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Lekcja wychowawcza - gimnazjum

Temat: Promocja zdrowia

Cele operacyjne:

uczeń :

-zna i wyjaśnia pojęcia ; profilaktyka, zdrowy stylżycia, higiena ciała, higiena umysłu, aktywny i
bierny wypoczynek
-wymienia czynniki wpływające na zdrowy stylżycia
-rozumie związki przyczynowo –skutkowe pomiędzy zachowaniami człowieka a utrzymaniem zdrowia
-wie jak należy dbać o swoje zdrowie
-poprawnie wypowiada się na dany temat
-słucha wypowiedzi innych uczniów
Metody :
Runda ,śnieżna kula, dobór skojarzeń, synektyka Gordona
Środki dydaktyczne :
Szary papier, kartki papieru, markery

TOK ZAJĘĆ

1. Podanie tematyki zajęć

2. Runda – Dokończ zdanie –Czuję się.............

3. Tworzenie definicji zdrowia. – metoda kuliśnieżnej. /7 min/
[ Każdy uczeń na kartce opracowuje swoją definicję zdrowia, następnie dwie osoby tworzą wspólną definicję,
prezentując sobie wcześniejsze pomysły, kolejno cztery osoby opracowują jedną wspólną definicję , osiem osób
tworzy jedną wspólną definicję. Prezentacja na forum definicji zdrowia poszczególnych ośmioosobowych grup]

4. Czynniki wpływające na nasze zdrowie – wyszukiwanie skojarzeń do wyrazów/15 min/

- sen
- zdrowa żywność
- racjonalne odżywianie
- higiena ciała
- higiena umysłu
- aktywny wypoczynek
- profilaktyka

[ tworzymy dwuosobowe zespoły. Każdy zespół losuje kartkę z napisanym wyrazem, do którego układa skojarzenia.
Zespoły nie pokazują sobie kartek. Odczytywanie wyłącznie skojarzeń bez wyrazu początkowego.
Zgłaszają się zespoły, które na podstawie zaprezentowanych skojarzeń innego zespołu uznały ,że miały na kartce
ten sam wyraz początkowy. Sporządzenie na plakacie listy wyrazów

5. Synektyka Gordona / 15 min/

Trudno jest zachować zdrowie jak :
[Uczniowie podają propozycje , wybierają następnie jedną do opracowywania]
Przedstawiam poniżej efekty pracy klasy 1 d. Z propozycji typu: zapalić zapałkę pod wodą, stanąć na Słońcu, wejść
boso na Mount Everest uczniowie wybrali do opracowania -włożyć głowę w paszczę krokodyla
Tworzenie plakatu: Najpierw uczniowie podają propozycje co zrobić, aby udało się przedsięwzięcie. Zapis po lewej
stronie plakatu. Następnie gdy wyczerpią się pomysły przez analogię tworzymy i zapisujemy prawą stronę plakatu.
Odczytanie wniosków z prawej strony plakatu.



Trudno jest zachować zdrowie jak :

włożyć głowę w paszczę krokodyla

1. w ogóle nie wkładać 1. Nie narażać się na choroby, troszczyć się o swoje bezpieczeństwo,

troska o zdrowie

2.ochronić głowę kaskiem 2.chronić zdrowie, dbać o nie w odpowiedni sposób/ sen, aktywność

ruchowa, racjonalne odżywianie, higiena...

3.włożyć otworzony parasol, 3. zastosować ochronę przed chorobą

a dopiero potem głowę zabezpieczenie, szczepionki, profilaktyka

4.usunąć mu zęby 4.wyeliminować zachowania szkodliwe dla zdrowia np. nałogi

5.poprosić kogoś o pomoc 5. konsultacje , porady osób kompetentnych,

w tym przedsięwzięciu aby zdrowie utrzymać jak najdłużej

6. Runda- dokończ zdanie.Na zajęciach ważnym dla mnie było.........

7. Ewaluacja zajęć – zaznacz na tarczy, dokonaj oceny

Twoje zaangażowanie Relacje interpersonalne

Przydatność warsztatów ................................................


