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Zdrowie jest dla człowieka wartością podstawową. Jest też środkiem  

do osiągnięcia lepszej jakości życia. W codziennym życiu często mówimy, że  
jest ono najważniejsze. Należy więc uczyć i wychowywać do zdrowia rozumianego  
jako zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. 

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przygotowanie ucznia do życia tak,  
aby w przyszłości potrafił dokonywać właściwych wyborów w sprawach zdrowia. 
Umiejętności i nawyki związane ze zdrowym stylem życia kształtują się  
w dzieciństwie, gdyż wtedy psychika dziecka jest wrażliwa na oddziaływanie otoczenia. 
Później trudno to zmienić, dlatego nabyte w tym wieku umiejętności, nawyki i postawy 
zachowane zostaną na dalsze lata życia.  
 
ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 
 Edukacja Zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. 
Dbałość o zdrowie uczniów, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego   
i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę  
o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić  
im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. 
Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności 
ucznia jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań 
wychowawczych szkoły. 
 Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój człowieka, poprzez 
udostępnienie informacji o zdrowiu, edukację do zdrowia i doskonalenie umiejętności 
życia. Nasza szkoła podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna 
stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny 
program profilaktyczny , realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczymy  
w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.  
Działania te łączą nas z  siecią szkół promujących zdrowie , dlatego projekt ten wydał 
nam się idealnym dla kontynuacji naszej pracy. W codziennym życiu szkoły 
obserwujemy też zachowania uczniów nad którymi należy popracować np. wpoić nawyki 
zdrowego odżywiania się, popierać aktywność fizyczną, wpajać zachowania 
profilaktyczne i szeroko pojęte zasady zachowania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CELE OGÓLNE PROGRAMU: 



Ø Dostosowanie przekazywanych treści do możliwości uczniów i wzbudzanie 

zainteresowania tematem przez stosowanie różnych metod 

aktywizujących. 

Ø Kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie szczególnie  

     w zakresie higieny osobistej i otoczenia, prawidłowego odżywiania się, 

prawidłowej postawy ciała, aktywności fizycznej.  

Ø Rozwijanie u uczniów wiedzy, umiejętności i zdolności do podejmowania 

decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów w sprawach zdrowia.  

Ø Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.  

Ø Tworzenie warunków do kształtowania zdrowia i bezpieczeństwa  

     w różnych sytuacjach.  

Ø Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej.  

Ø Uświadomienie związku między sposobem żywienia, a zdrowiem.  

Ø Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia w różnych sytuacjach.  

Ø Kształtowanie właściwych zachowań wynikających z kontaktów z innymi.  

 
TREŚCI I OSIĄGNIĘCIA  
 
1. Higiena osobista i otoczenia. 
2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. 
3. Ruch w życiu człowieka. 
4. Żywność i żywienie. 
5. Zdrowie psychospołeczne i edukacja do życia w rodzinie.  
6. Profilaktyka uzależnień. 
 

 

 

 

TREŚCI DO REALIZACJI WRAZ Z OSIĄGNIĘCIAMI  W KLASACH   I – III 



OBSZAR CELE SZCZEGÓŁOWE TEMATYKA ZAJĘĆ 

HIGIENA 
OSOBISTA  

I OTOCZENIA 

* Kształtowanie nawyków 
higienicznych;                                    
* Pogłębianie wiedzy na temat 
higieny własnej, otoczenia oraz 
środków czystości;                             
* Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za czystość i 
estetykę;                                             
* Dostarczanie wiedzy na temat 
budowy i funkcjonowania 
własnego organizmu;                                         
* Uświadomienie niekorzystnego 
wpływu hałasu na zdrowie;          
* Uświadomienie znaczenia 
właściwej długości snu dla 
organizmu;                                 
* Rozumienie zachowania 
odpowiedniej postawy ciała 
podczas pracy i wypoczynku;       
* Rozumienie potrzeby 
porządkowania miejsca pracy i 
zabawy;                                     
* Rozumienie potrzeby 
dostosowania ubioru do pogody. 

1.Dbamy o zęby.                     
2.Zasady higieny osobistej.      
3.Ubranie a pogoda.              
4.Budowa ciała i jego funkcje. 
5.Zapoznanie z budową i 
funkcjonowaniem narządów 
zmysłów. Jak dbać o zmysły. 
6.Co robić, aby nie chorować? 
7.Jak siedzieć w ławce i przy 
odrabianiu lekcji?                     
8.Jak korzystać z telewizji i 
komputera.  

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:                                                              
- Umie dbać o czystość swojego ciała, otoczenia i środowiska;                                                   
- Nosi czyste i schludne ubrania;                                                                                  
- Potrafi dostosować ubiór do pogody;                                                                         
- Zna różne środki czystości i potrafi się nimi posługiwać;                                           
- Wie, że hałas szkodzi zdrowiu;                                                                                  
- Zachowuje odpowiednią postawę podczas pracy i odpoczynku;                                      
- Rozumie potrzebę właściwej długości snu;                                                                      
- Umie ocenić swój tryb życia i jego wpływ na własne zdrowie. 

BEZPIECZEŃ-
STWO I 

PIERWSZA 
POMOC 

* Pogłębienie wiedzy na temat 
bezpiecznego zachowania się na 
drodze, w szkole, podczas gier i 
zabaw ruchowych;                      
* Przekazanie wiadomości na 

1.Zasady ruchu drogowego. 
2.Bawię się bezpiecznie.    
3.Moja bezpieczna droga        
do szkoły.                      
4.Wypoczywam zdrowo              



temat bezpiecznego posługiwania 
się urządzeniami gospodarstwa 
domowego;                                 
* Zapoznanie ze sposobami 
zachowania się w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia i życia;        
* Uświadomienie, że szybka 
informacja ratuje życie.  

i bezpiecznie.                                
5.Jak zachować się w środkach 
komunikacji?                         
6.Sprzęty gospodarstwa 
domowego.                                 
7.Mały ratownik. 
8.Niebezpieczne zjawiska 
atmosferyczne. 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:                                                              
- Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;                                                
- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, podczas gier i zabaw;                                       
- Umie rozpoznać i przekazać informacje o zagrożeniu, zna numer telefonu policji, 
straży pożarnej, pogotowia;                                                                                         
- Potrafi bezpiecznie posługiwać się urządzeniami gospodarstwa domowego;               
- Wie jak zachować się podczas burzy, wichury oaz innych zjawisk atmosferycznych.  

RUCH W ŻYCIU 
CZŁOWIEKA 

* Rozwijanie aktywności 
fizycznej;                                          
* Kształtowanie nawyków 
wykonywania ćwiczeń 
ruchowych;                                             
* Zachęcanie do aktywnego 
spędzania czasu;                               
* Ukazanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego;                  
* Kształtowanie prawidłowej 
postawy ciała podczas ćwiczeń    
i zabaw;  

1.W zdrowym ciele, zdrowy 
duch.                                         
2.Jak dbać o swoją kondycję. 
3.Ruch na świeżym powietrzu. 
4.Wypoczynek czynny i bierny. 
5.Wpływ ćwiczeń ruchowych    
na postawę ciała.  

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:                                                       -
Rozumie potrzebę ruchu dla zdrowia własnego i innych;                                       -
Systematycznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;                                                -
Korzysta z różnych form aktywności ruchowej;                                                     -
Chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych;                                                   
-Zna i respektuje reguły gier i zabaw ruchowych.  

 

ŻYWNOŚĆ  
I ŻYWIENIE 

* Pogłębienie wiedzy o zasadach 
racjonalnego odżywiania się;            

1.Warzywa i owoce na naszym 
stole.                                    



* Uświadomienie wartości 
odżywczych warzyw i owoców;         
* Rozumienie potrzeby 
zachowania higieny podczas 
sporządzania posiłków                 
i kulturalnego spożywania ich;       
* Rozumienie konieczności 
zdrowego odżywiania się;              
* Zachęcanie do spożywania 
zdrowych posiłków.  

2.Witaminy i składniki mineralne 
spożywanych pokarmów   
3.Planujemy dzienny jadłospis.          
4.Jak higienicznie i kulturalnie 
przygotować posiłek i spożyć 
go?                                          
5.Woda dla każdego. 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:                                                           
- Pamięta o urozmaiceniu i regularności posiłków;                                                         
- Wie, co powinien jeść, aby być zdrowym;                                                                  
- Umie wymienić wartości odżywcze warzyw, owoców , produktów zbożowych, mięsa i 
nabiału;                                                                                                                        
- Potrafi przygotować prosty, zdrowy posiłek;                                                                  
- Myje owoce i warzywa przed jedzeniem;                                                                       
- Kulturalnie i estetycznie spożywa posiłek;                                                                  
- Wie, jakie są sposoby przechowywania przetwarzania warzyw i owoców.  

ZDROWIE 
PSYCHOSPO-

ŁECZNE  
I EDUKACJA  
DO ŻYCIA  

W RODZINIE 

* Uświadomienie uczniom 
własnych uczuć i umiejętności 
ich wyrażania;                             
* Rozwijanie umiejętności 
budowania udanych relacji                
z rówieśnikami i dorosłymi           
oraz osobami niepełnosprawnymi; 
* Kształtowanie umiejętności 
przepraszania i wybaczania;       
* Kształtowanie umiejętności 
współpracy, tolerancji i 
akceptacji potrzeb innych.  

1.Ja i moja rodzina.          
2.Moje relacje z rówieśnikami. 
3.Poznajmy się lepiej.            
4.Uwierz w siebie.               
5.Potrafimy dzielić się z innymi.  
6.Rozwiązujemy problemy. 
7.Niepełnosprawni są wśród nas.  

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:                                                               
-Zna własne uczucia i stany emocjonalne;                                                                      
-Umie prawidłowo zachować się w klasie i w szkole;                                                         
-Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany;                                                   -
Przestrzega ustalonych zasad;                                                                                   -
Zna swoje obowiązki w rodzinie;                                                                                -



Rozumie na czym polegają relacje i komunikacja w domu, w grupie rówieśniczej, 
klasie;                                                                                                                              
-Jest tolerancyjny wobec innych;                                                                             -
Nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami, dorosłymi;                                             
-Potrafi współdziałać w grupie;                                                                                  -
Potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy.  

PROFILAKTYKA 
UZALEŻNIEŃ 

* Dostarczenie wiedzy o 
środkach uzależniających;              
* Uświadomienie konsekwencji 
kryjących się przy sięganiu po 
środki uzależniające;                         
* Nabywanie umiejętności 
odmawiania;                                 
* Kształtowanie umiejętności 
podejmowania właściwych 
decyzji i rozwiązywania 
problemów;                                       
* Dostarczanie wiedzy               
o prawach dzieci. 

1.Jakie substancje źle wpływają 
na mój organizm?                 
2.Uwaga, niebezpieczeństwo! 
3.Umiem mówić „nie”. 
4.Rozwiązujemy problemy. 
5.Podejmujemy decyzje.  

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIECIA UCZNIA:                                                         -
Rozpoznaje używki, środki uzależniające i zna ich wpływ na zdrowie człowieka;              
-Zna sytuacje, w których trzeba zdecydowanie odmówić;                                             
-Potrafi podjąć właściwą decyzję;                                                                              -
Umie wyrazić własną opinię w sposób łagodny, ale stanowczy;                                       
-Zna swoje prawa i telefony „Niebieskiej Linii”. 

TREŚCI DO REALIZACJI WRAZ Z OSIĄGNIĘCIAMI W KLASACH  IV-VI 

OBSZAR CELE SZCZEGÓŁOWE TEMATYKA ZAJĘĆ PRZE-
DMIOT 

KLASA 

HIGIENA 
OSOBI-
STA I 

OTOCZE-
NIA 

* Kształtowanie 
nawyków 
higienicznych; 
* Kształtowanie 
poczucia 
odpowiedzialności za 
czystość i estetykę; 
* Dostarczanie wiedzy 

1.Higiena a zdrowie. 
 
 
 
 
 
 
 

przyroda, 
godzina 
wychowa-
wcza, 
wychowa-
nie 
fizyczne; 
 

IV, V, VI 
 
 
 
 
 
 
 



na temat budowy i 
funkcjonowania 
własnego organizmu; 
* Rozumienie potrzeby 
porządkowania miejsca 
pracy oraz zachowania 
odpowiedniej postawy 
ciała podczas pracy i 
wypoczynku; 
* Rozumienie 
możliwości i skutków 
rozprzestrzeniania się 
chorób zakaźnych, 
bakterii i wirusów; 
* Uświadomienie 
niekorzystnego wpływu 
hałasu na zdrowie; 
* Uświadomienie 
znaczenia właściwej 
długości snu dla 
organizmu. 
 

2.Choroby zakaźne. 
 
3.Jak uzyskać dobre 
wyniki w nauce? 
 
 
 
4.Jak cię widzą, tak cię 
piszą. 
 
 
5.Choroby powodowane 
przez bakterie i wirusy. 
 
6.Pasożyt i choroby 
brudnych rąk. 

przyroda; 
 
przyroda, 
godzina 
wychowa-
wcza; 
 
godzina 
wychowa-
wcza; 
 
przyroda; 
 
 
przyroda; 

IV 
 
IV, V, VI 
 
 
 
 
IV, V, VI 
 
 
 
IV 
 
 
IV, V, VI 

 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 
- wymienia i wykona czynności związane z utrzymaniem czystości ciała i ubioru; 
- dba o higienę osobistą ciała i ubioru; 
- dba o czystość swojego otoczenia: 
- podejmuje działania porządkowe; 
- planuje rozkład dnia zgodnie z zasadami pracy umysłowej; 
- prowadzi higieniczny tryb życia; 
- wybiera korzystne formy wypoczynku; 
- rozumie i wyjaśnia powiązania między brakiem higieny a rozprzestrzenianiem się 
chorób zakaźnych, drobnoustrojów, pasożytów. 
 

BEZPIE-
CZEŃ-

STWO I 
PIERWSZA 

POMOC 

* Kształtowanie 
nawyków 
przestrzegania zasad 
ruchu drogowego; 
* Korzystanie z 
telefonów alarmowych 
w nagłych 
przypadkach; 

1.Bezpieczeństwo w 
drodze i w czasie zabaw. 
 
 
 
 
 
2. Udzielanie pierwszej 

godzina 
wychowa-
wcza, 
zajęcia 
techni-
czne; 
 
godzina 

IV, V, VI 
 
 
 
 
 
 
IV, V, VI 



* Udzielanie pierwszej 
pomocy 
poszkodowanym; 
* Rozpoznawanie 
niebezpiecznych 
substancji; 
* Właściwe zachowanie 
w przypadku kontaktu 
z przedmiotami i 
substancjami 
niebezpiecznymi; 
 

pomocy w niektórych 
urazach. 
 
 
 
 
3. Zagrożenia 
cywilizacyjne. 

wychowa-
wcza, 
wychowa-
nie 
fizyczne; 
 
godzina 
wychowa-
wcza, 
wdżr 

 
 
 
 
 
 
IV, V, VI 
 
 
V, VI 

  
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 
- rozpoznaje sygnały alarmowe, 
- zna numery alarmowe, 
- omawia warunki zachowania bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, zabaw i gier, 
- zna podstawowe znaki drogowe i zasady zachowywania się pieszych i rowerzystów  
w ruch drogowym, 
- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w środkach komunikacji publicznej, 
- zna i respektuje ogólne warunki bezpieczeństwa w miejscu zabaw, 
- niesie pomoc poszkodowanym w miarę swoich możliwości, 
- wzywa pomoc w razie wypadku, 
- rozróżnia substancje niebezpieczne, toksyczne, łatwopalne, wybuchowe, 
- właściwie zachowuje się w przypadku kontaktu z przedmiotami i substancjami 
niebezpiecznymi. 
 

RUCH  
W ŻYCIU 
CZŁO- 
WIEKA 

* Różnice między 
wypoczynkiem biernym 
a czynnym, 
* Projektowanie 
prawidłowego planu 
codziennych zajęć, 
* Gospodarowanie 
własnym czasem, 
* Prezentowanie zabaw 
ruchowych 
wykorzystywanych w 
wolnym czasie, 
* Dbanie o prawidłową 
postawę ciała, 
* Unikanie zachowań 

1.Aktywne spędzanie 
wolnego czasu. 
 
 
2.Dlaczego należy unikać 
nudy? 
 
 
3.Moje miejsce do nauki. 
 
 
 
 
4.Prawidłowa postawa 
ciała. 

wychowa-
nie 
fizyczne; 
 
godzina 
wychowa- 
wcza; 
 
godzina 
wychowa-
wcza, 
przyroda; 
 
godzina 
wychowa-

IV, V, VI 
 
 
 
IV, V, VI 
 
 
 
IV, V, VI 
 
 
IV 
 
IV, V, VI 
 



powodujących wady 
postawy, 
* Współdziałanie w 
grupie podczas zabaw i 
gier. 

 
 
 
 
 
 
5.Gry i zabawy ruchowe. 

cza, 
wychowa- 
nie 
fizyczne, 
przyroda; 
 
wychowa-
nie 
fizyczne, 

 
 
 
 
 
 
IV, V, VI 

 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIECIA UCZNIA: 
- organizuje proste formy wypoczynku, 
- stosuje różne zajęcia ruchowe, 
- dostrzega potrzebę czynnego wypoczynku, 
- zachowuje prawidłową postawę ciała, 
- stosuje ćwiczenia sprzyjające prawidłowej postawie ciała, 
- współdziała w grupie podczas zabaw i gier. 
 

ŻYWNOŚĆ 
I 

ŻYWIENIE 

* Zasady właściwego 
odżywiania się; 
* Przygotowywanie 
drugiego śniadania; 
* Skutki niewłaściwego 
żywienia: 
* Terminy ważności 
produktów do spożycia 
i ich skład; 
* Właściwe zachowanie 
przy stole; 
* Estetyka 
sporządzania i 
podawania posiłków; 

1.Zasady zdrowego 
odżywiania. 
 
 
 
 
 
2.Higiena przyrządzania i 
spożywania posiłków. 
 
 
 
3.Zasady zachowania 
podczas spożywania 
posiłków. 
 
 
 
4. Wpływ żywienia na 
zdrowie fizyczne i 
psychiczne. 

przyroda, 
godzina 
wycho- 
wawcza, 
język 
polski; 
 
przyroda, 
godzina 
wycho- 
wawcza; 
 
godzina 
wycho- 
wawcza, 
język 
polski; 
 
przyroda, 
godzina 
wycho- 
wawcza 

IV, V, VI 
 
 
 
 
 
 
IV 
IV, V, VI 
 
 
 
IV, V, VI 
 
 
 
 
 
IV, V, VI 

 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIECIA UCZNIA: 



- zna i stosuje zasady racjonalnego odżywiania się, 
- samodzielnie przygotuje drugie śniadania, 
- poprawnie zachowuje się przy stole, 
- estetycznie nakrywa do stołu, 
- zna podstawowe zasady przechowywania produktów spożywczych, 
- sprawdza i przestrzega terminu przydatności do spożycia produktów, 
- zachowuje czystość i estetykę w trakcie przygotowywania posiłków. 
 

ZDROWIE 
PSYCHO-
SPOŁE-
CZNE I 

EDUKACJA 
DO ŻYCIA 

W 
RODZINIE 

* Zdrowie fizyczne i 
zdrowie psychiczne; 
* Asertywność; 
* Sukcesy i porażki; 
* Relacje 
międzyludzkie; 
* Problemy i potrzeby 
kolegów 
niepełnosprawnych; 
* Radzenie sobie ze 
stresem; 
* Rozwiązywanie 
konfliktów. 

1. Dobry stan zdrowia.  
 
 
 
 
 
2. Czy potrafię 
odmawiać? Umiem 
powiedzieć „nie”? 
 
 
 
3. Nasze sukcesy i 
porażki. 
 
 
 
 
 
4. Umiemy ze sobą 
współżyć i współpracować. 
 
 
 
5. Relaks vs stres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przyroda,
godzina 
wychowa-
cza, 
wdżr; 
 
godzina 
wychowa-
cza, język 
polski, 
wdżr; 
 
godzina 
wychowa-
cza, 
język 
polski, 
wdżr; 
 
wszystkie 
przedmio- 
ty, 
wdżr; 
 
godzina 
wychowa-
wcza, 
język 
polski, 
wychowa-
cznie 
fizyczne, 
wdżr; 
 

IV, V, VI 
 
 
 
V, VI 
 
IV, V, VI 
 
 
 
V, VI 
 
IV, V, VI 
 
 
 
 
V, VI 
 
IV, V, VI 
 
 
V, VI 
 
IV, V, VI 
 
 
 
 
 
 
 
V, VI 
 



6. Problemy i potrzeby 
niepełnosprawnych 
kolegów; 
 
 
7. Rozwiązujemy 
konflikty. 

godzina 
wychowa-
cza, język 
polski 
 
godzina 
wychowa-
cza, język 
polski, 
wdżr 

IV, V, VI 
 
 
 
 
IV, V, VI 
 
 
 
V, VI 

 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIECIA UCZNIA: 
- rozróżnia zachowania asertywne od agresywnych i uległych, 
- odróżnia zachowania zagrażające zdrowiu od zachowań bezpiecznych, 
- zwraca się o pomoc w trudnych sytuacjach, 
- analizuje swoje zachowanie i dokonuje samooceny, 
- stosuje reguły prawidłowego postępowania, 
- stosuje zasady dobrego komunikowania się z rówieśnikami, 
- jest tolerancyjny, 
- w miarę możliwości pomaga kolegom niepełnosprawnym, 
- podejmuje działania sprzyjające własnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu, 
- zna i stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem, 
- unika konfliktów, 
- rozwiązuje sytuacje konfliktowe. 
 

PROFILA-
KTYKA 
UZALE-
ŻNIEŃ 

* Znajomość środków 
uzależniających;         
* Konsekwencje 
zażywania środków 
uzależniających;                 
* Kształtowanie 
postaw bycia 
asertywnym;               
* Kształtowanie 
umiejętności 
podejmowania 
właściwych decyzji i 
rozwiązywania 
problemów;                 
* Prawa dzieci i 
młodzieży. 

1.Wpływ środków 
uzależniających na mój 
organizm.                
 
 
 
2.Jestem asertywny. 
Umiem mówić „nie”.  
 
 
 
 
 
3.Podejmujemy roztropne 
i przemyślane decyzje.  
 
 

przyroda, 
godzina 
wychowa-
wcza, 
wdżr; 
 
godzina 
wychowa-
wcza, 
język 
polski, 
wdżr;  
 
godzina 
wychowa-
wcza, 
język 

V, VI 
 
 
 
V, VI 
 
IV, V, VI 
 
 
 
 
V, VI 
 
IV, V, VI 
 
 
 



•   
 
 
4. Prawa dziecka. 

polski, 
wdżr; 
 
godzina 
wychowa-
wcza 

 
V, VI 
 
IV, V, VI 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIECIA UCZNIA:                                                     -
Rozpoznaje używki, środki uzależniające i zna ich wpływ na zdrowie człowieka; -
Odmawia zażywania środków uzależniających, ;                                                     -
Podejmuje właściwą decyzję;                                                                                    -
Wyraża własną opinię w sposób łagodny, ale stanowczy;                                               
-Zna swoje prawa. 

 
METODY PRACY 

 Aby osiągnąć założone cele w różnorodny sposób, dostosowany do pierwszego i 
drugiego etapu kształcenia należy oddziaływać na świadomość dzieci. W realizowaniu 
tego programu wykorzystać można różnorodne metody, formy uczestnictwa dzieci i 
zastosować różne środki dydaktyczne np.:  

ü Udział w akcjach, np. „Światowy Dzień Zdrowia”, „Światowy Dzień Rzucania 
Palenia”, „Śniadanie daje moc”, „Światowy Dzień bez Papierosa”, „Tydzień 
Zdrowia”, „Dzień Eko- Zdrowie”, „Fluoryzacja”, „Europejski dzień bez 
samochodu”, „Jogurtowy czwartek”, „Dzień sportu szkolnego”, „Ruch to 
zdrowie”. 

ü Tworzenie kącików tematycznych związanych z profilaktyką prozdrowotną — 
prace plastyczne;  

ü Organizowanie i udział w konkursach z zakresu zachowań prozdrowotnych;  
ü Korzystanie ze środków audiowizualnych i różnorodnej literatury o tematyce 

zdrowotnej;  
ü Organizowanie wycieczek oraz imprez rekreacyjno-sportowych;  
ü Udział w przedstawieniach profilaktycznych;  
ü Przygotowywanie przedstawień, inscenizacji o tematyce prozdrowotnej;  
ü Organizowanie gier i zabaw ruchowych;  
ü Udział w dyskusjach, pogadankach, ćwiczeniach o tematyce prozdrowotnej; 
ü Wykorzystanie metod aktywizujących: burza mózgów, śnieżna kula, mapa 

pamięci;  
ü Organizowanie spotkań ze specjalistami dla dzieci i rodziców; 
ü Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami (np. Sanepid, 

Straż Pożarna, Komenda Policji); 



ü Dokształcanie rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w zakresie 
edukacji prozdrowotnej; 

ü Podejmowanie realizacji dodatkowych zadań pojawiających się w ciągu roku 
szkolnego; 

ü Dostosowanie wyposażenia szkoły do potrzeb i możliwości uczniów. 

Ponadto realizowane zostaną programy: 

ü „Sport radością w życiu, nie zażywaj – ćwicz”, 
ü „Trzymaj formę”, 
ü „Nie pal przy mnie, proszę”, 
ü „Znajdź właściwe rowziązanie”, 
ü „Owoce i warzywa w szkole”, 
ü „Szklanka mleka”. 

 
EWALUACJA PROGRAMU 
 
 W celu nagromadzenia informacji służących odpowiedzi na pytanie; Czy 
podejmowane metody i formy pracy wpłynęły na rozwój treści prozdrowotnych?- 
ewaluacji poddana będzie :  

• Przydatność zastosowanych metod, wykorzystanych pomocy i środków 
dydaktycznych, 

• Wiedza i umiejętności doskonalone podczas zajęć,  
• Umiejętność stworzenia odpowiedniej atmosfery,  
• Zachowanie uczniów.  

Sposoby zbierania informacji zwrotnej: 
• Testy i ankiety dotyczące podstawowych zagadnień programowych, 

poruszających problemy promocji zdrowia.  
• Ocena i samoocena ucznia z zakresu zdrowego stylu życia i aktywności 

ruchowej.  
• Zaangażowanie uczniów w organizację imprez na rzecz „Promocji zdrowia”. 

 
 
 Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i pod koniec roku szkolnego. 
Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian 
w programie. Ankiety ewaluujące funkcjonowanie programu zostaną skierowane do 
uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 
 
 


