
Słowa kluczowe: dzieci, masa ciała, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna.

Background. obesity is the epidemic of the XXI century. 
Objectives. The aim of the present paper was to assess the frequency of excessive body weight in children, the analysis of eating 
habits and mothers’ opinions on nutrition.
Material and methods. 152 families with children aged between 4 and 8 were surveyed by means of an original questionnaire. 
The children were subject to the anthropometric evaluation.
Results. 18.4% of children surveyed had BmI at or above the age- and sex-specific 95th percentile. In this group 82.1% of 
mothers considered their child’s weight to be normal. Improper diet composing was observed in the majority of the studied 
families. all of the children with excessive body weight consumed sweets on a daily basis. 77.9% of parents used various tech-
niques to make their child eat larger meals. 
Conclusions. excessive body weight is a significant problem among children, which parents are, in most cases, not aware of. 
negative behaviours connected with eating meals and bad eating habits are established in early childhood. 
Key words: children, body weight, eating habits, physical activity.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
otyłość stanowi ogólnoświatową epidemię. według 

who, częstość występowania otyłości u dzieci wzrasta 
w alarmującym tempie, co powoduje, że jest ona obecnie 
jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowia publicznego 
[1]. w Polsce występowanie otyłości u dzieci szacuje się na 
od 2 do 12,3% w zależności od płci i wieku badanej grupy 
[2]. nadwagę stwierdzano zaś nawet u 35% dzieci w kra-
jach europy Południowej [2].

Cel pracy
Celem pracy była ocena częstości występowania nad-

miernej masy ciała u dzieci w okresie przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, analiza ich zwyczajów żywieniowych 
oraz poglądów matek na temat żywienia.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiły 152 rodziny posiadające dzieci 

w wieku 4–8 lat, urodzone o czasie z ciąży niepowikłanych. 
narzędzie badawcze stanowił 32-punktowy kwestionariusz 
autorski zawierający pytania zamknięte i półotwarte prze-

znaczony dla matek, dzieci zaś poddano ocenie antropo-
metrycznej. na podstawie uzyskanych odpowiedzi analizo-
wano nawyki żywieniowe dzieci oraz przekonania matek 
dotyczące sposobu żywienia. ze względu na założenie pra-
cy – ocena częstości występowania nadmiernej masy ciała 
oraz nawyków żywieniowych w badanej populacji – wyniki 
przedstawiono jako odsetek grupy badanej.

Wyniki 
zbadano 76 chłopców i 76 dziewczynek, średnia wieku 

badanych wynosiła 5,9 ± 1,5 lat. masa urodzeniowa dzieci 
wahała się od 2700 do 3850 g, 60,5% badanych otrzymało 
10 punktów w skali apgar, 34,2% – 9 punktów, pozostałe 
zaś – 8 punktów. 2 dzieci było leczonych z powodu astmy 
(dobrze kontrolowanej), nie stwierdzono występowania in-
nych przewlekłych schorzeń w badanej grupie. 44,7% dzie-
ci w opinii swoich rodziców miało zapewniony intensywny 
wysiłek ruchowy, a 34,2% uczestniczyło w zajęciach do-
datkowych stymulujących rozwój motoryczny. 21% dzieci 
w ocenie swoich rodziców charakteryzowało się małą ak-
tywnością ruchową.

Dalszej analizie poddano ankiety wypełnione przez mat-
ki tych dzieci, u których stwierdzono nadmierną masę ciała, 
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oszacowaną na podstawie BmI > 95 centyla dla odpowied-
niego wieku (18,4% badanej grupy). Co ciekawe, w grupie 
tej 82,1% rodziców uznało masę ciała swojego dziecka za 
prawidłową, a jedynie 3,6% za nadmierną, zaś 14,3% było 
przekonanych o niedowadze dziecka. Dodatni wywiad 
rodzinny w kierunku otyłości stwierdzono we wszystkich 
rodzinach. Żadne z rodziców nie podejmowało próby ogra-
niczenia kaloryczności posiłków dla dzieci. Dieta rodziców 
nieco różniła się od diety ich dzieci. 28,6% rodziców sto-
sowało dietę niskocholesterolową, 28,6% – lekkostrawną, 
21,4% – bogatobiałkową, pozostali nie przestrzegali żad-
nej diety (w przypadku dzieci odpowiednio: 21,42, 53,6 
i 17,9%). Dzieci zazwyczaj spożywały 3–5 posiłków dzien-
nie. według matek 28,6% dzieci miało obniżony apetyt. 
w celu zwiększenia ich motywacji do spożywania posiłków 
rodzice najczęściej pozwalali na oglądanie telewizji lub grę 
na komputerze podczas jedzenia (każde 21,4%), opowia-
dali bajki lub karmili „za zdrowie członka rodziny” (każde 
10,7%). Jedynie 32,1% rodziców nie podejmowało prób 
wmuszania pokarmów wbrew woli dziecka. wśród pro-
duktów spożywanych codziennie znalazły się: dania mącz-
ne – 46,4% dzieci, nabiał – 78,5%, słodycze i/lub słodkie 
napoje – 100%. Codzienne spożycie owoców deklarowało 
natomiast 89,3%, a warzyw – 89,7%. mięso czerwone było 
składnikiem diety średnio 2 razy w tygodniu, drób – 4 razy 
w tygodniu, jaja – 3 razy w tygodniu. 67,8% dzieci 3–4 razy 
w tygodniu spożywało smalec, taki sam odsetek – frytki, zaś 
dania typu fast food przynajmniej raz w tygodniu otrzymy-
wało 28,6% dzieci. 10,7% dzieci nie spożywało ryb, a żad-
na z matek nie podawała dzieciom w codziennej diecie 
produktów pełnoziarnistych. wśród przyczyn stosowania 
ograniczeń w spożywaniu słodyczy i słodkich napojów naj-
częściej wymieniano dbałość o zęby – 31,6%, przekonanie 
o tym, że są to produkty niezdrowe – 26,3%, bóle brzucha 
i zaparcia występujące u dzieci po ich spożyciu – 21,1% 
oraz lęk przed cukrzycą – 13,2%.

Dyskusja
Co piąte badane dziecko w wieku 4–8 lat miało nad-

mierną masę ciała, stwierdzaną w oparciu o BmI właściwe 

dla danego wieku. w badaniach innych autorów nadmierną 
masę ciała stwierdzono u 12% dzieci w wieku przedszkol-
nym [3]. stwierdzany przez nas nieco wyższy odsetek nad-
miernej masy ciała mógł być związany z niskim statusem 
ekonomicznym badanej grupy oraz zastosowaniem BmI 
jako kryterium włączającego do dalszej analizy. zastana-
wiająca jest błędna ocena masy ciała dziecka przez ponad 
3/4 matek, stwierdzana również w innych badaniach [4]. 
aktywny tryb życia dzieci deklarowało ponad 3/4 bada-
nych, co jest zgodne z danymi uzyskanymi przez innych 
badaczy [5]. wydaje się, że głównym powodem nadmiernej 
masy ciała nie jest siedzący tryb życia dzieci, ale złe nawyki 
żywieniowe w domu rodzinnym. nadmierne oczekiwania 
rodziców w stosunku do ilości spożywanych posiłków wią-
żą się ze stosowaniem różnych zabiegów mających na celu 
przyjęcie przez dziecko ilości pożywienia uznawanych 
przez dorosłych za optymalne. Takie postępowanie skutku-
je przekarmianiem dzieci oraz wykształceniem niewłaści-
wych rytuałów związanych z jedzeniem. również sposób 
komponowania diety jest niewłaściwy. wszystkie matki 
zadeklarowały codzienne podawanie dzieciom słodyczy 
lub napojów zawierających cukier. w cytowanym uprzed-
nio badaniu codzienne spożycie słodyczy dotyczyło jedy-
nie 53% badanych [5], jednakże dane te dotyczyły ogółu 
dzieci, również tych z masą ciała w granicach normy. Istot-
ne jest również częste spożycie dań mącznych, tłuszczów 
zwierzęcych, frytek oraz dań typu fast food (niższy niż w cy-
towanym badaniu) [5]. w codziennej diecie u ponad 10% 
badanych dzieci nie były uwzględnione warzywa i owoce, 
a spożycie ryb – niewielkie w całej grupie badanej – było 
dramatycznie niskie u co dziesiątego dziecka. 

Wnioski
nadmierna masa ciała jest istotnym problemem wśród 

dzieci, najczęściej nieuświadamianym sobie przez ich ro-
dziców. wśród dzieci z nadmierną masą ciała niewłaściwe 
zachowania związane ze spożywaniem posiłków oraz złe 
nawyki żywieniowe są kształtowane w rodzinie od naj-
młodszych lat.
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