
„EDUKACJA PROZDROWOTNA”

PROGRAM NAUCZANIA ŚCIEŻKI

EDUKACYJNEJ

W GIMNAZJUM

AUTOR PROGRAMU:
mgr EWA EHLERT-NAUCZYCIEL CHEMII W GIMNAZJUM
Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

Działdowo 2003



I ZAŁO ŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Celem programu do nauczaniaścieżki prozdrowotnej „EDUKACJA
PROZDROWOTNA” jest nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie, kształtowanie
zdrowego stylużycia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Nabywanie tych umiejętności może przyczynić się do wykorzeniania złych nawyków
dotyczących zdrowia a łączeniem z dbałością o zdrowie osób bliskich.
Hasłem przewodnim programu będzie hasło„ Chemia żywi, leczy, ubiera, broni i .......
niszczy”.

Program do nauczaniaścieżki edukacyjnej „Edukacja Prozdrowotna” został napisany z
myślą o uczniach klas I-III gimnazjum w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego
1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14 z dnia 23 lutego
1999r, poz. 129 ) ... w gimnazjum, obok przedmiotów (bloków przedmiotowych) wprowadza
się następująceścieżki edukacyjne:
● ...
● ...
● edukacja prozdrowotna

Treści ścieżki edukacyjnej „Edukacja Prozdrowotna” przewidziane są do realizacji
głównie przez nauczycieli przedmiotów: chemia, biologia, fizyka, technika, wychowanie
fizyczne, godz. wychowawcza, sztuka.
Są to przedmioty, które zawierają treści tej ścieżki a realizacja pomoże zrealizować cel
edukacyjnyścieżki.
Proponuję również włączyć do realizacji treści ścieżki prozdrowotnej spotkania z
pielęgniarką, lekarzem, policjantem oraz psychologiem.

II ZAŁO ŻENIA SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Cel edukacyjny:
Kształtowanie zdrowego stylużycia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Zadania szkoły:
1. Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylużycia oraz harmonijnego

rozwoju
2. Uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.
3. Uświadamianie współzależności między wymiarami zdrowia, np. fizycznym,

psychicznym i duchowym.



Treści:
1. Higiena osobista i otoczenia.

a/ zasady pielęgnacji skóry,
b/ hałas, nadmierne nasłonecznienie,

2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
a/ przepisy bezpieczeństwa w domu, szkole, miejscu publicznym: potrzeby w

zakresie bezpieczeństwa dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
b/ ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjamiżyciowymi, jego

ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie,
c/ pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożeniażycia; wzywanie pomocy

w nagłych wypadkach; zachowanie w sytuacjach katastrof.
3. Żywność i żywienie.

a/ składżywności, układanie jadłospisów, ich różnice ze względu na kulturę, wiek,
stan zdrowia, rodzaj pracy,

b/ higiena produkcji i przechowywania, przenoszenie i przechowywanieżywności,
prawa konsumenta, reklamażywności.

4. Aktywność ruchowa i umysłowa:
a/ aktywność fizyczna w różnych okresachżycia i stanach zdrowia,
b/ wypoczynek bierny i czynny,
c/ higiena pracy umysłowej i snu,
d/ osoby niepełnosprawne i ich potrzeby.

5. Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu – podejmowanie odpowiedzialnych
Wyborów.

6. Korzystanie z pomocy służby zdrowia.
7. Poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.
8. Przyczyny i skutki używania m.in.środków psychoaktywnych, formy pomocy dla

osób eksperymentujących i uzależnionych; sposoby radzenia sobie w sytuacjach
trudnych.

Osiągnięcia:
1. Rozpoznawanie czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie

i rozwój.
2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
1. Poznawanie czynników chroniących zdrowie i czynników ryzyka wpływających na

zdrowie i rozwój człowieka.
2. Kształtowanie umiejętności prowadzenia zdrowego stylużycia.
3. Kształtowanieświadomości o szkodliwości dla zdrowia człowieka ubocznych skutków

rozwoju cywilizacji.
4. Stosowanie zasad odpowiedniego zachowania się w różnych stanach zagrożenia toksynami,

katastrof i w nagłych wypadkach.
5. Rozumienie potrzeby funkcjonowania edukacji prozdrowotnej.
6. Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Poznawanie sposobów minimalizowania zachorowań na niektóre choroby.
8. Uświadamianie uczniom własnej odpowiedzialności za zdrowie.
9. Rozumienie potrzeby podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia.
10. Budzenie szacunku dla cierpiących i niepełnosprawnych.



REALIZACJA

TREŚCI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

„EDUKACJA PROZDROWOTNA”



L. p TREŚCI TEMAT TREŚCI NAUCZANIA CELE NAUCZANIA
/uczeń potrafi/

PRZEDMIOT

1. HIGIENA OSOBISTA I
OTOCZENIA.

a/ zasady pielęgnacji
skóry,

b/ hałas, nadmierne
nasłonecznienie.

Rola skóry człowieka i
powłok ciała u zwierząt.

Gady, ptaki i ssaki jako
kręgowce jajorodne

Rola narządów zmysłów
w życiu człowieka.

W jaki sposób dbam
o higienę mojego ciała
i umysłu?

Prawidłowe
przygotowanie organizmu
do wysiłku

Fale dźwiękowe. Hałas

1. Podstawowe funkcje skóry.
2. Zasady dotyczące higieny

ciała.
3. Zasady pielęgnacji gadów,

ptaków i ssaków.

1. Rola i znaczenie narządów
zmysłów wżyciu człowieka.

2. Zasady higieny narządów
zmysłów.

1. Zasady dotyczące higieny
skóry.

2. Nawyki higieniczne wżyciu.
3. Rola i znaczenie wypoczynku.

1. Zasady prawidłowego
przygotowania organizmu do
wysiłku.

1. Pojęcie i rodzaje dźwięku.
2. Wrażenia słuchowe wywołane

działaniem fal akustycznych.
3. Hałas a zagrożenia dla zdrowia

- podać zasady dotyczące
higieny ciała, paznokci,

- stosować nawyki
higieniczne w codziennym
życiu,

- dostrzegać potrzebę
codziennej kąpieli i mycia
rąk przed posiłkami.

- podać rolę narządów
zmysłów wżyciu człowieka,

- podać zasady dotyczące
higieny ciała,

- stosować nawyki
higieniczne w codziennym
życiu,

- dostrzegać potrzebę
codziennego mycia się,

- zaplanować czas na
wypoczynek,

- podać zasady prawidłowego
przygotowania organizmu do
wysiłku.

- dostrzegać negatywne skutki
hałasu,

- rozróżnić dźwięki,
- przestrzegać norm fal
akustycznych,

BIOLOGIA

GODZ.
WYCHOWA
WCZA

WYCH.
FIZYCZNE

FIZYKA



2. BIEZPIECZEŃSTWO
I PIERWSZA POMOC.

a/ przepisy
bezpieczeństwa
w domu, szkole, miejscu
publicznym;
potrzeby w zakresie
bezpieczeństwa dzieci,
osób starszych i
niepełnosprawnych,

Jak powinniśmy
zachować się w miejscach
publicznych?

Przepisy BHP
obowiązujące w pracowni.
/na zajęciach wychowania
fizycznego/.

Zasady bezpieczeństwa
przy pałkowaniu –
technika /softball/.

Otrzymywanie tlenu i
badanie jego właściwości.

Otrzymywanie wodoru i
jego właściwości fizyczne.

Co to są izotopy ?

Zjawisko promieniotwór-
czości- korzyści i
zagrożenia.

1. Poznanie zasad poprawnego
zachowania w szkole, na ulicy
i w miejscach publicznych.

1. Poznanie przepisów i zasad
przebywania wpracowniach
szkolnych i na zajęciach
wychowania fizycznego.

1. Zasady bezpieczeństwa przy
pałkowaniu – technika
/softball/.

1. Otrzymywanie tlenu.
2. Otrzymywanie wodoru.
3. Właściwości fizyczne tlenu

i wodoru.
4. Właściwości chemiczne tlenu

i wodoru.

1. Pojęcie i rodzaje izotopów.
2. Występowanie izotopów w

przyrodzie.
3. Zastosowanie izotopów.
4. Zjawisko i rodzaje promienio-

twórczości.
5. Okres połowicznego rozpadu.

- przestrzegać zasad
poprawnego zachowania
w szkole, na ulicy i w
miejscach publicznych,

- przestrzegać zasadBHP
w pracowniach szkolnych
i na zajęciach wychowania
fizycznego.

- przestrzegać zasad
bezpieczeństwa przy
pałkowaniu podczas gry,

- otrzymać tlen i wodór,
- zbadać właściwości fizyczne
tlenu i wodoru,

- zbadać właściwości
chemiczne tlenu i wodoru,
/ przeprowadzić reakcję
syntezy i analizy /

- omówić rodzaje izotopów,
- omówić w jakich dziedzina-
życia izotopy znalazły
zastosowanie,

- omówić promieniotwórczość
- wyjaśnić na czym polega
okres połowicznego rozpadu,

GODZ.
WYCHOWA
WCZA

TECHNIKA
FIZYKA
CHEMIA
WYCH.
FIZYCZNE

WYCH.
FIZYCZNE

CHEMIA

CHEMIA

CHEMIA

CHEMIA
/ Zał. 3 /



Kwas solny i siarkowodo-
rowy- przykłady kwasów
beztlenowych.

Kwasy tlenowe:
kwas siarkowy/VI/,
kwas siarkowy /IV/,
kwas azotowy /V/,
kwas fosforowy /V/,
kwas węglowy.

Wodorotlenek sodu i
potasu.

Otrzymywanie soli w
reakcji metali z kwasami.

Skały wapienne – ich
skład, właściwości i
zastosowanie.

6. Zagrożenia związane ze
zjawiskiem promieniotwórczości

7. Radionuklidy .
8.Analiza raportów po
katastrofie w Czarnobylu.

1. Właściwości kwasu solnego
i siarkowodorowego.

2. Zastosowanie kwasu HCl
i H2S.

3. Właściwości kwasu: H2SO4,
H2SO3, HNO3, H3PO4, H2CO3.

4. Właściwości NaOH, KOH.
5. Otrzymywanie kwasów i
wodorotlenków.

6. Zastosowanie kwasów i
wodorotlenków.

7. Bezpieczne rozcieńczanie
stężonych roztworów.

1. Reakcja metalu nieszlachetnego
z kwasem.

2. Produkty reakcji – sól i wodór.

1. Reakcja charakterystyczna
wapieni

2. Zastosowanie wapieni.

- wyjaśnić zagrożenia związa-
ne z promieniotwórczością,

- wymienić radionuklidy
/ I-131, Cs-134, Cs-137,
Sr-90 /

- omówić przyczyny i skutki
katastrofy w Czarnobylu

- omówić właściwości
kwasów beztlenowych
i tlenowych,

- zbadać właściwości stężo-
nych kwasów: HCl, H2SO4,

- omówić zastosowanie
kwasów i wodorotlenków,

- rozcieńczać bezpiecznie
stężone roztwory kwasów,

- zbadać właściwości NaOH
i KOH,

- otrzymać bezpiecznie wodo-
rotlenek sodu w reakcji sodu
z wodą.

- przeprowadzić reakcję kwasu
z metalem nieszlachetnym,

- zidentyfikować bezpiecznie
gazowy produkt reakcji,

- przeprowadzić bezpiecznie
reakcję charakterystyczną
wapieni,

- przeprowadzić „gaszenie”
wapna palonego,

CHEMIA

CHEMIA

CHEMIA

CHEMIA

CHEMIA



Szereg homologiczny
węglowodorów
nasyconych.

Etyn/acetylen/-
przedstawiciel alkinów.

Polietylen jako przykład
tworzyw sztucznych.

Metanol i etanol –
przedstawiciele alkoholi.

Kwas mrówkowy i kwas
octowy – niższe kwasy
karboksylowe.

Bezpieczne posługiwanie
się narzędziami.

Zasady i reguły
bezpiecznej eksploatacji
urządzeń.

Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym.

Udzielanie pierwszej

1.Zmiany właściwości fizycznych
w szeregu homologicznym.

2. Otrzymywanie acetylenu.
3. Zastosowanie acetylenu.
4. Tworzywa sztuczne- przykłady.
5. Co to jest PCV ?
6.Otrzymywanie tworzyw

sztucznych przez polimeryzację.

1. Właściwości fizyczne metanolu
i etanolu.

2. Właściwości chemiczne
metanolu i etanolu.

3. Alkoholizm – groźna choroba
społeczna.

4. Właściwości kwasu mrówko-
wego i octowego.

1. Poznanie zasad bezpiecznego
posługiwania się narzędziami.

2. Poznanie reguł bezpiecznej
eksploatacji urządzeń.

1. Zasady bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

1. Zasady i formy pomocy

- zbadać właściwości benzyny,
- omówić zastosowanie
alkanów,

- omówić zastosowanie
acetylenu,

- określić zalety i wady
tworzyw sztucznych,

- zbadać właściwości fizyczne
etanolu,

- wykryć obecność etanolu,
- przedyskutować zastosowa-
nie etanolu / zalety i niebez-
pieczeństwa /,

- omówić właściwości kwasu
mrówkowego i octowego,

- posługiwać się narzędziami,
- przestrzegać zasad
bezpieczeństwa podczas
pracy z narzędziami,

- przestrzegać zasad
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

- udzielić pomocy w wypadku

CHEMIA

CHEMIA

CHEMIA

CHEMIA

CHEMIA

TECHNIKA

TECHNIKA

TECHNIKA

TECHNIKA



b/ ryzyko związane
z różnymi rodzajami
aktywności i sytuacjami
życiowymi, jego ocena
i odpowiedzialność za
jego podejmowanie,

pomocy w wypadkach
drogowych.

Pomoc osobie starszej i
niepełnosprawnej.

I zasada dynamiki
Newtona- zasada
bezwładności.

Cieplny przepływ energii.

Łączenie odbiorników
energii elektrycznej.

Napięcie elektryczne.

Natężenie elektryczne.

Pole elektrostatyczne.

Moc prądu elektrycznego.
Praca prądu
elektrycznego.

w wypadkach drogowych.
2. Pierwsza pomoc

przedmedyczna w wypadkach
drogowych.

1. Zasady i formy pomocy osobie
starszej i niepełnosprawnej.

2. Wrażliwość na cierpienie.

1. Zasada bezwładności.
2. Bezpieczeństwo pojazdów

w ruchu drogowym.

1. Zasady przepływu energii.
2. Szeregowe i równoległe

łączenie odbiorników energii
elektrycznej.

3. Zasady przepływu prądu w
metalach.

4. Zasady bezpiecznego użytko-
wania odbiorników energii
elektrycznej.

5.Zasady przemiany energii w
odbiornikach energii elektry-
cznej / grzałka, silnik,żarówka,
odkurzacz /.

drogowym,
- poinformować pogotowie
ratunkowe,

- zachować się w sytuacji
udzielania pomocy.

- udzielić pomocy osobie
starszej i niepełnosprawnej,

- zrozumieć cierpienie ludzi
starszych i
niepełnosprawnych,

- zachować się bezpiecznie
w ruchu drogowym,

- udzielić pierwszej pomocy
w oparzeniach,

- podać zasady bezpiecznego
użytkowania odbiorników
energii elektrycznej,

- przestrzegać zasad bezpie-
cznego użytkowania energii
elektrycznej,

- używać bezpiecznie
odbiorników elektrycznych,

GODZ.
WYCHOWA
WCZA

FIZYKA

FIZYKA

FIZYKA

FIZYKA

FIZYKA

FIZYKA

FIZYKA



c/ pierwsza pomoc w
najczęstszych
przypadkach zagrożenia
życia;
wzywanie pomocy w
nagłych wypadkach;
zachowanie w
sytuacjach katastrof.

Surowce energetyczne –
węgle kopalne, ropa
naftowa, gaz ziemny.

Budowa i rola szkieletu.

Pierwsza pomoc i zasady
udzielania pomocy w
różnych sytuacjach
zagrożeniażycia.

Pierwsza pomoc w
zatruciach substancjami
toksycznymi i metalami
ciężkimi.

1. Produkty przeróbki ropy
naftowej.

2. Zastosowanie ropy naftowej
i gazu ziemnego.

1.Budowa szkieletu.
2. Deformacje szkieletu i ich

przyczyny powstawania.
3. Wpływ zniekształceń układu

ruchu na zdrowie człowieka.

1. Apteczka pierwszej pomocy.
2. Omdlenia.
3. Krwotoki.
4. Skręcenia i złamania.

1.Środki toksyczne i metale
ciężkie zagrażająceżyciu
człowieka.

2. Pierwsza pomoc w zatruciach
substancjami toksycznymi.

3. Toksyczność metali,

- zbadać właściwości fizyczne
i palność ropy naftowej,

- stosować bezpiecznie produ-
kty ropy naftowej i gaz
ziemny.

- podać deformacje szkieletu
i ich przyczyny powstawania,

- omówić, jakie znaczenie
mają wady i zniekształcenia
układu ruchu na zdrowie
człowieka,

- wyposażyć prawidłowo
apteczkę pierwszej pomocy,

- udzielić pomocy w sytuacji
omdleniach i krwotokach,

- zaradzić w sytuacji
zagrożenia,

- udzielić pierwszej pomocy
poszkodowanemu w różnych
rodzajach wypadków,

- podać numery różnych służb
pogotowia,

- wezwać służby pogotowia.
- wymienić środki toksyczne

zagrażająceżyciu człowieka,
- udzielić pomocy w
zatruciach substancjami
toksycznymi i metalami

CHEMIA

BIOLOGIA

GODZ.
WYCHOWA
WCZA

CHEMIA



3. ŻYWNOŚĆ I
ŻYWIENIE.

a/ składżywności,
układanie jadłospisów,
ich różnice ze względu
na kulturę, wiek,
stan zdrowia,
rodzaj pracy,

Składniki pokarmu
niezbędne do wzrostu,
naprawy i regulacji
funkcji komórek.

Podstawowe składniki
żywności i ich rola w
organizmie.

Budowa i funkcjonowanie
wirusów i bakterii.

Charakterystyczne cechy
budowy i biologii
grzybów.

najwyższe dopuszczalne
stężenie metali ciężkich
w środowisku.

1. Rodzaje składników
pokarmowych.

2.Źródła i rola składników
pokarmowych w organizmie
człowieka.

1.Zasady prawidłowego
żywienia.

2.Pierwiastkibiogenne
/mikroelementy, makroelementy/

3. Rola i znaczenie pierwiastków
biogennych.

4. Występowanie pierwiastków
biogennych w układzie
okresowym.

1. Choroby wirusowe.
2. Rola bakterii w przyrodzie i
życiu człowieka.

3. Choroby wywołane przez
bakterie.

1. Rola grzybów w gospodarce
człowieka.

2. Rodzaje grzybów.

ciężkimi,

- wymienić właściwe składniki
pokarmowe warunkujące
zdrowy stylżycia,

- omówić rolę i znaczenie
składników pokarmowych
dla organizmu człowieka,

- wyjaśnić zasady prawidło-
wegożywienia,

- określić rolę witamin,
- wymienić mikroelementy
i makroelementy,

- wskazać na układzie
okresowym wymienione
pierwiastki,

- omówić rolę i znaczenie
pierwiastków biogennych
dla organizmu człowieka,

- podać choroby wywołane
przez wirusy i bakterie,

- omówić rolę bakterii wżyciu
człowieka,

- określić rolę grzybów w
gospodarce człowieka,

- rozróżnić pospolite gatunki

BIOLOGIA

CHEMIA
/ Zał. 2 /

BIOLOGIA

BIOLOGIA



Cechy budowy zwierząt
bezkręgowych.

Gady, ptaki i ssaki jako
kręgowce jajorodne.

Pokarm jakoźródło
życiodajnej energii.

Tłuszcze-budowa, rodzaje
i właściwości.

Białka-skład
pierwiastkowy,
właściwości, reakcje
charakterystyczne.

Wielocukry- skrobia i
celuloza.

Zasady racjonalnego
odżywiania się.

Podstawowe zasady
zdrowegożywienia.

Projektowanie jadłospisu

1. Zwierzęta występujące w
otoczeniu człowieka.

2. Rola zwierząt bezkręgowych
w życiu i gospodarce człowieka.

3. Przykłady zwierząt, które są
pasożytami człowieka.

1. Znaczenie związków
organicznych w rozwoju
człowieka.

2. Skutki nadmiaru lub niedoboru
węglowodanów, tłuszczy,
białek dla organizmu
człowieka.

3. Wpływ różnych czynników
chemicznych na białka –
denaturacja.

4. Celuloza / błonnik / - przykład
wielocukru.

1. Zasady racjonalnego i zdrowe-
go odżywiania się.

1. Umiejętność modyfikowania

grzybów jadalnych i
trujących.

- podać przykłady zwierząt,
które można spotkać w życiu
człowieka,

- określić rolę zwierząt
bezkręgowych wżyciu
człowieka,

- podać przykłady zwierząt,
które są pasożytami,

- wymienić organiczne
związki chemiczne mające
wpływ na prawidłowy
rozwój człowieka,

- podać rolę i znaczenie tych
związków w rozwoju
człowieka,

- podać i uzasadnić skutki
nadmiaru i niedoboru zw.
organicznych dla
organizmu człowieka,

- podać, jakie czynniki
powodują denaturację białek,

- wyjaśnić znaczenie błonnika
jako składnika pokarmowego

- zaplanować prawidłowy
dzienny jadłospis ucznia,

- omówić zasady zdrowego
odżywiania się,
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b/ higiena produkcji
i przechowywania,
przenoszenie i
przechowywanie
żywności,
prawa konsumenta,
reklamażywności.

na kolejne dni tygodnia.

Tradycje i potrawy
wigilijne.

Co to jest promocja
zdrowia?

Sposoby przechowywania
żywności. Czynniki
mające wpływ na
trwałość produktów.

Obróbka i przechowywa-
nie produktów
spożywczych

jadłospisu w zależności od stanu
zdrowia.

1. Znaczenie tradycji rodzinnych.
2. Potrawy wigilijne.
3. Estetyka spożywania i

przygotowywania potraw.

1. Rodzina jakośrodowisko.
2. Kształtowanie zachowań

zdrowotnych.
3. Związek między rodziną a

zdrowiem społeczeństwa.

1. Rola i znaczenie
konserwantów, utleniaczy i
barwników w produktach
żywnościowych.

2. Normy konserwantów,
utleniaczy i barwników nie
zagrażająceżyciu człowieka.

3. Poznanie innych form
konserwowaniażywności
nie szkodliwych dla człowieka.

4. Sposoby przechowywania
produktówżywnościowych.

5. Rodzaje substancji
konserwujących.

6. Wpływ konserwantów,
utleniaczy i barwników na

-układać jadłospis w
zależności od stanu zdrowia,

- podać i szanować tradycje
rodzinne,

- wymienić potrawy wigilijne,
- przygotować i podać
potrawy,

- dostrzegać rolę rodziny w
kształtowaniu zdrowia,

- omówić związek między
rodziną a społeczeństwem.

- rozróżnić konserwanty,
utleniacze i barwniki,

- podać normy tych substancji
nie zagrażająceżyciu
człowieka,

- omówić rolę i znaczenie
konserwantów, utleniaczy
i barwników w produktach
żywnościowych,

- wyjaśnić znaczenie litery -E
- podać sposoby

przechowywania produktów
żywnościowych,

- podać rodzaje substancji
konserwujących,

- dostrzegać negatywne
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4. AKTYWNOŚĆ
RUCHOWA I
UMYSŁOWA.

a/ aktywność fizyczna
w różnych okresach
życia i stanach zdrowia,

Czy reklama promuje
zdrowy stylżycia?

Błędy najczęściej
popełniane podczas
przygotowywania
posiłków.
Zanieczyszczenia
posiłków.

Sprawdzamy wydolność
organizmu w biegu
wytrzymałościowym

Wady postawy, przyczyny
powstawania i sposoby
zapobiegania.

Kształtowanie pozytywnej
postawy wobec
aktywności ruchowej.

trwałość produktów i
zdrowie człowieka.

1. Rola reklamyżywności.
2. Dokonanie wyboru zdrowej
żywności.

3. Wykorzystanie wiedzy
człowieka w zakresie zdrowego
stylu życia.

4. Znajomość prawa
konsumenta.

1. Zachowania sprzyjające
i zagrażające zdrowiu.

2. Preferowanie zdrowego stylu
życia.

3. Zasady utrzymania
sprawności fizycznej do późnej
starości.

4. Deformacje szkieletu i ich
wpływ na zdrowie człowieka.

5. Znaczenie aktywności
ruchowej w utrzymaniu zdrowia
i dobrego samopoczucia.

znaczenie konserwantów,
utleniaczy i barwników
w artykułach spożywczych,

- zastosować środki
konserwujące nie szkodliwe
dla organizmu człowieka.

- przedstawić reklamę
promująca zdrowe artykuły
spożywcze,

- rozróżnić reklamę promującą
zdrową żywność,

- dokonać właściwego wyboru
zdrowejżywności,

- utrzymać zdrowy stylżycia,
- być konsekwentny w

dążeniu do celu,
- zrozumieć jaką rolę spełnia
ruch dla zdrowia człowieka.

- zrozumieć przyczyny wad
postawy,

- zapobiegać wadom postawy,

GODZ.
WYCHOWA
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b/ wypoczynek bierny
i czynny,

c/ higiena pracy
umysłowej i snu,

d/ osoby niepełnosprawne
i ich potrzeby.

Rekreacja i wypoczynek.

Jak hartować organizm
człowieka ?

Budowa i działanie
mózgu człowieka.

Dzieci niepełnosprawne
i ich problemy.

Sztuka jako terapia.

1. Zachowania sprzyjające i
zagrażające zdrowiu.

2. Spokojny stylżycia.
3. Rola i znaczenie profilaktyki

prozdrowotnej.
4. Higiena pracy umysłowej.

1. Znaczenie wewnętrznej
równowagi organizmu
w utrzymaniu zdrowia.

2. Funkcje mózgu.
3. Rola i znaczenie profilaktyki

zdrowia.

1. Aktywność ruchowa w
przypadku niepełnosprawności.

2. Zasady zachowania się w
towarzystwie kolegów
lub koleżanek chorych i
niepełnosprawnych.

1. Rola sztuki wżyciu człowieka.
2. Kształtowanie potrzeb:

poznawczych, potrzeby ruchu,
doznań estetycznych.

3. Muzyka iśpiew jako forma
relaksu.

- prowadzić zdrowy stylżycia,
- zrozumieć potrzebę

odpoczynku,
- zrozumieć znaczenie
profilaktyki zdrowia,
- szanować swoją pracę,

- podać funkcje mózgu,
- podać znaczenie
wewnętrznej równowagi
organizmu,

- zrozumieć znaczenie
profilaktyki zdrowia,

- zachować się w towarzystwie
osób niepełnosprawnych,

- pomagać osobom
niepełnosprawnym,

- dostrzegać rolę i znaczenie
sztuki wżyciu człowieka,

- zrozumieć sztukę jako relaks,
- zachować się podczas zajęć,
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5. ZACHOWANIA
SPRZYJAJĄCE
I ZAGRAŻAJĄCE
ZDROWIU-
PODEJMOWANIE
ODPOWIEDZIALNYCH
WYBORÓW.

Co to jest tolerancja ?

Umiejętność
rozmawiania.

Organizowanie
bezpiecznej nauki.

Zagrożenia cywilizacyjne:
dziura ozonowa, efekt
cieplarniany,
zanieczyszczenia
powietrza i wody

Zanieczyszczenia wód
naturalnych - zagrożeniem
dla organizmówżywych.

1. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru /tolerancyjność,
uczciwość, koleżeńskość/

2. Spokojny trybżycia.
3. Sposoby komunikowania się

w grupie.
4. Szanowanie indywidualnych

cech każdego człowieka.
5. Tolerowanie innych ludzi.
6. Zna kulturę słowa.
7. Zna zasady bezpiecznego

zachowania się podczas nauki.
8. Organizowanie bezpiecznej

nauki/prawidłowa postawa
siedząca/.

1. Najważniejsze zagrożenia
cywilizacyjne:
- dziura ozonowa,
- kwaśne deszcze,
- efekt cieplarniany,
- zanieczyszczenia powietrza
i wody.

2. Sposoby usuwania zagrożeń.

1. Czynniki wpływające na zanie-
czyszczenia wód; np. przemysł,
rolnictwo,ścieki komunalne.

2. Zagrożenia dla organizmów
żywych wynikające z zanieczy-

- być tolerancyjny i uczciwy,
- zachować się w towarzystwie
w szkole,

- zachować się kulturalnie
podczas rozmowy,

- stosować prawidłowe
oświetlenie podczas
odrabiania lekcji,

- zachować się bezpiecznie
/prawidłowo siedzieć/
podczas odrabiania lekcji.

- omówić zagrożenia
cywilizacyjne,

- omówić przyczyny zanie-
czyszczeń powietrza i wody,

- wykazać zależność między
rozwojem cywilizacji a
występującymi zagrożeniami,

- zaproponować sposoby
zmniejszania zanieczyszczeń
powietrza i wody.

- omówić, dlaczego działal-
ność człowieka powoduje
zanieczyszczenia wód,

- określić, w jaki sposób
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Negatywne skutki
działania niektórych
substancji na organizm
człowieka.

Etapy rozwoju
zarodkowego człowieka.

Zasady zachowania się
podczas klęsk
żywiołowych
i katastrof.

Zasady udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej.

szczeń wód.

1. Alkoholizm.
2. Narkomania.
3. Lekomania.
4. Nikotynizm.
5. Inne nałogi, np. nadużywanie

kawy, herbaty.

1. Etapy rozwoju człowieka.

1. Zasady bezpiecznego
zachowania się podczas klęsk
życiowych i katastrof.

2. Profilaktyka prozdrowotna.

1. Pierwsza pomoc
przedmedyczna.

2. Zasady i formy udzielania

można poprawić czystość
wód naturalnych,

- wyjaśnić, jaki wpływ na
organizmyżywe ma zanie-
czyszczenie wód.

- omówić, że alkoholizm jest
groźną chorobą społeczną,

- omówić, że palenie tytoniu
jest nałogiem szkodliwym
dla zdrowia,

- omówić, że nadużywanie
środków farmaceutycznych
grozi zatruciem, a nawet
śmiercią,

- opisać w jaki sposób
przebiega rozwój płodowy
człowieka,

- dostrzegać rolę i znaczenie
profilaktyki podczas klęsk
żywiołowych,

- zachować się bezpiecznie
podczas klęsk żywiołowych
i katastrof,

- opanować się podczas
katastrof i klęsk życiowych,

- podać numery różnych służb
pogotowia ratunkowego,

- udzielić pierwszej pomocy
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6. KORZYSTANIE
Z POMOCY
SŁUŻBY ZDROWIA.

Udzielamy pierwszej
pomocy w nagłych
wypadkach.

Choroby układu
oddechowego.

Budowa i praca serca
człowieka.

Rola krwi w warunkach
odporności człowieka.

Wydalanie u człowieka i
zwierząt.

Budowa i działanie mózgu
człowieka.

Hormony i układ
wydzielania
wewnętrznego.

Zdrowie i choroby.

pierwszej pomocy.
3. Apteczka pierwszej pomocy.

1. Rodzaje chorób układu odde-
chowego.

2.Przyczyny chorób układu
oddechowego.

1. Choroby układu krążenia.
2. Przyczyny chorób układu

krążenia.
3. Profilaktyka chorób układu

krążenia.

1. Krew jako tkanka.
2. Układ odpornościowy.
3. szczepienia ochronne.
1. Układ wydalniczy pomaga w

utrzymaniu równowagi
wewnątrz organizmu.

2. Nerka jako podstawowy narząd
wydalniczy.

1. Hormony jako substancje
chemiczne regulujące działanie
komórek organizmu.

2. Działanie hormonów.

przedmedycznej,
- zachować się w sytuacji
udzielania pomocy,

- omówić choroby układu
oddechowego,

- omówić infekcje układu
oddechowego,

- odróżnić choroby układu
oddechowego od infekcji,

- omówić choroby układu
krążenia,

- podać przyczyny chorób
układu krążenia,

- zrozumieć, na czym polega
profilaktyka układu krążenia,

- określić skład i rolę krwi,
- nazwać elementy morfoty-
czne krwi i omówić ich
funkcje,

- wyjaśnić, po co stosujemy
szczepienia ochronne,

- znać funkcję poszczególnych
elementów układu moczowe-
go,

- określić ogólne funkcje
hormonów,

- określić wpływ wybranych
hormonów na prawidłowe
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7. POCZUCIE WŁASNEJ
WARTOŚCI,
DAWANIE I
PRZYJMOWANIE
WSPARCIA,
ASERTYWNOŚĆ.

Główne zasady opieki nad
dzieckiem.

Planowanie rodziny.

Choroby przenoszone
drogą płciową.

Przykłady chorób
dziedzicznych u
człowieka.

Ryzyko zachorowania na
chorobę dziedziczną.

Radzenie sobie z własną
i cudzą agresją –
asertywność.

Konflikt i sposoby jego
rozwiązywania.

Narkotyki i ich
kategorie. Jak można
zetknąć się z

1. Dojrzałość jako warunek zało-
żenia rodziny.

2. Zasady opieki nad dzieckiem.

1. Choroby przenoszone drogą
płciową: AIDS, wirusowe
zapalenie wątroby typu B, kiła,
rzeżączka.

1. Choroby dziedziczne.
2. Poradnie genetyczne.

1. Unikanie stresów.
2. Radzenie z agresją i

konfliktami.
3. Unikanie sytuacji stresowych.
4. Korzyści wynikające z dobrej

komunikacji.
5. Znajomość rozwiązywania

problemów.

1. Skutki uzależnień.
2. Rola i znaczenie zdrowego

stylu życia.

funkcjonowanie organizmu,
- określić pojęcie zdrowia i
choroby,

- być przekonany o znaczeniu
profilaktyki,

- omówić sposoby
zapobiegania chorób przeno-
szonych drogą płciowa,

- wymienić choroby szerzące
się drogą płciową,

- scharakteryzować choroby
szerzące się drogą płciową,

- być przekonanym o konie-
czności osiągnięcia pełnej
dojrzałości jako warunku
założenia własnej rodziny,

- być przekonanym o potrzebie
badania genetycznego,

- unikać i radzić sobie w
sytuacji stresowej,

- radzić z agresją,
- rozwiązywać problemy,
- rozwiązywać konflikty,

- zrozumieć negatywne
skutki uzależnień,

- dostrzegać pozytywne a
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8. PRZYCZYNY I SKUTKI
UŻYWANIA M.IN.
ŚRODKÓW
PSYCHOAKTYWNYCH
FORMY POMOCY
DLA OSÓB
EKSPERYMENTUJĄ-
CYCH
I UZALEŻNIONYCH;
SPOSOBY RADZENIA
SOBIE W
SYTUACJACH
TRUDNYCH.

narkotykami?

Jak kształtować postawę
ciała przy pomocy
ćwiczeń kompensacyjno-
korekcyjnych.

Zdrowie i choroby.

Choroby XXI w.

3. Wpływ „używek” na młody
organizm.

4. Zagrożenia wynikające z
reklam.

1.Rola i znaczeniećwiczeń
kompensacyjno-korekcyjnych
w kształtowaniu postawy ciała.

1. Zagrożenia chorobą XXI w.
2. Rodzaje chorób

cywilizacyjnych.
3. Przyczyny chorób

cywilizacyjnych.

także negatywne strony
reklam.

- podać ćwiczenia kompensa-
cyjno – korekcyjne,

- stosować w/w ćwiczenia
w kształtowaniu własnej
postawy ciała.

- podać choroby XXI w,
- podać przyczyny tych chorób
- radzić sobie w sytuacjach
trudnych,

- zapobiegać chorobom
cywilizacyjnym,

WYCH.
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III PROCEDURY OSI ĄGANIA CELÓW

Głównym celem edukacji prozdrowotnej jest kształtować zdrowy stylżycia i
inspirować harmonijny rozwój. Taką umiejętność powinien posiadać każdy uczeń po
ukończeniu Gimnazjum.

Osiąganie celów nauczania wymaga odpowiedniej organizacji procesu nauczania.
Właściwie zorganizowany proces powinien nie tylko umożliwi ć opanowanie przez uczniów
wiadomości ale przede wszystkim umożliwi ć zdobycie umiejętności nadających się do
zastosowania zarówno w sytuacjach typowych, znanych uczniowi jak też nowych nieznanych
i problemowych, na które uczeń powinien zostać przygotowany. Spełnienie tego warunku jest
możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i form pracy.
Oprócz metod podających, służących przekazaniu wiedzy należy stosować metody
aktywizujące, które w czynny sposób angażują uczniów w przebieg zajęć.

Na zajęcia można zaprosić przedstawicieli służby zdrowia /lekarza, pielęgniarkę/,
psychologa, PCK a także innych przedstawicieli związanych ze zdrowie i ratownictwem.
Udział w zajęciach sprzyjać będzie większej aktywności uczniów, motywować do nabywania
umiejętności z zakresu edukacji prozdrowotnej, której głównym celem jest hasło„ Chemia
żywi, leczy, ubiera, broni i .........niszczy”.

IV OCENA OSI ĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Jednym z elementów procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć,
czyli stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania.

Działania te powinny być prowadzone systematycznie, ponieważ tylko wtedy uczeń i
nauczyciel otrzymują pełną informację o warunkach, przebiegu i wynikach procesu nauczania
– uczenia się.

Wyniki nauczaniaścieżki edukacyjnej „ Edukacja Prozdrowotna” prowadzone
będą poprzez:
- obserwację pracy uczniów na lekcjach,
- ocenę prac domowych,
- ustną i pisemną kontrolę osiągnięć uczniów z użyciem tekstów przygotowanych
samodzielnie lub zaczerpniętych z dostępnej literatury,

- kontrolę wyników eksperymentów prowadzonych na zajęciach lekcyjnych.



V EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacji będzie podlegać:

● praktyczność i użyteczność programu,
● strategia- czy stosowane metody są skuteczne,
● atrakcyjność zajęć,
● praca uczniów,
● umiejętności uczniów.

Ewaluacja może być doraźna /jednorazowa/ i długofalowa /ciągła/.

Narzędziami służącymi do zbierania informacji mogą być:
- ankiety,
- zadania teoretyczne i praktyczne, skierowane do uczniów

i wymagające określonych umiejętności,
- zbieranie opinii uczniów o metodach pracy,
- obserwacje.

Uzyskane wyniki po przeanalizowaniu posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w
programie.

Propozycja ankiety – Załącznik Nr 1



Zestawienie proponowanych

zagadnień

do realizacji treści ścieżki

edukacyjnej

„EDUKACJA PROZDROWOTNA”

na poszczególnych przedmiotach



CHEMIA

Propozycje zagadnień (tematów) do realizacji treści ścieżki edukacyjnej
„Edukacja Prozdrowotna” w trzyletnim cyklu kształcenia.

1. Przepisy BHP obowiązujące w pracowni chemicznej.
2. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości.
1. Otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości.
2. Zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenia

powietrza i wody.
3. Co to są izotopy ?
4. Zjawisko promieniotwórczości- korzyści i zagrożenia dla ludzkości.
5. Zanieczyszczenia wód naturalnych zagrożeniem dla organizmówżywych.
6. Pierwsza pomoc w zatruciach substancjami toksycznymi i metalami ciężkimi.
7. Kwas solny i kwas siarkowodorowy- przykłady kwasów beztlenowych.
8. Kwasy tlenowe: H2SO4, H2SO3, HNO3, H3 PO4, H2CO3.
9. Wodorotlenek sodu i potasu.
10. Otrzymywanie soli w reakcji metali z kwasami.
11. Skały wapienne- ich skład, właściwości i zastosowanie.
12. Surowce energetyczne- węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny.
13. Szereg homologiczny węglowodorów nasyconych.
14. Etyn / acetylen / – przedstawiciel alkenów.
15. Polietylen jako przykład tworzyw sztucznych.
16. Metanol i etanol - przedstawiciele alkoholi.
17. Kwas mrówkowy i kwas octowy- niższe kwasy karboksylowe.
18. Tłuszcze – budowa, rodzaje i właściwości.
19. Białka – skład pierwiastkowy, właściwości, reakcje charakterystyczne.
20. Wielocukry – skrobia i celuloza.
21. Podstawowe składnikiżywności i ich rola w organizmie.
22. Sposoby przechowywaniażywności. Czynniki mające wpływ na trwałość produktów.
25. Negatywne skutki działania niektórych substancji na organizm człowieka.



OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń
- przestrzega zasad BHP w pracowni chemicznej,
- bada właściwości fizyczne i chemiczne tlenu i wodoru,
- wykazuje zależności między rozwojem cywilizacji a występującymi zagrożeniami,
- proponuje sposoby zmniejszania zanieczyszczeń powietrza i wody,
- omówi w jakich dziedzinach izotopy znalazły zastosowanie,
- wyjaśni zagrożenia związane z promieniotwórczością,
- wymieni środki toksyczne zagrażająceżyciu człowieka,
- bada właściwości i bezpiecznie rozcieńcza stężone roztwory kwasów,
- otrzymuje bezpiecznie wodorotlenek sodu w reakcji sodu z wodą,
- przeprowadzi bezpiecznie reakcję metalu z kwasem i zidentyfikuje gazowy produkt reakcji,
- otrzymuje wapno gaszone z wapna palonego,
- stosuje bezpiecznie surowce energetyczne,
- bada właściwości benzyny i alkanów,
- omówi zastosowanie acetylenu,
- omówi zalety i wady tworzyw sztucznych,
- przedstawi zastosowanie etanolu / zalety i niebezpieczeństwa /,
- omówi właściwości kwasu mrówkowego i octowego,
- omówi i uzasadni skutki nadmiaru i niedoboru związków organicznych dla organizmu
człowieka,

- przedstawi zasady prawidłowegożywienia,
- omówi rolę i znaczenie witamin i pierwiastków biogennych,
- wezwie służby pogotowia,
- wymieni środki toksycznezagrażająceżyciu człowieka,
- udzieli pomocy w zatruciach substancjami toksycznymi i metalami ciężkimi,
- wymieni radionuklidy / I-131, Cs-134, Cs-137, Sr-90/
- omówi przyczyny i skutki katastrofy wCzarnobylu,
- wymieni właściwe składniki pokarmowe warunkujące zdrowy stylżycia,
- wymieni i wskaż na układzie okresowym pierwiastki biogenne,
- wymieni organiczne związki chemiczne mające wpływ na prawidłowy rozwój człowieka,
- rozróżni i omówi znaczenie konserwantów, utleniaczy i barwników,
- wyjaśni znaczenie litery -E
- podaje rodzaje substancji konserwujących,
- rozumie negatywne skutki uzależnień,



BIOLOGIA

Propozycje zagadnień (tematów) do realizacji treści ścieżki edukacyjnej
„Edukacja Prozdrowotna” w trzyletnim cyklu kształcenia.

1. Rola skóry człowieka i powłok ciała u zwierząt.
2. Gady, ptaki i ssaki jako kręgowce jajorodne.
3. Charakterystyczne cechy budowy zwierząt bezkręgowych.
4. Rola narządów zmysłów wżyciu człowieka.
5. Budowa i funkcjonowanie wirusów i bakterii.
6. Budowa i rola szkieletu.
7. Charakterystyczne cechy budowy i biologii grzybów.
8. Cechy budowy zwierząt bezkręgowych.
9. Choroby układu oddechowego człowieka.
10. Budowa i praca serca człowieka.
11. Rola krwi w warunkowaniu odporności człowieka.
12. Wydalanie u człowieka i zwierząt.
13. Pokarm jakoźródło życiodajnej energii.
14. Podstawowe zasady zdrowegożywienia.
15. Składniki pokarmu niezbędne do wzrostu, naprawy i regulacji funkcji komórek.
16. Obróbka i przechowywanie produktów spożywczych..
16. Budowa i działanie mózgu człowieka.
17. Hormony i układ wydzielania wewnętrznego.
18. Zdrowie i choroby.
19. Wpływ hormonów na dojrzewanie i rozród człowieka.
20. Etapy rozwoju zarodkowego człowieka.
21. Główne zasady opieki nad dzieckiem.
22. Choroby przenoszone drogą płciową.
23. Planowanie rodziny.
24. Przykłady chorób dziedzicznych człowieka.
25. Ryzyko zachorowania na chorobę dziedziczną.



OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń
- podaje zasady dotyczące higieny ciała, paznokci,
- stosuje nawyki higieniczne w codziennymżyciu,
- podaje jaką rolę spełniają narządy zmysłów,
- dostrzega negatywne skutki hałasu,
- udzieli pomocy w przypadku oparzenia lub udaru,
- podaje deformacje szkieletu i ich przyczyny powstawania,
- omówi najczęstsze przyczyny chorób układu oddechowego,
- zapobiega chorobom układu oddechowego,
- omówi, jakie znaczenie mają wady i zniekształcenia układu ruchu na zdrowie człowieka,
- rozumie, jakie znaczenie ma profilaktyka w chorobach serca i układu krążenia,
- rozumie rolę układu wydalniczego u człowieka i zwierząt,
- omówi rolę i znaczenie mikroelementów, makroelementów i witamin dla organizmu
człowieka,

- podaje i uzasadnia skutki nadmiaru i niedoboru zw. organicznych dla organizmu człowieka,
- rozumie,że związki organiczne są źródłem energii dla człowieka,
- zna zasady zdrowegożywienia,
- przestrzega zasad zdrowego odżywiania,
- zna zasady prawidłowego przechowywania produktów spożywczych,
- podaje funkcje mózgu,
- rozumie jaką rolę pełnią hormony i układ wydzielania wewnętrznego,
- rozumie jaki wpływ mają hormony na dojrzewanie i rozród człowieka,
- zna etapy rozwoju zarodkowego człowieka,
- zna zasady opieki nad dzieckiem,
- wie jakie choroby przenoszone są drogą płciową,
- dostrzega negatywne skutki każdej choroby,
- rozumie co to są choroby dziedziczne,
- wie jakie może być ryzyko zachorowania na chorobę dziedziczną,
- wie jaką rolę spełniają badania profilaktyczne,
- rozumie negatywne skutki uzależnień,



FIZYKA

Propozycje zagadnień (tematów) do realizacji treści ścieżki edukacyjnej
„Edukacja Prozdrowotna” w trzyletnim cyklu kształcenia.

1. Przepisy BHP w pracowni fizycznej.
2. Fale dźwiękowe. Hałas.
3. I zasada dynamiki Newtona – zasada bezwładności.
4. Cieplny przepływ energii.
5. Moc prądu elektrycznego.
6. Praca prądu elektrycznego.
7. Łączenie odbiorników energii elektrycznej.
8. Napięcie elektryczne
9. Natężenie elektryczne.
10. Pole elektrostatyczne

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń
- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w pracowni fizycznej,
- rozróżni dźwięki,
- przestrzega norm fal akustycznych,
- dostrzega negatywne skutki hałasu,
- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się używając odbiorników elektrycznych
/ żarówka, grzałka, odkurzacz itp. /,

- wie, że niesprawne urządzenia elektryczne mogą być przyczyną zwarcia instalacji
elektrycznej i prowadzić do pożaru,



GODZINA WYCHOWAWCZA

Propozycje zagadnień (tematów) do realizacji treści ścieżki edukacyjnej
„Edukacja Prozdrowotna” w trzyletnim cyklu kształcenia.

1. W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu?
2. Jak powinniśmy zachować się w miejscach publicznych?
3. Pomoc osobie starszej i niepełnosprawnej.
4. Pierwsza pomoc i zasady udzielania pomocy w różnych sytuacjach

zagrożeniażycia.
5. Tradycje i potrawy wigilijne.
6. Błędy najczęściej popełniane podczas przygotowywania posiłków.

Zanieczyszczenia posiłków. /wych. zdr/
7. Czy reklama promuje zdrowy stylżycia?
8. Rekreacja i wypoczynek.
9. Organizowanie bezpiecznej nauki. /wych. zdr/
10. Dzieci niepełnosprawne i ich problemy.
11. Zasady zachowania się podczas klęsk żywiołowych i katastrof.
12. Zasady udzielania pierwszej pomocy. /wych. zdr/
13. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją- asertywność. /wych. zdr./
14. Konflikt i sposoby jego rozwiązywania./ wych. zdr/
15. Narkotyki i ich kategorie. Jak można zetknąć się z narkotykami ?

/wych.zdr/
16. Jak hartować organizm człowieka ?/wych. zdr/
17. Choroby XXI w.
18. Umiejętność rozmawiania./wych. zdr/
19. Co to jest tolerancja. /wych. zdr/
20. Co to jest promocja zdrowia ? /wych. zdr/



OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń
- podaje zasady dotyczące higieny ciała,
- stosuje nawyki higieniczne w codziennymżyciu,
- planuje czas na wypoczynek,
- rozumie znaczenie prawidłowego oświetlenia i zachowania się podczas nauki,
odrabiania prac pisemnych,

- przestrzega zasad poprawnego zachowania w szkole, na ulicy i miejscach
publicznych,

- udzieli pomocy osobie starszej i niepełnosprawnej,
- rozumie cierpienie ludzi starszych i niepełnosprawnych,
- umie wyposażyć prawidłowo apteczkę pierwszej pomocy,
- udzieli pomocy w sytuacji omdlenia, krwotoku i w różnych rodzajach
wypadku,

- poda i zna różne numery służb pogotowia,
- podaje i szanuje tradycje rodzinne,
- wymieni i przygotuje potrawy wigilijne,
- zna zasady przygotowywania posiłków,
- rozumie znaczenie profilaktyki zdrowia,/także poprzez hartowanie organizmu/
- umie dostrzec pozytywne i negatywne strony reklamy,
- umie zachować się w towarzystwie osób niepełnosprawnych,
- umie pomóc osobom niepełnosprawnym,
- umie zachować się bezpiecznie podczas klęsk żywiołowych i katastrof,
- szanuje indywidualne cechy człowieka,
- umie radzić sobie w sytuacji stresowej,
- umie radzić sobie z własną i cudzą agresją,
- potrafi być asertywny,
- rozumie negatywne skutki uzależnień,
- rozwiązuje konflikty,
- podaje choroby XXI w. i przyczyny powstawania tych chorób,
- umie zapobiegać chorobom cywilizacyjnym,
- zna kulturę słowa,
- potrafi zachować się w towarzystwie i szkole,
- zachować się kulturalnie podczas rozmowy,



WYCHOWANIE FIZYCZNE

Propozycje zagadnień (tematów) do realizacji treści ścieżki edukacyjnej
„Edukacja Prozdrowotna” w trzyletnim cyklu kształcenia .

1. Przepisy BHP obowiązujące na zajęciach wychowania fizycznego.
2. Zasady bezpieczeństwa przy pałkowaniu – technika / softball /
3. Udzielamy pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
4. Sprawdzamy wydolność organizmu w biegu wytrzymałościowym.
5. Wady postawy, przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania.
6. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej.
7. Jak kształtować postawę ciała przy pomocyćwiczeń kompensacyjno-

korekcyjnych.
8. Prawidłowe przygotowanie organizmu do wysiłku.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń
- przestrzega zasad BHP na zajęciach wychowania fizycznego,
- umie udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa przy pałkowaniupodczas gry /softball/,
- rozumie, dlaczego aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na zdrowy rozwój
człowieka,

- rozumie, jaką rolę spełnia ruch dla zdrowia człowieka,
- umie zapobiec wadom postawy,
- rozumie potrzebę odpoczynku,
- podaje i stosujećwiczenia relaksujące,
- stosujećwiczenia kompensacyjno-korekcyjne w celu kształtowania postawy
ciała,

- podaje i przestrzega zasady prawidłowego przygotowania się do wysiłku,



TECHNIKA

Propozycje zagadnień (tematów) do realizacji treści ścieżki edukacyjnej
„Edukacja Prozdrowotna” w trzyletnim cyklu kształcenia.

1. Przepisy BHP obowiązujące w pracowni.
2. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami.
3. Zasady i reguły bezpiecznej eksploatacji urządzeń.
4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach drogowych.
6. Zasady racjonalnego odżywiania się.
7. Projektowanie jadłospisu na kolejne dni tygodnia.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracowni,
- bezpiecznie posługuje się narzędziami,
- zna zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń,
- układa jadłospis na kolejne dni tygodnia,
- podaje sposoby przechowywania produktówżywnościowych,.
- przedstawi reklamę promującą zdrowe artykuły spożywcze,
- dokonuje właściwego wyboru zdrowejżywności,
- zna zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- udziela pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych,



SZTUKA

Propozycje zagadnień (tematów) do realizacji treści ścieżki edukacyjnej
„Edukacja Prozdrowotna” w trzyletnim cyklu kształcenia.

1. Sztuka jako terapia.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń
- rozumie sztukę jako relaks,
- umie dostrzec rolę i znaczenie sztuki wżyciu człowieka,
- umie zachować się podczas zajęć,



FORMY

WSPOMAGAJĄCE

REALIZACJ Ę TREŚCI ŚCIEŻKI

EDUKACYJNEJ

„EDUKACJA PROZDROWOTNA”



Głównym celem„Edukacji Prozdrowotnej” jest kształtowanie
zdrowego stylużycia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.
Zrealizowanie tego celu jest możliwe poprzez realizację treści ścieżki
zdrowotnej na przedmiotach: chemia, biologia, fizyka, technika, wychowanie
fizyczne, godzina wychowawcza, sztuka oraz przy współpracy szkolnego koła
PCK, pielęgniarki, lekarza, policjanta a także organizowaniegazetek /wystaw/
szkolnychzwiązanych z tematyką zdrowotną oraz organizowanieimprez
promuj ących zdrowy styl życia.

Szkolne kołoPCK realizuje „ EDUKACJ Ę PROZDROWOTNĄ” poprzez

1. Zorganizowanie konkursu „ Wiedzy o AIDS”
- projekcja filmów o tematyce zdrowotnej na temat AIDS,
- gazetki o tematyce poświęconej AIDS i wirusowi HIV /gabloty na

korytarzu SK PCK, pedagoga szkolnego /.

2. Rozpowszechnianie plakatów, druków i ulotek o tematyce zdrowotnej.

3. Gazetki tematyczne:
- „ Jakie zagrożenia niesie nikotyna”
- „ Ruch to zdrowie”
- „ Światowy Dzień Chorych na AIDS”.

4. Udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu akcji na terenie miasta
„RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI”.

5. Zorganizowanie kursu I pomocy przedmedycznej dla uczniów gimnazjum -
przeprowadzony przez wolontariusza PCK.
- wyświetlanie filmów na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.

6. Przygotowanie członków szkolnej drużyny ratowniczej do Powiatowych
Zawodów Ratownictwa – udziałpielęgniarki szkolnej.
- wykonanie gazetek tematycznych z pierwszej pomocy:
- „ I pomoc - ZŁAMANIA”
- „ I pomoc - KRWOTOKI”
- „ I pomoc - REANIMACJA”

7. Eliminacje szkolne Olimpiady „ Wiedzy o Zdrowiu”
- zorganizowanie konkursu,
- nagrodzenie laureatów,
- przygotowanie uczniów do eliminacji rejonowych Olimpiady

„ Wiedzy o Zdrowiu”,
- udostępnienie broszur, ulotek, książek o tematyce zdrowotnej,
- wykonanie gazetek: „ CHOROBY ZAKAŹNE”

„ ZDROWE ODŻYWIANIE”

8. Spotkanie członków SK PCK z honorowym krwiodawcą p. B. Ulatowskim.



ZESPÓŁ PROFILAKTYKI REALIZUJE „EDUKACJ Ę
PROZDROWOTNĄ „ poprzez

1. Zorganizowanie Festynu rodzinnego << Moda na zdrowy stylżycia „
Zdrowie – TAK, ALKOHOL I NIKOTYNA - NIE ”>>

CELEM FESTNU RODZINNEGO JEST:
1) stworzenie alternatywy dla zachowań ryzykownych poprzez udział w

imprezach sportowych, konkursach wiedzy i konkursie plastycznym,
2) zacieśnianie wzajemnych więzi między nauczycielami, uczniami, rodzicami

oraz samorządem lokalnym.

FORMY I METODY REALIZACJI.
W ciągu całego roku szkolnego zespół Profilaktyki planuje uczniom

dostarczyć wielu informacji na temat skutków zachowań ryzykownych m. in.
palenia tytoniu, picia alkoholu, odurzania się narkotykami. Ponadto podczas
zajęć warsztatowych stara się pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności
psychologicznych i społecznych (umiejętność nawiązywania kontaktów z
ludźmi, radzenia sobie ze stresem, opierania się naciskom otoczenia).

Programy profilaktyczne, proponowane przez szkołę składają się z
bloków, dostarczających informacji i zestawówćwiczeń w których uczestnicy
mogą poznawać własne braki w zakresie różnych umiejętności i zacząć je
trenować.

Zdając sobie sprawę, że wielu młodych ludzi nie ma możliwości
zrealizowania swej potrzeby aktywności, podniesienia samooceny poprzez
osiąganie sukcesów czy też rozwoju zainteresowań, a częstym motywem picia
alkoholu lub brania narkotyków jest „nuda”, zespół Profilaktyki postanowił
stworzyć alternatywę dla zachowań ryzykownych(dać coś zamiast picia,ćpania,
palenia czy agresji).

HRMONOGRAM PRZEBIEGU AKCJI <<Moda na zdrowy stylżycia
„Zdrowie TAK – ALKOHOL, NIKOTYNA - NIE” >>

I. Imprezy sportowe.
1. Slalom rowerowy z pokonaniem przeszkód terenowych.
2. Konkursy sprawnościowe:

a) rzut piłką lekarską,
b) bieg po „kopercie” na czas,
c) rzut do celu.

II. Konkurs plastyczny.
III. Konkurs wiedzy pt. „Podaj dłoń” dotyczący wiedzy o alkoholu.
IV. Koncert w wykonaniu młodzieży gimnazjum.
V. Krzyżówka gimnazjalisty.
VI. Pieczenie kiełbasek.



ZAŁĄCZNIK NR 1.

ANKIETA

23. Czy wszystkie zagadnienia przedstawione na lekcji były zrozumiałe?

TAK NIE

Jeśli NIE to, które zagadnienie sprawiło Ci największy problem?

........................................................................................................

........................................................................................................
24. Czy byłoćwiczenie /zadanie/, które sprawiło Ci największą trudność?

TAK NIE

Jeśli TAK to, napisz którećwiczenie/zadanie/.......................................
Odpowiedz, czy trudność tę pokonałeś

Sam Przy pomocy Przy pomocy Nie pokonałem
nauczyciela kolegi

3. Czy pomoce dydaktyczne i materiały były przydatne na lekcji?

TAK NIE

4. Czy atmosfera na lekcji była przyjazna?

TAK NIE

5. Jaką ocenę postawiłbyś/-abyś/ za przeprowadzoną lekcję ....................



ZAŁĄCZNIK Nr 2.

KONSPEKT LEKCJI do tematu

„PODSTAWOWE SKŁADNIKI ZYWNO ŚCI I ICH ROLA
W ORGANI ŹMIE ”

Cele operacyjne
Uczeń wie:
▪ jakie pierwiastki podstawowe występują w organizmie człowieka,
▪ co to są makro- i mikroelementy,
▪ jakie są podstawowe składnikiżywności,
▪ w jaki sposób należy przechowywać żywność.

Uczeń umie:
▪ określi ć rolę poszczególnych składnikówżywności w organizmie
człowieka,

▪ podać przykłady produktów spożywczych zawierających określony
składnik żywności,

▪ wyjaśnić, w jakim celu dodaje się środki oznaczone symbolemE do
produktów spożywczych,

▪ wyjaśnić, w jakich okolicznościach może dojść do skażenia
żywności,

▪ objaśnić zasady prawidłowegożywienia.

Metody
▪ praktyczna -ćwiczenia uczniowskie,
▪ słowna – dyskusja, pogadanka,

Materiały, środki dydaktyczne:
• podręcznik,
• tabele do wypełnienia dla każdej grupy,
• opakowania z produktów spożywczych,
• wykazy z nazwami dodatków dożywności oznaczonych symbolem E,

Przebieg lekcji
1. Część nawiązująca:

• analiza składu chemicznego organizmówżywych na podstawie
podręcznika,

• podział pierwiastków na podstawowe oraz makro- i
mikroelementy,

• analiza przykładowego jadłospisu,
• dyskusja: czym kierują się ludzie, planując posiłki,
• przypomnienie z lekcji biologii podstawowych składnikówżywności,

określenie ich funkcji w organizmie.

2. Część właściwa:
• sformułowanie tematu lekcji,
• uzupełnienie przez uczniów tabeli (praca w grupach).

Podstawowy
składnikżywności

1

Funkcja danego
składnika w
organizmie

2

Produkt
spożywczy

zawierający dany
składnikżywności

3
Mięso, sery, jaja



Tłuszcze

1 2 3

Miód, owoce, mąka,
kasza, ziemniaki

Sole mineralne

Witaminy

Woda Każdy produkt
spożywczy zawiera
wodę

• omówienie wyników pracy poszczególnych grup,
• dokonanie podziału składnikówżywności na organiczne i

nieorganiczne,
▪ pogadanka na temat metod utrwalaniażywności (suszenie, mrożenie,

wędzenie, fermentacja, napromieniowanieżywności),
• praca uczniów w grupach - analiza etykiet różnych produktów:

Grupa l: Barwniki
Grupa II:Środki konserwujące
Grupa III: Przeciwutleniacze
Grupa IV: Zagęszczacze

Odpowiedź na pytania:
• Jakie inne substancje oprócz omawianych dodawane są do produktów

spożywczych?
Co oznacza tajemniczeE?

• identyfikacja dodatków wymienionych na etykietach produktów
spożywczych na podstawie otrzymanych wykazówśrodków E,

▪ rozmowa uczniów na temat skażeniażywności:
- w jaki sposób dochodzi do skażeniażywności (łańcuch

pokarmowy, przemieszczanie się substancji toksycznych w
środowisku),

- jakie czynniki wywołują skażenieżywności (substancje toksyczne,
choroby zwierząt).

3. Część podsumowująca:
• dyskusja na temat: Jak należy rozumieć określenia: zdroważywność i

zdroweżywienie?

4. Zadanie domowe:
A/ Ustal, jakie konserwanty kryją się pod symbolami:

E 220 + H2O H2S O3

H+

HCOOCH3 + H2O E 236 + CH3OH

HCOOH + K E 237 + H2

KOH + CH3COOH E 261 + H2

H2CO3 E 290 + H2



B/ Zaplanuj jednodniowy jadłospis dla 16-letniego ucznia. Przy wyborze produktów
uwzględnij zasady prawidłowegożywienia.

ZAŁĄCZNIK Nr 3.

REFERAT 1: ZJAWISKO PROMIENIOTWÓRCZO ŚCI- KORZY ŚCI
CZY ZAGRO ŻENIA DLA LUDZKO ŚCI.

uż Piotr Curie przykładając do swojego ramienia substancję promieniotwórczą zauważył, że skóra
została zniszczona, a rana goiła się długo. Te obserwacje skłoniły uczonych do badania wpływu
promieniowania naorganizmyżywe.

►W trakcie dalszych badań stwierdzono,że wpływ jaki na organizmyżywe, a więc i
na człowieka, wywiera promieniowanie zależy od jego rodzaju, a także energii jaką
z sobą niesie — wiemy,że mogą to być m.in. cząstki α, β, γ.

Trzeba przy tym pamiętać, że wpływ promieniowania na organizmy żywe może
być negatywny lub pozytywny:

► negatywny,gdyż może powodować odwracalne zmiany w

strukturze genów (prowadzące do pojawienia się mutacji),

osłabienia układu immunologicznego, a w rezultacie

zakłócenia podstawowych funkcji organizmu,

a także wywoływać powstanie nowotworów

(szczególnie nowotworów krwi – białaczka ).

► pozytywny, bo nauczono się nie tylko, jak

chronić organizmy przed skutkami nadmiernego

napromieniowania, ale także w jaki sposób je

wykorzystywać, np. do leczenia chorób

nowotworowych i diagnostyki medycznej i

przemysłowej oraz jako ogromnego i

niewyczerpywalnegoźródła energii.

Pierwiastki promieniotwórcze mogą być bardzo
szkodliwe inawet miligramowe ilości izotopu
promieniotwórczego mogą być dla człowieka
śmiertelne.

Skażenie substancjami promieniotwórczymi może się utrzymywać przez długie
lata, np. notatki Marii Skłodowskiej-Curie są ciągle skażone preparatami
promieniotwórczymi mimo,że od odkrycia radu minęło 100 lat!

Skutki promieniowania zależą od pochłoniętej przez organizm dawki, tzn. od
ilości substancji promieniotwórczej oraz od odległości i czasu przebywania w jej
pobliżu.

► Okazało się, że są izotopy promieniotwórcze, które w

płuca
rad - 222
uran - 233
pluton - 239
krypton - 85

Jod -131
wątroba
obalt - 60

kości
rad - 226
stront - 90
fosfor - 32
węgiel- 14

mięśnie
potas - 40
cez -137

Tarczyca
Jod-131



nieznacznych ilościach towarzyszą nam przez całeży-

cie nie szkodząc przy tym. Takim izotopem jest potas40K, który stanowi 0,0118 %
potasu naturalnego.Do organizmu człowieka trafia wraz z pożywieniem. Rośliny czerpią
go z gleby.

► W przyrodzie występuje bardzo wiele izotopów promieniotwórczych. W dużym
rozproszeniu znajdują się w skalach, minerałach, powietrzu, wodzie, glebie oraz w
organizmach żywych. Podwyższona zawartość pierwiastków promieniotwórczych
występuje w wielu rejonach świata, np. w Polsce zwiększona zawartość
promieniotwórczego radonu występuje w wodach niektórych uzdrowisk.

► Izotopy promieniotwórcze występują w niektórych surowcach mineralnych, np. w
granicie i węglu kopalnym. Z tego też powodu granitu nie zaleca się jako materiału
budowlanego. Rezygnuje się także z dodawania do produkcji materiałów budowlanych
żużli i popiołów pozostałych po spaleniu węgla, ponieważ ilość substancji
promieniotwórczych w produktach spalania węgla zwiększa się. Istnieją ścisłe normy,
które określają maksymalną ilość pierwiastków promieniotwórczych wżywności oraz
w materiałach stosowanych w budownictwie.

► Obecnie pierwiastki promieniotwórcze mają ogromne zastosowanie.

► W medycynie izotopów promieniotwórczych używa się do diagnozowania wielu
chorób. Do leczenia nowotworów stosuje się naświetlanie promieniowaniem
wysyłanym przez izotop cezu kobaltu i radu (używając np. tzw. bomby kobaltowej, czy
igieł radowych).

►Oznaczając zawartości uranu lub toru w badanych materiałach w stosunku do ilości
pośrednich lub końcowych produktów rozpadu promieniotwórczego uczeni określają
wiek minerałów, skał, Ziemi. Badania zawartości izotopu promieniotwórczego węgla I4C
pomagają w określeniu wieku wykopalisk archeologicznych i zabytków starożytnych
kultur.

► Izotopy promieniotwórcze służą do oznaczenia cieków wodnych,
biegu podziemnych strumyków i pęknięć w rurociągach. Pomagają też w
sprawdzeniu szczelności kadłubów statków i wykryciu wad materiałów
konstrukcyjnych.

► Podczas rozpadu niektórych jąder pierwiastków promieniotwórczych
uwalnia się znacznie większa niż w innych ilość energii.

jądro wzbudzone
/nietrwałe/

236
92U

92

Proces ten znalazł zastosowaniedo produkcji energii elektrycznej welektrowniach
jądrowych.

Na wiosnę 1986 r. doszło do bardzo poważnej awarii elektrowni atomowej w
Czarnobylu na Ukrainie. Powodem była błędna decyzja człowieka, a efektem

92
36Kr

235
92U



wyemitowanie do atmosfery olbrzymich ilości substancji promieniotwórczych, które
skaziły całą Europę. Ta awaria stała się przyczyną olbrzymiej niechęci społeczeństw w
wielu krajach do budowania nowych elektrowni jądrowych.
► Pierwiastki promieniotwórcze już podczas II wojnyświatowej zostały wykorzystane
do produkcji nowego rodzaju broni —bomby atomowej
o działaniu milion razy silniejszym od znanych wówczas bomb. Skutki wybuchu takiej
bomby odczuli Japończycy w 1945 roku. Zostały wówczas zniszczone dwa miasta:
Hiroszima i Nagasaki - zginęło setki tysięcy ludzi a równie wielu zostało ciężko
okaleczonych. Wiele osób zmarło od razu, a u wielu choroba popromienna rozwinęła
się dopiero po kilku latach.
Także w pobliżu terenów, gdzie były po wojnie przeprowadzane próby nuklearne
obserwowano skażenie terenu. Wśród napromieniowanych roślin i zwierząt pojawiły
się osobniki różniące się od organizmów macierzystych(mutanty).
Zaobserwowano zwiększoną liczbę dzieci urodzonych z wrodzonymi wadami.
► Groźba użycia broni nuklearnej jest ciągle aktualna, zwłaszcza,że broń ta znalazła
się w posiadaniu rządów państw trzeciegoświata, krajówbiednych,żyjących w stałych
zatargach ze swoimi sąsiadami, jak np. India i Pakistan. Próby z ładunkami
nuklearnymi przeprowadzone przez Pakistan w maju 1998 roku były
odpowiedzią na podobne przeprowadzone wcześniej przez Indię.

Współczesny człowiekżyjący w epoce szybko rozwijającej się cywilizacji, wyposażony w coraz
doskonalszą aparaturę badawczą i wiedzę naukowców całegoświata, ma szansę na zniwelowanie
złych skutków promieniotwórczości i wykorzystanie energii jądrowej dla dobra przyszłości naszej
planety.

Produkcja i stosowanie promieniotwórczych izotopów powinny się

odbywać podścisłą międzynarodową kontrolą.

określanie
wieku

wykopalisk
archeologicz-

radioterapia i
diagnostyka
medyczna

Określenie
wieku wykopalisk
archeologicznych,
skał i minerałów



ZAŁĄCZNIK Nr 4.
Konspekt lekcji godziny wychowawczej:

TEMAT: Co to jest promocja zdrowia ?

Cele zajęć:

• Przedstawienie uczniom rodziny jakośrodowiska, w którym kształtują się
różne zachowania zdrowotne

• Wykazanie związku między życiem rodziny a zdrowiem społeczeństwa

Pomoce:
• Teksty z listami różnych zachowań zdrowotnych i skutków tych zachowań

(dla czterech grup)

• Foliogram - „Czego uczy mnie rodzina?"

• List do rodziców (dla każdego ucznia)

Forma pracy:

Praca w grupach

Plan zajęć:

1. Pogadanka pt. Czego uczymy się w rodzinie?

2. Zabawa pt. Kim mogę być, byłem, jestem w mojej rodzinie?

3. Ćwiczenie - Wszystko zaczyna się w rodzinie

1. Pogadanka

Nauczyciel uzasadnia temat lekcji.
Rodzina jest najbardziej znaczącą grupą społeczną dla każdego człowieka, a szczególnie dla dziecka.
Od rodziny w ogromnej mierze zależy jego zdrowie i rozwój.

Rodzice są pierwszym i bardzo długo wyłącznym wzorcem różnych zachowań, z jakimi spotyka się
dziecko w pierwszych latach swojegożycia. Rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo są dla nas
wszystkich pierwszymi nauczycielami wielu zachowań. W rodzinie dokonuje się tzw. proces socjalizacji
przekazywanie młodemu pokoleniu podstawowych wartości kulturowych i wprowadzenie go wżycie
społeczne. Zadaniem rodziny jest – oprócz wielu innych zadań – zaspokojenie podstawowych potrzeb
biologicznych swoich członków, takich jak: jedzenie, ubranie, aktywność, odpoczynek, schronienie itp.
Zarówno wprowadzenie dziecka wświat innych ludzi, jak też dbanie o jego rozwój biologiczny i
emocjonalny odbywa się na drodze kształtowania określonych zachowań.
Znaczna ich część wiąże się ściśle z dbaniem o swe zdrowie.
Noszą one nazwę zachowań zdrowotnych.

Jakich zachowań zdrowotnych uczy rodzina ? /foliogram/

Czego uczy mnie rodzina?

- w rodzinie człowiek rozwija swoje przyzwyczajenia dietetyczne, nawyki związane z

odżywianiem się, higieną osobistą i higieną otoczenia, wypoczywaniem i pracą,

- w rodzinie uczymy się pierwszych, podstawowych sposobów reagowania na przejawy

złego samopoczucia i różne dolegliwości,

- rodzina uczy także sposobów poszukiwania pomocy zdrowotnej, zarówno tej, która



wiąże się z zapobieganiem i umacnianiem zdrowia (np. gdzie pójść na szczepienie

ochronne przeciwko chorobom tropikalnym, gdy wyjeżdża się do Afryki), jak i w

czasie choroby (gdzie szukać pomocy, gdy ktoś złamał nogę lub się przeziębił).

2. Zabawa pt. Kim mogę być, byłem, jestem w mojej rodzinie?

Istota zabawy polega na wcielaniu się uczniów w role poszczególnych członków
rodziny, którzy w procesie kształtowania różnych zachowań zdrowotnych najmłodszych
jej członków pełnią funkcję domowego „lekarza", domowej „pielęgniarki", opiekuna,
pierwszego nauczyciela zasad pielęgnowania swojego zdrowia. Nauczyciel dzieli klasę
na trzy grupy:

— grupa pierwsza„wciela się" w role ojców

— grupa druga„wciela się" w role matek

— grupa trzecia„wciela się" w role dziadków i babć.

Nauczyciel może wspomagać pracę poszczególnych grup, zadając pomocnicze pytania:
„Kto nauczył Was:

— wycierać poprawnie nos w czasie kataru,
— myć prawidłowo zęby (nie każde mycie zębów chroni przed próchnicą!),
— ubierać się odpowiednio do pory roku i pogody,
— przygotowywać różne - zdrowe - potrawy, np. surówki,
— grać w badmintona, przy którym tak dobrze odpoczywa się po długiej nauce,
— wzywać pomocy — zarówno pogotowia ratunkowego jak i sąsiadki,
— pić gorące mleko z miodem, jak jesteście przeziębieni,
— kupować razowy chleb, bo jest zdrowszy od białych bułek,
— mierzyć temperaturę ciała,
— ważyć się i oceniać, czy się waży za dużo, za mało, czy »akurat«?

Uczniowie z poszczególnych grup - odpowiadając na zadane pytania -mogą także
dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z samodzielnym uczeniem jakichś
zachowań (najstarsze rodzeństwo uczące młodszych braci lub siostry).

3. Ćwiczenie - „Wszystko zaczyna się w rodzinie"
Nauczyciel uzasadniaćwiczenie.

Szczególna rola rodziny dla społeczeństwa, w którym rodzina ta funkcjonuje, opiera
się na jednej z podstawowych funkcji — funkcji prokreacyjnej. Rodzina przysparza
(„dostarcza") społeczeństwu nowych członków. A zatem, rodzina kształtując określone
zachowania i postawy swoich członków, wpływa w zasadniczy sposób na oblicze całego
społeczeństwa. Jeżeli w rodzinie zostaną ukształtowane właściwe zachowania zdrowotne
pojedynczej osoby, to w efekcie wiele społeczności tworzonych przez te osoby może:

— tworzyć sprzyjające zdrowiu warunkiśrodowiskowe nie naruszając praw natury,

— wzmacniać różne lokalne inicjatywy i działania na rzecz zdrowia, np. wytyczenie na

osiedlu dróg dla rowerzystów,

— tworzyć właściwą politykę zdrowotną państwa, np. głosowanie w parlamencie przeciwko

zezwoleniu na reklamę wyrobów tytoniowych.

Czy istnieje związek miedzyżyciem przeciętnej polskiej rodziny a stanem zdrowia
Polaków ?

Uczniowie poszukują odpowiedzi na to pytanie rozwiązując następujące zadanie:

„ Połączyć przykłady różnych zachowań, których człowiek uczy się w swojej rodzinie i
które naśladuje, powtarzając zachowania swoich opiekunów ze zjawiskami obserwowanymi
w naturalnymśrodowisku oraz w zdrowiu Polaków; uzupełnić obie listy o dodatkowy –
jeden – element”



Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każdy zespół otrzymuje dwie listy; listę zachowań i
listę skutków /efektów/ tych zachowań, manifestujących się w zdrowiu Polaków oraz w
stanieśrodowiska naturalnego.

Lista zachowań:

� nieumiejętnepostępowanieześmieciami,

� myciezębówjedenraz dziennie,

� sporządzaniesurówekz różnychwarzywdokażdegoobiadu,

� częstemyciezębówtechnikąrównoległychposunięć,

� zmywanienaczyńzdużą ilościądetergentów,

� jedzeniepokażdymgłównymposiłkudużegoibardzosłodkiegododatku,

� codziennagimnastykaporanna,

� wypoczywanietylkoprzytelewizorzealboprzygazecie,

� branietabletekzawsze,gdyboligłowa,

� jedzeniepokażdymgłównymposiłkujednegodużegojabłka,

� myciezębówtechnikąruchówokrężnych,pokażdym posiłku,

� używaniekosmetyków– zbyt wcześnie,wnadmiarze inieodpowiednio dobranych do rodzaju
skóry,

� paleniepapierosówprzezrodziców,

� picieziołowychherbat,

� mycierąkpokażdymskorzystaniuztoalety,

� opalaniesiębezumiaruiochronyskóry,

� zwracanieuwaginaświeżośćzjadanychpokarmów,

� zjadaniewszkoledrugichśniadań,przygotowanychsamodzielniewdomu,

� mycierąkprzedjedzeniem,

� spanieprzynajmniej8godzindziennie,

� smażeniekilkarazy natymsamymtłuszczu,

� piciealkoholupociężkostrawnych pokarmach,„nalepszetrawienie”

� picie2szklanekmlekadziennie,,

� zgłaszaniesiędolekarza jeszczewtedy,gdyczujemysiędobrze,gdychcemyzasięgnąć rady, jak
zdrowożyć,,

� ostrożneprzechodzenieprzezjezdnię,

� paleniepapierosówprzyosobachniepalących.

Listaskutków /efektów/zachowańczłowieka:

� zanieczyszczenieśrodowiskanaturalnego,

� ubytkiwuzębieniu,

� zdroweipięknezęby,

� dużoosóbotyłych,

� nadużywanieleków,lekomania,

� dużaodpornośćorganizmu,dużawytrzymałość,

� rzadkiezachorowanianachorobyzakaźne,

� skrzywieniekręgosłupaiwady postawy,

� chorobyskóry,

� zdrowamłodzież,

� chorobypłuc/układuoddechowego/,



� wysportowani,zdrowiludzie,

� mniejzatrućpokarmowych,

� chorobyserca,chorobynowotworowe,

� mniejofiarwypadków,

� chore,słabedzieci.

Po 15 minutach pracygrup, ich przedstawiciele /liderzy/ relacjonują na forum klasy swoje wyniki. Nauczyciel
kieruję dyskusjąwyłaniając pozytywne i negatywne zachowania rodzinne / domowe/, wspomaga uczniów w
argumentacjipojawiającejsiępodczasprezentowaniaswoichpropozycjiuzupełnieńdoobulist.

Lekcjękończywręczenieuczniom,przygotowanegowcześniejprzeznauczyciela, listudorodziców.

Listdorodziców:

GimnazjumNr2

Drodzy Państwo

Dzisiaj na lekcji godziny wychowawczej syn/córka Państwa poznawał/a swoją rodzinę jako miejsce, w
którymkażdyczłowiekuczysięwłaściwieżyć.Nadzisiejszejlekcji„właściwie”oznaczało„zdrowo”.

Każda rodzina, a zatem Państwa rodzina również, kształtuje u swoich członków nawyki wiążące się z higieną
osobistą,higienąotoczenia, sposobemodżywiania, sposobemkontaktowaniasięz innymi ludźmi, a także wiele
zachowań związanych choćby z reagowaniem na przejawy złego samopoczucia i różnych dolegliwości
występujących u siebie i bliskichosób.Młodzieżwie już,żeczęść tych zachowań, tzw. Rodzinnych zachowań
zdrowotnych, może byćnegatywna, zna ich przykłady i ich skutki w zdrowiu zarówno poszczególnych osób,
jakicałegospołeczeństwa.

Drodzy Państwo, proszę o rozmowę ze swoimi dziećmi o tym, jak zmieniły się domowe sposoby
pielęgnowania na przestrzeni kilku pokoleń. Czy /na przykład/ zwyczaj podawania osobie przeziębionej
gorącegomlekazmiodembądźczosnku jestzwyczajemtrwającymwPaństwa rodzinieodbardzo dawna, czy
teżnie?Czypowracasiędoniektórychzachowań /np.doprzyrządzaniaróżnychpotraw/,bowydająsię lepsze,
zdrowsze ? Spróbujcie też, Szanowni Państwo, znaleźćwe wspólnej rozmowie przykłady jakichś rodzinnych
zwyczajów,które-niestety–niesłużązdrowiu/np.odpoczywanie tylkoprzytelewizorze/.Wyniki tej rozmowy
pomogąsynowi/córcepaństwalepiejzrozumiećwpływrodzinynawłasnezdrowie.

Dziękujęza współpracę

nauczycielwychowawca
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