
SCENARIUSZ 1- GODZINNYCH ZAJĘĆ

TEMAT ZAJĘĆ:

TEMAT: CO TO JEST ZDROWIE?

CELE LEKCJI:
WIADOMO ŚCI :
-zapoznanie uczniów z pojęciem  „zdrowie”
-poznanie czynników wpływających na zdrowie pozytywnie i negatywnie
-wykazanie, że zdrowie daje możliwość wszechstronnego rozwoju, realizacji planów
życiowych i osiągnięcia celów życiowych
UMIEJ ĘTNOŚCI:
- podania przykładów czynników wpływających na zdrowie negatywnie i pozytywnie;
-rozwiązywania różnych gier dydaktycznych
- uzasadniania postawionych pytań

POSTAWY:
-wdrażanie do prozdrowotnego trybu życia
-wdrażanie do logicznego myślenia i wnioskowania
-kształtowanie szacunku dla własnego i cudzego życia

METODA LEKCJI : ”burza mózgów”, pogadanka, ćwiczenia

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : ćw.1-  plansze „drzewa” (zielone, czarne),liście drzew –kartki
schematy ksero „drzewa”, ćw.2-kartki – cechy osoby chorej i zdrowej

PRZEBIEG LEKCJI:
1.Czynności organizacyjne – porządkowe
2.Realizacja tematu

a) Wprowadzenie
-Na dzisiejszej lekcji chciałabym abyście wyjaśniali sobie co to jest ZDROWIE?
-Jakie czynniki na nie wpływają pozytywnie, a jakie negatywnie?
-Po czym poznajemy, że jesteśmy zdrowi, czy chorzy?
-Spróbujemy też ustalić RECEPTĘ NA ZDROWIE i odpowiemy sobie do czego potrzebne
jest zdrowie?
b)Zapisanie tematu lekcji – CO TO JEST ZDROWIE?
Dzisiejszy temat wymaga małej  zmiany, otóż na dzisiejszej lekcji zamieniam się w lekarza
eksperta od spraw zdrowia. Chciałabym się od was dowiedzieć co wy wiecie na temat
zdrowia (prawidłowego stylu życia). Z pewnością doskonale jest wam znane słowo
ZDROWIE, często wypowiadamy je z różnych powodów np.
-życzę Ci przede wszystkim zdrowia – składając życzenia bliskim
-jak twoje zdrówko? –spotykając znajomych
-bądź zdrów – żegnając przyjaciela
Wiemy że zdrowie to wielki skarb – zatem dowiedzmy się co wy wiecie na temat zdrowia?
c) ĆWICZENIE 1
Uczniowie zostają podzieleni na grupy (5) i biorą udział w zabawie „drzewa.” Każda grupa
dostaje kartki w kształcie liści (8) i wypisuje na nich przykłady czynników wpływających
na zdrowie pozytywnie i negatywnie. Uczniowie po zapisaniu przyklejają karteczki do
planszy „drzewa”- lider grupy uzasadnia przykłady.
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Wniosek: aby organizm prawidłowo funkcjonował powinniśmy stosować
się do zaleceń drzewa zielonego, a nie czarnego. Uczniowie otrzymują
podobne schematy i samodzielnie je uzupełniają wklejając do zeszytu.

d) ĆWICZENIE 2
Uczniowie otrzymują kartki – cechy osoby chorej i zdrowej i mają je  uszeregować i ocenić
czy dana osoba jest chora czy zdrowa.

CECHY OSOBY CHOREJ CECHY OSOBY ZDROWEJ
-   często się przeziębiam -   jestem w dobrej kondycji fizycznej
-   źle się czuję -   rzadko choruję
-   na nic nie mam ochoty -   dobrze się czuję
-   jestem smutny -   mam chęć do życia
-   jestem chory i leżę w łóżku -   jestem radosny

4.PODSUMOWANIE
Widzę, że i wy choć nie jesteście lekarzami dobrze umiecie ocenić czy osoba jest chora czy
zdrowa. Spróbujmy  zatem odpowiedzieć na pytanie czym jest zdrowie?
WNIOSEK Z LEKCJI:
ZDROWIE – to stan równowagi fizycznej i psychicznej. Dzięki zdrowiu możemy:
-realizować plany życiowe
-urzeczywistniać marzenia
-wszechstronnie się rozwijać
-osiągać cele życiowe
Czyż nie słuszne napisał Jan Kochanowski w swej fraszce „Na zdrowie”
SZLACHETNE ZDROWIE,  NIKT SI Ę NIE DOWIE JAKO SMAKUJESZ,A Ż SIĘ
ZEPSUJESZ ...
Warto dbać o zdrowie, bo jest ono cennym dobrem, dzięki któremu możemy żyć radośnie
ciekawie i twórczo. Jako podsumowanie wypiszcie receptę na zdrowie – na blankietach
gotowych recept i uzupełnijcie kartę pracy.



KARTA PRACY UCZNIA

TEMAT: CO TO JEST ZDROWIE?

1.Uzupełnij schemat - dopisz do odpowiedniego „drzewa” czynniki wpływające
na zdrowie negatywnie i pozytywnie.

 

DRZEWO ZIELONE DRZEWO CZARNE



2.Uzupełnij tabelkę -wpisując cechy osoby zdrowej i chorej

CECHY OSOBY ZDROWEJ CECHY OSOBY CHOREJ

3.Które spośród czynników wpływają na zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu
człowieka (zakoloruj odpowiednie pola dowolnym kolorem).

Palenie papierosów Spożywanie owoców i warzyw
Dbanie o codzienną higienę osobistą Uprawianie sportu
Picie alkoholu Hałas
Dobrze zaplanowany dzień pracy Zanieczyszczenia powietrza
Choroby Spacery na świeżym powietrzu
Dobre kontakty z rodzicami Radość, uśmiech, optymizm
Spożywanie tłustych pokarmów Rozwój cywilizacji

4.Wybierz jeden czynnik pozytywnie a jeden negatywnie wpływający na zdrowie i uzasadnij swój
wybór.

A)

B)

5.Przepisz receptę na zdrowie dla wybranej osoby - na załączonym blankiecie uwzględniając
zdobyte wiadomości.




