
Scenariusze lekcji wychowawczych
zrealizowanych w ramach Szkolnego Programu Promocji Zdrowia

w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle

W związku z realizacją Szkolnego Programu Promocji Zdrowia, Zespół
Wychowawczy  II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle postanowił stworzyć bank
scenariuszy lekcji i propozycji realizacji tematów ujętych  w tym programie.
Opracowania te są pomocne w przygotowywaniu godzin do dyspozycji
wychowawcy i usprawniają pracę wychowawczą.
      Poniżej przedstawiono dwa takie opracowania.

Temat: Anoreksja.

Cele:

1. Poznanie przyczyn, objawów, skutków anoreksji, sposobów pomocy choremu.
2. Rozwijanie umiejętności pracy w grupach, pracy z tekstem i prezentacji
efektów pracy.

Metody:

- wykład,
- praca z tekstem,
- dyskusja,
- metoda audiowizualna.

Formy organizacyjne:
- praca z całą klasą,
- praca w grupach.
- 
Materiały:

- kartony,
- flamastry,
- artykuły z czasopism o chorych na anoreksję,
-  kaseta z filmem  „Anoreksja i bulimia. Śmiertelna pułapka”.

 Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie  do lekcji:
a) Zapisanie tematu na tablicy.
b) Podanie innych określeń anoreksji  / jadłowstręt psychiczny, choroba głodu /,
c) Co skłania do podjęcia takiego tematu.
(Streszczenie wypowiedzi nauczyciela: Lekarze biją na alarm.  Badania pokazują,  że
co setna dziewczyna w Polsce zapada na anoreksję. Chorują dziewczęta  najczęściej
w wieku  15 – 20  lat, a więc również  uczennice naszej szkoły



są narażone na to zaburzenie. Chłopcy zapadają  na tę chorobę  ok.  15 razy rzadziej.
Walka z chorobą  jest długa i trudna, choroba  może mieć nawroty. Jej skutki
są tragiczne. 10% chorujących umiera głównie dlatego, że nie poddają się leczeniu
lub robią to za  późno. Najczęściej bezpośrednią  przyczyną śmierci jest
niewydolność układu  krążenia ).

2.  Nauczyciel informuje, jakie aspekty anoreksji będą omawiane na zajęciach:
Poznamy przyczyny tej choroby  -  by jej zapobiegać.
Poznamy objawy  -  by w porę rozpoznać tę chorobę.
Uświadomimy sobie przerażające jej skutki.
Poznamy sposoby pomocy choremu.

3. Uczniowie zostają podzieleni na   5  grup (po sześciu uczniów w grupie,
skupionych dokoła połączonych stolików). Każda z grup otrzymuje takie same
artykuły dotyczące historii dwóch dziewcząt  chorujących na anoreksję, arkusz
papieru i flamastry oraz (na kolorowych karteczkach) jeden z poniższych tematów
do opracowania.

 TEMATY:

a) „Jakie osoby najczęściej zapadają na anoreksję? Jakie są tego przyczyny?”
b) „Jak na zewnątrz objawia się anoreksja?”
c) „Jakie spustoszenia czyni anoreksja wewnątrz organizmu?”
d) „Jak zachowuje się osoba chora na anoreksję?”
e) „Jak powinni się zachowywać przyjaciele osób chorych na anoreksję?

 Wskazówki.

Grupy pracują nad tekstem i zapisują rozwiązania na arkuszach.
Na wykonanie zadania mają ok. 15 min.

4.   Przedstawiciele kolejnych grup prezentują przy tablicy efekty pracy.
     (arkusze przyklejają do tablicy).

5.   Pytania uczniów, dyskusja, uzupełnienia odpowiedzi.

6. Obejrzenie  filmu, dotyczącego anoreksji  (ok. 8 min)  i ewentualne uzupełnienie
odpowiedzi w arkuszach.

Załączniki dla nauczycieli:

1. Opracowania naukowe dotyczące anoreksji
2. Artykuły o chorych na anoreksję ( kilka właściwie dobranych )
3. Przykładowe opracowania  tematów a), ...e) przez grupy uczniów

UWAGA:  Kolejną lekcję do dyspozycji wychowawcy można poświęcić  bulimii
i różnicom między tymi chorobami.



Temat: Zasady zdrowego żywienia.

Cele:

1. Uświadomienie uczniom wpływu reklamy na sposób odżywiania się.
2. Kształtowanie krytycznego i racjonalnego stosunku do przekazu medialnego.
3. Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia i zachęcanie

do ich stosowania.
4. Zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia.

Metody:

- plakat,
- dyskusja,
- pogadanka,
- autoprezentacja.

Formy organizacyjne:

- praca z całą klasą,
- praca w grupach,

Materiały:

- arkusze papieru,
- flamastry,
- plakat prawidłowej piramidy zdrowego żywienia,
- zasady prawidłowego żywienia - kserokopie,

Przebieg lekcji:

Nauczyciel na wcześniejszej lekcji zachęca uczniów do oglądania telewizyjnych
reklam żywności.

1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy 5-6.osobowe i poleca aby każda grupa
opracowała komiks opowiadający o Ufoludku, który przybył na Ziemię,
a jedynym źródłem jego informacji o sposobie odżywiania się na naszej planecie
są reklamy telewizyjne.

2. Liderzy prezentują opracowania grup przed całą klasą.

3. Uczniowie porównują jadłospisy Ufoludka każdej z grup.

4. Nauczyciel rozdaje każdej grupie planszę, na której narysowana jest pusta
piramida (załącznik 1) i poleca ją uzupełnić. Zadaniem uczniów jest wpisanie
nazwy produktu, który dany Ufoludek spożywa najczęściej u podstawy piramidy,
natomiast najrzadziej spożywanego - w jej wierzchołku.



5. Po wykonaniu zadania, piramidy żywienia każdego Ufoludka zostają
zaprezentowane na tablicy.

6. Nauczyciel informuje uczniów, że na podstawie badań, opracowano piramidę
zdrowego żywienia. Odżywianie się zgodne z treścią piramidy ma istotne
znaczenie dla zdrowia człowieka.

7. Nauczyciel wiesza na tablicy planszę przedstawiającą piramidę zdrowego
żywienia (załącznik 2).

8. Uczniowie wymieniają poglądy na temat treści w niej zawartych.

9. Nauczyciel odpowiada na ewentualne pytania.

10. Uczniowie porównują   piramidę zdrowego żywienia z opracowanymi przez nich
piramidami żywienia Ufoludków.

11. Nauczyciel zadaje pytania:
- Czy wasze piramidy różnią się od piramidy zdrowego żywienia ?
- Czego brakuje w waszych piramidach ?
- Czego jest najwięcej, a czego najmniej ?
- Czy są u was produkty, których nie ma w piramidzie zdrowia ?

12. Nauczyciel zachęca uczniów do dyskusji o samopoczuciu Ufoludków,
o przewidywanych skutkach zdrowotnych wynikających z określonego sposobu
odżywiania się.

13. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Który Ufoludek odżywia się w sposób
najbardziej szkodliwy dla zdrowia i dlaczego ?

14. Nauczyciel zwraca uwagę na problem negatywnego wpływu reklam
telewizyjnych na sposób odżywiania się.

15. Uczniowie wyrażają swoje zdanie na ten temat.

16. Nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami racjonalnego żywienia i rozdaje
każdemu z nich kartę na której zawartych jest 10 zasad (załącznik 3).

17. Nauczyciel podsumowując podkreśla, że racjonalne żywienie ma istotny wpływ
na zdrowie człowieka, jego samopoczucie i ogólną kondycję. Dieta niewłaściwa
pod względem jakościowym lub ilościowym może upośledzić prawidłowy
rozwój człowieka, a także spowodować wiele chorób wynikających z niedoboru
lub nadmiaru pewnych składników.



Załącznik 1

Załącznik 2
Piramida zdrowego żywienia

chleb, makaron, kasza, produkty zbożowe

owoce, warzywa, strączkowe

oleje roślinne

nabiał

słodycze

Mięso
czerwone



Załącznik 3

Zasady racjonalnego żywienia

1. Bezpieczeństwo dla zdrowia w rozmaitości spożywanych produktów.
2. Utrzymanie należnej masy chroni przed chorobami przemiany materii.
3. Ciemne pieczywo bogate w witaminy, składniki mineralne i błonnik

korzystniejsze niż pieczywo białe.
4. Dwie szklanki chudego mleka zapewniają organizmowi wystarczającą ilość

wapnia.
5. Ryby, zdrowszym źródłem białka niż mięso.
6. Dużo warzyw i owoców zapewnia organizmowi wystarczającą ilość witaminy C,

beta-karotenu, minerałów i błonnika.
7. Ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych.
8. Unikanie słodyczy chroni przed próchnicą zębów i ułatwia utrzymanie należnej

wagi.
9. Mniej soli – mniejsze zagrożenie nadciśnieniem tętniczym.
10. Nie picie alkoholu jest rozsądniejsze od umiaru w spożyciu, a nadmiar rujnuje

zdrowie.
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