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Cele edukacyjne:
Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Zadania szkoły:
1. Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego
rozwoju.
2. Uświadomienie 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 i 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 sytuacjami życiowymi,
jego ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie

c) pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia, zachowanie
w sytuacjach katastrof

3. Żywność i żywienie.
a) skład żywności, planowanie jadłospisów, ich różnice ze względu na: kulturę,

wiek, stan zdrowia, rodzaj pracy
b) higiena produkcji i przechowywania żywności, prawa konsumenta, reklama

żywności
4. Aktywność ruchowa i umysłowa.

a) aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanach zdrowia
b) wypoczynek bierny i czynny
c) higiena pracy umysłowej i snu
d) osoby niepełnosprawne i ich potrzeby

5. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu - podejmowanie
odpowiedzialnych wyborów, korzystanie z pomocy służby zdrowia.
6. Poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.
7. Przyczyny i skutki używania, m.in. środków psychoaktywnych, formy pomocy
dla osób eksperymentujących i uzależnionych, sposoby radzenia sobie w
sytuacjach trudnych.

Osiągni ęcia:
1) Rozpoznawanie czynników chroniących i czynników ryzyka

wpływających na zdrowie i rozwój.
2) Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia.
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JEDNOSTKA
TEMATYCZNA ZAKRES TREŚCI - WYMAGANIA UWAGI

1 Zasady
pielęgnacji skóry

- wymienia zmiany zachodzące w skórze w okresie
dojrzewania
- charakteryzuje wybrane choroby skórne
- wyjaśnia, jak zapobiegać zmianom trądzikowym
- wskazuje sposoby pielęgnacji skóry całego ciała

2 Wpływ hałasu na
stan psychiczny
człowieka

- wyjaśnia, w jaki sposób hałas wpływa na układ
nerwowy
- uzasadnia, dlaczego nie należy słuchać głośnej
muzyki
- wymienia źródła hałasu i jego natężenie
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3 Czy powinniśmy
się opalać?

- wyjaśnia, jaki wpływ ma promieniowanie słoneczne
na skórę człowieka
- określa, w jaki sposób powinniśmy korzystać ze
słońca
- wymienia sposoby ochrony ciała przed nadmiernym
nasłonecznieniem

4 I pomoc w
przypadku
złamań i
zwichnięć

- wymienia objawy złamania kości i zwichnięcia stawu
- klasyfikuje rodzaje złamań
- określa, jak udzielić pierwszej pomocy
- charakteryzuje proces gojenia złamań

5 I pomoc w
przypadku
urazów
kręgosłupa

- wymienia objawy urazu kręgosłupa
- wskazuje sposoby udzielania pierwszej pomocy przy
podejrzeniu o uszkodzenie kręgosłupa
- określa, w jaki sposób można transportować chorego

6 I pomoc w
krwotokach

- klasyfikuje krwotoki
- określa zasady I pomocy
- zakłada opatrunek uciskowy na różne okolice ciała

7 I pomoc w
oparzeniach
odmrożeniach

- wymienia przyczyny oparzeń
- określa stopnie oparzeń skóry i poszczególne
charakteryzuje
- charakteryzuje rodzaje odmrożeń
- określa zasady I pomocy
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8 I pomoc na
miejscu wypadku

- wymienia sposoby oceny stanu zdrowia
- charakteryzuje zabiegi ratujące życie
- analizuje pierwszą pomoc a szansę przeżycia

9 Racjonalne
odżywianie –
planowanie
jadłospisów

- określa, co to jest racjonalne żywienie
- wymienia błędy w diecie Polaków
- charakteryzuje sposób prawidłowego żywienia na
podstawie „piramidy zdrowia”
- planuje jadłospis dla młodzieży 13-16 latŻ
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10 Ochrona
żywności przed
zepsuciem i
zanieczyszczenie
m

- charakteryzuje sposoby i metody przechowywania
przez dłuższy okres czasu
- wymienia środki chemiczne dodawane do żywności



11 Role składników
odżywczych w
organizmie

- klasyfikuje składniki odżywcze
- wymienia skutki niedoboru i nadmiaru witamin i soli
mineralnych
- charakteryzuje wybrane choroby na tle niedoborów

12 Zapotrzebowanie
organizmu na
produkty
żywnościowe

- określa od czego zależy dobór pokarmów
- podaje zasady racjonalnego żywienia
- z tabeli odczytuje dzienne racje pokarmowe
- wskazuje nieprawidłowe nawyki żywieniowe
- dowodz,i że prawidłowe odżywianie ma znaczący
wpływ na stan zdrowia

13 Zapobieganie
chorobom
przewodu
pokarmowego

- określa zasady zapobiegania zatruciom
- wymienia pasożyty przewodu pokarmowego
- wyjaśnia jak zapobiegać pasożytom
- wymienia choroby zakaźne szerzące się drogą
pokarmową
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14 Czy nadwagi
trzeba się
wstydzić?

- określa co to jest nadwaga i otyłość
- wyjaśnia sposoby obliczenia należnej masy ciała
- wymienia przyczyny nadwagi u dzieci i młodzieży
- wskazuje sposoby zredukowania wagi
- opisuje sposoby utrzymania prawidłowej masy ciała

15 Jak zachować
sprawność
ruchową

- objaśnia rolę sprawności fizycznej w prawidłowym
funkcjonowaniu organizmu
- charakteryzuje rozwój sprawności mięśni
- podaje przykłady ruchu i ćwiczeń fizycznych- ogólno
ruchowych
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16 Wady postawy - określa rodzaje nieprawidłowości w budowie
kręgosłupa
- wymienia przyczyny wad postawy
- wymienia przyczyny płaskostopia
- wskazuje jak unikać wad postawy

17 Co to jest zdrowie
i od czego zależy

- charakteryzuje pojęcie „zdrowia” w WHO
- wymienia czynniki decydujące o zdrowiu
- określa pojęcie „promocja zdrowia:
- opisuje korzyści jakie można osiągnąć będąc
zdrowym

18 Dlaczego Polacy
umierają na
choroby serca?

- wymienia czynniki zmniejszające ryzyko
zachorowania na choroby układu krążenia
- wskazuje na związek z nieprawidłowym odżywianiem
- wymienia choroby układu krążenia
- wskazuje sposoby zapobiegania
- wyjaśnia w jaki sposób aktywność fizyczna
usprawnia pracę serca
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19 Zapobieganie
chorobom układu
oddechowego

- wymienia przykłady chorób układu oddechowego
- wymienia objawy grypy, anginy, zapalenia płuc,
oskrzeli, gardła
- wskazuje sposoby zapobiegania chorobom



20 Choroby układu
oddechowego o
charakterze
społecznym

- wskazuje czynniki wpływające na rozwój gruźlicy,
pylicy płuc
- wyjaśnia dlaczego gruźlicę zaliczmy do chorób
społecznych
- wymienia przyczyny gruźlicy
- określa sposoby zapobiegania- szczepienia

21 Czy wirus HIV
jest
niebezpieczny dla
otoczenia

- wyjaśnia istotę zakażenia wirusem HIV
- wymienia sposoby zarażenia się HIV
- wskazuje na czym polega zapobieganie zakażeniom
HIV i chorobie AIDS
- określa zasady postępowania w stosunku do osób
chorych na AIDS i nosicieli HIV

22 Sposoby
zapobiegania
niepożądanej
ciąży

- wymienia objawy ciąży
- wymienia i klasyfikuje metody antykoncepcji
- charakteryzuje naturalne metody zapobiegania ciąży
- wymienia sztuczne środki antykoncepcyjne

23 Jak korzystać z
ochrony zdrowia?

- określa na jakich zasadach korzystamy z usług
Służby Zdrowia
- wyjaśnia w jaki sposób dokumentowany jest stan
zdrowia w placówkach służby zdrowia
- wymienia inne organizację zajmujące się
problematyką zdrowia wśród ludności
- charakteryzuje prawa pacjenta

24 Wpływ palenia
tytoniu na
zdrowie

- wymienia szkodliwe substancje znajdujące się w
dymie
- charakteryzuje choroby związane z długotrwałym
paleniem tytoniu
- wyjaśnia co to jest „palenie bierne”

25 Wpływ
zanieczyszczeń
powietrza na
zdrowie

- wymienia przyczyny zanieczyszczeń powietrza
- wyjaśnia jaki wpływ ma zanieczyszczenie powietrza
na zdrowie człowieka
- charakteryzuje choroby- pylica, nowotwory
- wskazuje sposoby zapobiegania chorobom

26 Wpływ alkoholu
na zdrowie

- wymienia skutki nadużywania alkoholu
- wyjaśnia dlaczego alkoholizm jest chorobą społeczną

27 „Alkohol kradnie
wolność”

- film dydaktyczny
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28 Zapobieganie
zagrożeniu
cywilizacji -
narkotyki

- wymienia skutki zażywania narkotyków
- wyjaśnia dlaczego nie należy zażywać narkotyków
- wskazuje, gdzie może szukać pomocy człowiek
uzależniony


