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Sevgili Anne ve Babalar,

Bu ayki temamızda “BESLENME” 
konusunu ele alacağız. Temamız; 
çocuklarımıza, vücudumuza gereken 
yiyeceklerle beslenerek ve spor yaparak 
sağlıklı bir vücuda sahip olabileceklerini 
öğretmeyi hedefliyor. Aynı zamanda 
çocuklarımız; vücudumuzun tükettiği 
yiyecek ve içeceklerden enerji ürettiğini  
ve bu enerjinin hareket etmemizi ve 
büyümemizi sağladığını öğrenecekler. 
Tema basamaklarını ise besin piramidini 
takip ederek oluşturacağız.

Tema Mektubu: Beslenme

Bilindiği gibi Besin Piramidi içerisinde yer alan                   
yiyecekler; sağlıklı ve yeterli beslenme diyetinin yapı  
taşlarını içerir. Her besin grubu, alınması gereken besin           
öğelerinin bir kısmını karşılamaktadır. Besin öğesi 
içerikleri değiştiği için bir besin grubunda yer alan besin,      
diğer gruptaki besinin yerine geçmez. Sonuçta 
hiçbir besin grubu ögesi birbiri yerine geçmez. Ancak 
ayrı besin grubundaki yiyeceklerden, farklı miktarlar 
birbirinin yerine geçebilir veya yer değiştirilebilir.

Besin Piramidi’nin verdiği mesajlar ise;
Çeşitlilik   
 Dengeli beslenme
Aşırı gıda veya besin tüketiminden kaçınmaktır.

Bu mesajlar ile bireylerin yeterli ve dengeli 
beslenmesine yardımcı olmakta ve yaşam kalitesini 
arttırmaktadır.                                                 

Dengeli ve yeterli beslenmede her zaman hedef 
çeşitli gıdalarla beslenmektir. 



Daha önce de söz ettiğimiz gibi ”Beslenme 
Piramidi”ni oluşturan altı yiyecek grubunu ve gereken 
miktarlarını öğrenerek temamıza başlıyoruz.

2) Sebze Grubu: Sebzeler vücudumuzu 
sağlıklı tutmak için çok önemli vitaminler ve 
mineraller sağlarlar. Ayrıca bu yiyecekler 
posanın en iyi kaynaklarıdır. Sebze 
grubunda dikkat edilecek  bir konu ise 
mevsiminde yetişen sebzeleri tüketmek 
olacaktır. 

3) Meyve Grubu: Meyveler doğanın şekeri 
gibidir.Tatlıdırlar, yemeye hazırdırlar . Meyve 
yediğimiz zaman vücudumuz vitamin ve 
mineraller alır. Vücudumuza gerekli olan 
vitaminleri sağlayan meyveleri tüketmemiz 
sağlığımız açısından çok önemlidir. 

4) Et,Tavuk,Balık,Kuru Baklagiller,Yumurta ve 
Kuruyemişler Grubu: Bu gruptaki tüm besinler 
çeşitli oranlarda çok iyi birer protein 
kaynağıdırlar. Bitkisel kaynaklı olmalarına rağmen 
kuru baklagillerde protein kaynağıdır ve et grubu 
içinde yer alırlar. Vücudumuzun bu gruptan 
almasını beklediğimiz en önemli besin kaynağı 
protein ve demirdir. 

Besin Piramidini Oluşturan Yiyecek Grupları;

1) Ekmek,Tahıl,Pirinç ve Makarna Grubu :
Bu grupta yer alan besinler karbonhidrat 
içerdiklerinden çok iyi enerji 
kaynaklarıdırlar. Vücudumuzun güçlü ve 
sağlıklı olması için gerekli olan enerjinin bir 
bölümünü bu gruptan sağlayabiliriz.



Çocuklarımıza sağlıklı yiyeceklerle birlikte sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları da öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu temayla çocuklarımız  
vücutlarına iyi bakmalarının önemini öğrenecekler. Sağlıklı bir vücuda 
sahip olabilmemize yardımcı olan alışkanlıkları çocuklarımıza kazandırmaya 
çalışacağız. Bunun için sık sık ellerini yıkamaları, hergün dişlerini 
fırçalamaları, sık sık yıkanmaları, temiz giyinmeleri konusunda bilgiler 
alacaklar. İyi dinlenmek de sağlıklı bir vücut için önemli bir alışkanlıktır. 
Erken yatmalarının ve iyi uyumalarının vücutlarına neler kazandıracağını 
fark etmelerini sağlamaya çalışacağız. 

Biz inanıyoruz ki bu ünite çocuğunuzun yeme alışkanlığında ve özbakım 
davranışlarında olumlu değişiklikler yaratacak. 
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5) Süt,Yoğurt ve Peynir Grubu : Süt, yoğurt ve 
peynir, vücudumuz için gerekli kalsiyum ve 
riboflavinin en iyi kaynaklarıdır. Kemik sağlığı için 
gerekli olan kalsiyum, süt grubu besinler 
tüketilmeden sağlanamaz. Bu gruptaki besinler aynı 
zamanda protein, fosfor, potasyum, A ve D vitamini 
içerirler. Kalsiyum içeren yiyecekleri güçlü diş ve 
kemiklere sahip olmak için tüketmeliyiz. 

6) Katı Yağ ve Sıvı Yağ,Şekerler ve Tatlılar 
Grubu: Besin Piramidi’nin en üstünde yer alan 
bu gıdalar yemeklere lezzet katarlar. Bu 
gruptaki besinler çok fazla enerji ve az besin 
öğesi sağladıkları için az miktarda tercih 
edilmelidirler. 


