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TTYYTTUUŁŁ ::   „„ ZZYYJJMM YY  ZZDDRROOWWOO  II   BBEEZZPPII EECCZZNNII EE””   
 
 
Cel ogólny: Kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo 
 
 
Moduł I - „Zdrowie ponad wszystko"  
 
Cel ogólny: Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 
Cele szczegółowe: 

• Zdefiniować pojęcie zdrowia. 

• Wykazać znaczenie składników pokarmowych w organizmie. 

• Sklasyfikować składniki pokarmowe. 

• Zaproponować jednodniowy jadłospis z uwzględnieniem odpowiednich składników 

pokarmowych i wartości odżywczych. 

• Wyliczyć dzienne zapotrzebowanie na kalorie. 

• Wymienić zasady racjonalnego odżywiania się. 

• Wykazać wpływ diety na rozwój fizyczny i psychiczny człowieka. 

• Zaproponować sposoby spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

• Zaprojektować program dnia. 

• Dowieść wpływ aktywnego wypoczynku na zdrowie człowieka. 

• Zaproponować ćwiczenia dostosowane do wielu możliwości uczniów. 

• Wymienić wady postawy. 

• Dowieść znaczenia gimnastyki porannej. 

• Wymienić i rozumieć zagrożenia spowodowane przetrwaniem i stosowaniem anabolików. 

• Wymienić skutki nieprzestrzegania zasad higieny oraz sposoby dbania o higienę. 

• Wyjaśnić przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych i przedstawić skutki tych chorób. 

• Dowieść wpływu środowiska na zdrowie. 

• Wymienić choroby zakaźne, pasożytnicze. 



Treści szczegółowe: 

– podział składników odżywczych, 

– rola składników pokarmowych, budulcowych, energetycznych. 

– obecność składników w pokarmach i sposoby ich wykrywania, 

– zasady racjonalnego i prawidłowego odżywiania się, 

– wpływ właściwej diety na rozwój psychofizyczny człowieka, 

– przykład jednodniowego jadłospisu, 

– higiena ciała, skutki nieprzestrzegania zasad higieny, 

– zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania i znaczenie higieny w tym 

okresie, 

– choroby zakaźne, pasożytnicze, szczepienia ochronne, 

– wypoczynek czynny i bierny, wpływ aktywnego trybu życia na zdrowie człowieka, 

– zestaw ćwiczeń dostosowanych do wieku i możliwości uczniów, 

– znaczenie gimnastyki porannej, 

– zagrożenia spowodowane przetrenowaniem i stosowaniem anabolików, 

– wpływ środowiska na zdrowie, 

– aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanie zdrowia, prawidłowa 
postawa ciała i czynniki ją warunkujące, 

– wady postawy. 

Moduł II -„Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc" 

Cel ogólny: Kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo własne i innych 

Cele szczegółowe: 

• Wymienić podstawowe zasady przepisów ruchu drogowego. 

• Wymienić ogólne zasady udzielania I pomocy w przypadku urazów. Scharakteryzować 

rodzaje złamań, rozróżnić rodzaje krwotoków. 

• Wymienić podstawowe zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zachowania się  

na lekcjach kultury fizycznej, fizyki, chemii, oraz w innych sytuacjach. 

• Zapoznać się z zasadami działań i obsługą podstawowych urządzeń elektrycznych, 

gazowych i sanitarnych i umieć posługiwać się nimi. 

• Znać skutki nieprawidłowego posługiwania się tymi urządzeniami. 

• Znać i stosować zasady zachowania się w szkole, w czasie przerw, wycieczce,  

na ulicy przewidzieć skutki nieprawidłowego zachowania się. 

• Wymienić główne źródła hałasu, sposoby ochrony przed hałasem. 

• Zmierzyć natężenie hałasu. 



Treści szczegółowe: 

– podstawowe zasady przepisów ruchu drogowego, 

– ogólne zasady udzielania I pomocy w przypadku urazów, 

– zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i gier, 

– rodzaje złamań, zwichnięcia, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, krwotoki, udary, porażenia, 

– zasady działania urządzeń elektrycznych, gazowych i sanitarnych, 

– zasady BHP podczas pracy z nimi, 

– regulamin pracowni fizycznej, chemicznej i na sali gimnastycznej, 

– zasady zachowania się w szkole, w czasie przerw, na wycieczce, na ulicy,  

na podwórku, 

– główne źródła hałasu, 

– choroby wywołane hałasem, 

– sposoby ochrony przed hałasem, 

– pomiar natężenia hałasu. 

Moduł III -„Odpowiedzialno ść za siebie i innych" 

Cel ogólny: Kształtowanie i umacnianie odpowiedzialnych postaw wobec siebie, innych  
i środowiska przyrodniczego. 

Cele szczegółowe: 

• Podać przykłady nawyków dobrych i złych. 

• Omówić ich wpływ na zdrowie. 

• Wymienić sposoby zapobiegania i eliminowania niedobrych dla zdrowia 

nawyków i przyzwyczajeń 

• Wymienić choroby cywilizacyjne i społeczne. 

• Przewidzieć skutki tych chorób. 

• Określić sposoby zapobiegania im. 

• Rozróżnić choroby cywilizacyjne i społeczne. 

• Odróżnić HIV od AIDS. 

• Określić skutki używania alkoholu, nikotyny, środków odurzających. 

• Wymienić środki odurzające. 

• Wymienić choroby spowodowane używaniem alkoholu nikotyny, 

przewidzieć skutki nadużywania. 

• Wymienić sposoby zapobiegania. 

• Zaprojektować plakat dotyczący alkoholizmu, nikotynizmu itp.. 

• Rozróżnić rodzaje nałogów. 

• Przedstawić graficznie sposoby walki z wybranym nałogiem. 

• Zanalizować stan środowiska w najbliższej okolicy. 



• Określić stopień jego zanieczyszczenia. 

• Zaplanować działanie poprawiające stan środowiska. 

• Określić formy segregowania śmieci i odpadów 

• Zaprojektować teren zielony w swoim miejscu zamieszkania. 

• Wymienić sposoby ochrony i zachowania środowiska naturalnego. 

• Uzasadnić potrzebę zachowania środowiska i jego ochrony. 

• Wymienić prawa i obowiązki ucznia. 

• Wyjaśnić zasadę zdrowej rywalizacji. 

• Ocenić swoje mocne i słabe strony. 

• Ocenić współpracę we własnym zespole klasowym 

• Rozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych i wskazać sposoby pomocy 

tym ludziom. 

Treści szczegółowe: 

– przykłady nawyków dobrych i złych 

– ich wpływ na zdrowie człowieka, 

– choroby cywilizacyjne i społeczne, 

– sposoby zapobiegania tym chorobom i ich skutki, 

– AIDS, 

– zdrowotne i społeczne skutki alkoholizmu, 

– profilaktyka, 

– choroby wywołane spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, używaniem środków 

odurzających, 

– aktualny stan środowiska w najbliższej okolicy, 

– dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ich wpływ na zdrowie człowieka, segregacja 

odpadów i śmieci, 

– zakładanie miejsc zielonych, 

– działalność człowieka w środowisku naturalnym, 

– sposoby ochrony przyrody, 

– wpływ człowieka i jego działalności na środowisko, samoocena mocnych i słabych stron, 

– szacunek dla siebie i innych, 

– prawa i obowiązki ucznia, 

– zasady zdrowej rywalizacji, 

– współpraca w zespole klasowym, 

– osoby niepełnosprawne i ich potrzeby. 



Procedura osiągania celów: 

1. Spotkanie ze specjalistą do spraw BHP. 

2. Spotkanie z policjantem. 

3. Ćwiczenia-warsztaty w udzielaniu pierwszej pomocy. 

4. Konkurs plastyczny „Walka z nałogiem" 

5. Akademia - Dzień Ziemi. 

6. Dzień sportu - zasady zdrowej rywalizacji. 

7. Układanie jadłospisów-konkurs. 

8. Pogadanka na temat chorób cywilizacyjnych i społecznych. 

9. Film-Choroby XX wieku. 

10. .Wyjazd na lodowisko-czynne uprawianie sportu. 

11. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego-plan pracy. 

12. Spotkanie z pedagogiem. 

13. Projekt dnia-opracowanie dziennego rozkładu zajęć z uwzględnieniem aktywnego spędzania 

wolnego czasu. 

14. Lekcja wychowawcza. 

Ewaluacja: 

1. Wystawa prac plastycznych. 

2. Ankieta świadomości zdrowotnej  i zachowań prozdrowotnych dla uczniów gimnazjum. 

3. Lekcja pokazowa-prezentacja najciekawszych ćwiczeń gimnastycznych. 

4. Wykonanie gazetki ściennej propagującej zdrowy tryb życia. 

5. Osiągnięcia sportowe uczniów-tablica ścienna. 

6. „Dzień Sportu" - turnieje sportowe  

  - mecze piłki nożnej i siatkowej  

  - ścieżka sprawności fizycznej 

Forma realizacji ścieżki prozdrowotnej —„ Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” 

Moduł I„Zdrowie ponad wszystko" 
L.P TEMAT CEL OGÓLNY CELE 

SZCZEGÓŁOWE  
 

TREŚCI 
 

PRZEDMIOT  

l. 
 

Rola składników 
pokarmowych  
w organizmie 
 

Uświadomienie 
znaczenia 
składników 
pokarmowych  
w prawidłowym 
odżywianiu się. 

 sklasyfikować ـ
składniki 
pokarmowe 

 wykazać znaczenie ـ
składników 
pokarmowych w 
organizmie 

 wyliczyć dzienne ـ
zapotrzebowanie na 
kalorie. 

Podział 
składników 
odżywczych, rola 
odżywczych: 
budulcowych, 
energetycznych. 
Obecność 
składników 
sposoby ich 
wykrywania  

biologia 
 



2. Racjonalne 
odżywianie. 

Kształtowanie 
właściwych 
nawyków 
żywieniowych 

 określić wpływ ـ
wieku, stanu 
zdrowia na jakość i 
ilość spożywanych 
posiłków  

 wymienić zasady ـ
racjonalnego 
odżywiania się. 

Ilość i jakość 
spożywanych 
posiłków w 
zależności od 
wieku i stanu 
zdrowia, zasady 
racjonalnego 
odżywiania się. 

biologia 
godz.-wych. 

3. Organizacje czasu 
wolnego 

Kształtowanie 
nawyków 
wypoczynku 
czynnego. 

 zaproponować ـ
sposoby spędzania 
wolnego czasu na 
świeżym powietrzu  

 zaprojektować ـ
program dnia  

 dowieść wpływu ـ
aktywnego 
wypoczynku na 
zdrowie człowieka  

Wypoczynek 
czynny i bierny, 
wpływ aktywnego 
trybu życia na 
zdrowie człowieka 

godz.-wych. 
wos 

4. Sport to zdrowie Uświadomienie 

wpływu sportu na 

zdrowie człowieka 

  zaproponować ـ
i dostosować 
ćwiczenia do 
odpowiedniego 
wieku i możliwości 
uczniów 

 dowieść znaczenia ـ
gimnastyki porannej  

 wykazać wpływ ـ
przetrenowania i 
anabolików na 
zdrowie człowieka  

 wymienić wady ـ
postawy 

Zestaw ćwiczeń 
dostosowanych 
do wieku i 
możliwości 
uczniów, 
znaczenie 
gimnastyki 
porannej, 
zagrożenie 
zdrowia 
spowodowane 
przetrenowaniem 
i stosowaniem 
anabolików 

godz.-wych. 

wych.-fiz. 

5. Higiena ciała, 
skutki 
nieprzestrzegania 
zasad higieny 

Uświadomienie 
konieczności 
przestrzegania 
zasad higieny 

 

 wymienić skutki ـ
nieprzestrzegania 
zasad higieny 

 określić sposoby ـ
dbania o higienę 
ciała, ubioru, 
otoczenia 

 stosować w praktyce ـ
zasady higieny 

Zasady higieny, 
skutki 
nieprzestrzegania 
zasad higieny, 
sposoby dbania  
o higienę 

biologia 
godz.-wych. 
 

6. 

 

Higiena okresu 
dojrzewania 

Uświadomienie 
szczególnego 
znaczenia dbania  
o higienę w okresie 
dojrzewania  

 rozumieć i wyjaśnić ـ
zmiany zachodzące 
w organizmie w 
okresie dojrzewania 

stosować zasady 
higieny, dowieść 
znaczenie higieny  
w tym szczególnym 
okresie 

Zmiany w 
organizmie 
człowieka 
wywołane 
dojrzewaniem, 
higiena dziewcząt  
i chłopców w 
okresie 
dojrzewania 

biologia 
godz.-wych. 

wos 



 
7. Układamy dzienny 

jadłospis 
 

Kształtowanie 
nawyków 
prawidłowego 
odżywiania się 

 zaplanować ـ
jadłospis dla siebie 
na l dzień 

 wybrać właściwe ـ
produkty 
spożywcze 
zawierające 
odpowiednie 
składniki 
pokarmowe 

 wyliczyć dzienne ـ
zapotrzebowanie 
na kalorie 

Zasady 
prawidłowego 
odżywiania się, 
właściwa dieta, 
kaloryczność potraw 

wych- 
techniczne 

 

Moduł II—„Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc". 

l. Zasady BHP  
w domu, w szkole, 
na ulicy,  
na wycieczce 

Uświadomienie 
konieczności 
przestrzegania 
zasad BHP  
w otoczeniu 
 

 wymienić ـ
podstawowe zasady 
przepisów ruchu 
drogowego  

 wyjaśnić zasady ـ
działania urządzeń 
elektrycznych, 
gazowych, 
sanitarnych  

 rozumieć skutki ـ
nieprawidłowego 
posługiwania się 
tymi urządzeniami  

 wymienić zasady ـ
zachowania się na 
przerwach, 
wycieczce 

 znać zasady ـ
ewakuacji w szkole 
w razie 
niebezpieczeństwa  

 rozumieć zasady ـ
BHP na lekcji  
kult-fiz. 

 znać regulamin ـ
korzystania z Sali 
gimnastycznej 

Zasady ruchu 
drogowego, BHP na 
lekcji, fizyki, chemii. 
Regulamin Sali 
gimnastycznej, plan 
ewakuacji szkoły, 
skutki 
nieprawidłowego 
korzystania z 
urządzeń 
znajdujących się w 
szkole.  
Zasady działania 
tych urządzeń, 
sytuacje zagrażające 
zdrowiu. 
Zasady BHP na 
przerwach, 
wycieczce szkolnej 

fizyka 
chemia 

wych.-tech. 
godz.-wych. 
wych.-fiz. 

2. 
 

Pierwsza pomoc w 
sytuacjach 
zagrażających 
życiu 

 
 

Kształtowanie 
nawyku udzielania 
pierwszej pomocy 
w różnych 
sytuacjach 

 

 wymienić zasady ـ
udzielania 
pierwszej pomocy, 
stosować je  
w praktyce  

 scharakteryzować ـ
rodzaj e złamań, 
zwichnięcia, 
stłuczenia, 

Zasady udzielania 
pierwszej pomocy  
w sytuacjach 
zagrażających życiu 

 

Biologia 
Wych.-fiz. 

 

 



   omdlenia, 
utonięcia, 
porażenia, 
rozróżnić rodzaje 
krwotoków  

 stosować zasady ـ
udzielania 
pierwszej pomocy 
w praktyce 

  

3. Walka z hałasem 
 

Uświadomienie 
wpływu hałasu na 
zdrowie człowieka 

 wymienić źródła ـ
hałasu, choroby 
wywołane 
nadmiernym 
natężeniem 
hałasu, sposoby 
ochrony przed 
hałasem,  

 zmierzyć ـ
natężenie hałasu,  

 weryfikować ـ
swoje (zbyt) 
głośne 
postępowanie 

Źródła i natężenie 
hałasu, sposoby 
ochrony przed 
hałasem, choroby 
wywołane 
nadmiernym 
hałasem, kultura 
bycia 

 

Biologia 
godz.- wych. 

 

Moduł III- „Odpowiedzialność za siebie i innych ". 

 l. Mój e mocne i 
słabe strony  
 

Uświadomienie 
swoich zalet i wad, 
kształcenie 
nawyków 
samooceny 

 wymienić swoje ـ
mocne i słabe 
strony 

 ocenić swoją ـ
postawę wobec 
bliskich i w gronie 
klasowym 

 ocenić współpracę ـ
w zespole 
klasowymi 
scharakteryzować 
swój zespół 
klasowy 

Samoocena 
mocnych i słabych 
stron, współpraca w 
zespole klasowym, 
moje miejsce w 
klasie 

godz.-wych 

2. Nawyki i 
przyzwyczajenie i 
ich wpływ na 
zdrowie 

Kształtowanie 
nawyków 
zdrowego stylu 
życia 

 ,wymienić nawyki ـ
określić ich skutki, 
dowieść ich wpływ 
na zdrowie 
człowieka,  

 zaproponować ـ
sposoby 
zapobiegania i 
eliminacji złych 
przyzwyczajeń 

Przykłady nawyków 
dobrych i złych, ich 
wpływ na zdrowie 
człowieka, sposoby 
zapobiegania i 
eliminowania 
niedobrych dla 
zdrowia 
przyzwyczajeń  
 

godz.-wych 

 



 Choroby przełomu 
wieków 

Uświadomienie 
zagrożeń 
cywilizacyjnych, 
kształtowanie 
szacunku dla osób 
chorych 

 wymienić choroby ـ
cywilizacyjne i 

społeczne 
 przewidzieć skutki ـ

tych chorób 
 rozróżnić HIV od ـ

AIDS 
 określić sposoby ـ
ochrony przed nimi 

Choroby 
cywilizacyjne i 
społeczne, AIDS, 
skutki i sposoby 
zapobiegania 

Biologia 
godz.-wych. 

 Nałogi i walka z 
nimi  

Uświadomienie 
negatywnego 
wpływu wszelkich 
nałogów na zdrowie 
człowieka 

 wymienić i ـ
rozróżnić rodzaje 
nałogów 

 przedstawić skutki ـ
nadużywania 
alkoholu, palenie 
papierosów, 
używanie środków 
odurzających, 
wymienić środki 
odurzające  

 przedstawić ـ
graficznie sposób 
walki z wybranym 
nałogiem 

 wymienić choroby ـ
spowodowane 
nałogami  

Zdrowotne i 
społeczne skutki 
alkoholizmu, 
nikotynizmu, 
narkomanii, rodzaje 
środków 
odurzających, ich 
działanie na 
organizm, 
profilaktyka, 
sposoby walki  
z nałogami 

biologia 
godz.-wych. 

5. Mój stosunek do 
ludzi 

niepełnosprawnych 

Kształtowanie 
szacunku dla osób 
chorych. 
niepełnosprawnych, 
starszych wiekiem. 
Rozumienie ich 
potrzeb 

Rozumieć potrzeby 
osób starszych, 
chorych, 
niepełnosprawnych. 
Przewidzieć formy 
pomocy tym ludziom 

Osoby 
niepełnosprawne 
chore i ich potrzeby. 
Ośrodki i sposoby 
pomocy tym 
ludziom 

godz.-wych. 

6. Prawa i obowiązki 
ucznia. 

Uświadomienie praw 
i obowiązków 

uczniów w szkole i 
zasad ich 

respektowania 

Wymienić prawa i 
obowiązki ucznia. 
rozumieć zasady i 
regulamin uczniów 

zapoznać z kryteriami 
ocen z zachowania i 

nauczania 

Prawa i obowiązki 
ucznia, regulamin 

ucznia, zasady 
oceniania z 

zachowania i 
nauczania  

godz.-wych. 
Wszystkie 
przedmioty 

7. Człowiek a 
środowisko 

Uświadomienie 
wpływu 
środowiska na 
zdrowie człowieka, 
kształtowanie 
poczucia 
odpowiedzialności 
za stan środowiska 

Zanalizować stan 
środowiska w 
okolicy, określić 
stopień 
zanieczyszczenia, 
uzasadnić Zależność 
wpływu środowiska 
na zdrowie, 
zaplanować działanie 
zmierzające do 
poprawy stanu 
środowiska, określić 
formy segregacji 
odpadów i śmieci  

Stan środowiska w 
najbliższej okolicy, 
dopuszczalny 
poziom 
zanieczyszczeń, 
wpływ środowiska 
na zdrowie, 
działalność 
człowieka w 
środowisku, 
sposoby ochrony 
środowiska 
naturalnego  

biologia 
godz.-wych. 

 


