
PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

 

„W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH” 

 

Wstęp 

 Wiek szkolny jest tym okresem rozwojowym, w którym dzieci i młodzież 

zdobywają podstawy wiedzy, mające istotne znaczenie dla ich dalszego 

funkcjonowania w roli ucznia i osoby dorosłej. 

 Zapewnienie zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieciom i młodzieży stanowi 

podstawowe zadanie, przed którym staja rodzice i nauczyciele. Dom rodzinny, szkoła 

są miejscami, w których dziecko doświadcza kontaktów z innymi ludźmi, dowiaduje 

się, w jaki sposób jego zachowanie wpływa na inne osoby i jak jest przez nie 

odbierane. 

 Dzieci zdobywają wiedzę na temat zdrowia, w mniej lub bardziej świadomy 

sposób od najmłodszych lat szkolnych, w procesie socjalizacji, pod wpływem różnych 

czynników i wzorów osobowych. Rozwijanie świadomości w tym zakresie powinno 

pomóc dzieciom w wyborze zdrowego stylu życia. 

 

Cel główny: 

 Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, 

aktywności fizycznej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do 

utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru 

Cele szczegółowe: 

 Rozbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem 

psychofizycznym 

 Pogłębianie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności 

fizycznej dla organizmu 

 Dostrzeganie przyczyn i skutków wpływających negatywnie na zdrowie 

 Poznanie zasad racjonalnego odżywiania się 

 Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych – uświadomienie związku 

między żywieniem, a występowaniem niektórych chorób (otyłość, anoreksja, 

bulimia) 



 Uświadomienie wpływu środków masowego przekazu i reklamy na zdrowie 

 

Procedury osiągania celów: 

 Metody aktywizujące: metoda projektu, burza mózgów, mataplan, 

modelowanie itp. 

 Praca z wykorzystaniem filmu lub programu komputerowego 

 Referaty uczniów 

 Konkursy 

 Małe formy teatralne 

 Wystawy literatury oświatowo – zdrowotnej 

 Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin: lekarzem, pielęgniarką, 

dietetykiem, sportowcem 

 Organizowanie różnorakich form wypoczynku czynnego 

 Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów 

 

Ewaluacja: 

 Określenie mocnych i słabych stron projektu 

 Ocena stopnia realizacji założonych w programie celów 

 Ankieta ewaluacyjna skierowana do nauczycieli i pracownika sklepu na terenie 

szkoły 

 Obserwacja nawyków żywieniowych uczniów – wywiad z pracownikami 

stołówki szkolnej 

 Rozmowy z uczniami 

 Podsumowanie projektu będzie szkolna uroczystość z okazji Dnia Zdrowia – 

„Żyjmy zdrowo” oraz gminny konkurs plastyczny – „Alkohol – mój wróg”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU 

 

Treści Zadania do 

realizacji 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

I. Żywienie 

człowieka 

1. Zapoznanie 

uczniów z 

zasadami 

prawidłowego 

żywienia w 

oparciu o 

zbilansowaną 

dietę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przeprowadzenie 

ankiety wśród 

uczniów 

diagnozującej 

sposób odżywiania 

oraz spędzania 

czasu wolnego 

 Przeprowadzenie 

ankiety z 

pracownikiem 

sklepu na terenie 

szkoły 

 Wywiad z 

pracownikami 

stołówki szkolnej 

 realizacja tematyki 

podczas godzin 

wychowawczych, na 

lekcjach biologii i 

przyrody 

 prelekcje 

zaproszonych gości 

– lekarz, 

pielęgniarka, 

dietetyk 

 Przeprowadzenie 

olimpiady „Wiedzy o 

zdrowiu” – konkurs 

międzyklasowy 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

biologii, 

przyrody i 

techniki, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Zapoznanie 

uczniów z 

Piramidą 

Zdrowego 

Żywienia, 

Talerzem Zdrowia 

 

 

 

3. Zapoznanie 

uczniów z 

zasadami 

układania 

jadłospisów w 

oparciu o 

zbilansowaną 

dietę. 

 

4. 

Zaprezentowanie 

sposobu 

przyrządzania 

najprostszych 

posiłków 

(kanapki, sałatki, 

desery) z 

wykorzystaniem 

składników 

 Gazetka na 

stołówce szkolnej 

propagująca zdrowy 

styl odżywiania 

 

 Zajęcia warsztatowe 

na godzinach 

wychowawczych, 

lekcjach biologii i 

przyrody (m.in. 

opracowywanie 

własnych piramid 

zdrowego żywienia). 

 

 Nauka układania 

jadłospisów na 

lekcjach biologii i 

przyrody 

 

 

 

 

 

 

 Nauka 

przyrządzania 

najprostszych 

posiłków i ich 

estetyka na 

godzinach 

wychowawczych, 

lekcjach biologii, 

przyrody, techniki 



wchodzących w 

skład Piramidy 

Zdrowego 

Żywienia 

 

5. Ukazanie 

zagrożeń 

zdrowotnych 

wywołanych 

zaburzeniami 

jedzenia – 

otyłość, 

anoreksja, bulimia 

 

 

 

 

6. Ukazanie 

wpływu środków 

uzależniających 

na zdrowie i 

kondycję fizyczna 

człowieka. 

 

 

 Pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych 

 

 Realizacja 

wybranych 

zagadnień z zakresu 

profilaktyki 

prozdrowotnej w 

oparciu o wybrane 

elementy 

programów 

profilaktyczno-

wychowawczych 

 Impreza szkolna 

„Dzień Zdrowia” 

 Konkurs plastyczny 

„Alkohol mój wróg”  

 

II. Aktywność 

fizyczna 

1. Ukazanie 

wpływu ruchu i 

jego znaczenia na 

organizm 

człowieka 

 

 

 

 

 Pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych, 

lekcjach 

wychowania 

fizycznego 

 Organizowanie 

wycieczek 

krajoznawczych, 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 



 

 

2. Wdrażanie do 

samooceny i 

samokontroli 

rozwoju 

fizycznego 

rajdów 

 

 Organizowanie lekcji 

w plenerze, 

marszobiegów, 

rajdów i wycieczek 

 Organizowanie 

wyjazdów na basen 

 Organizowanie 

zawodów 

sportowych 

 Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

sportowych  

 

 

 

 

 


