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ZDROWE ODŻYWIANIE 

Zadania, treści Sposoby osiągania celów Przewidywane efekty Osoba odpowiedzialna 

Wdrażanie do systematycznego 

spożywania śniadania w szkole. 

Zwracanie uwagi na konieczność 

spożywania posiłków 

 

Uczeń potrafi w kulturalny 
sposób spożyć 2. śniadanie, 
prawidłowo posługuje się 
sztućcami 

Uczeń pamięta o myciu rąk przed 

przystąpieniem do spożywania 

oraz o myciu owoców i warzyw i 

ich odpowiednim 

przechowywaniu. 

 

Wychowawcy klas I - VI 

Kultura spożywania posiłków Organizacja śniadań bądź 

wieczorków kulinarnych: 

1. Wieczór z jabłkiem  

2.Wieczór z toruńskimi 

piernikami 

3.Spotkanie przy barszczu i 

krokiecie   

4. Dzień Oscypka  

5.Dzień słodkiej kremówki 

wadowickiej.  

6. Dzień Pyzy  

7. Dzień Pieroga  

8. Dzień Kiszonego Ogórka (plus 

chleb ze smalcem).  

 

Uczeń prawidłowo posługuje się 

sztućcami, prawidłowo zachowuje 

się przy stole, uczeń pamięta o 

myciu rąk przed posiłkiem 

Wszyscy nauczyciele 

Ograniczenie spożycia 

słodkich i gazowanych 

napojów na korzyść 

czystej wody. 

Zapewnienie stałego dostępu do 
wody źródlanej dla wszystkich 
dzieci podczas ich pobytu w 
szkole. 
Przynoszenie na dyskoteki 

Uczniowie wybierają wodę, 

rezygnują ze słodzonych i 

gazowanych napojów. 

Wszyscy nauczyciele 



szkolne wody mineralnej 

 

Wpływ reklamy na wybory 

konsumpcyjne. 

Krytyczne analizowanie treści 

reklam na podstawie ich 

obserwacji w mediach. 

Konkurs na uczciwą i ciekawą 

reklamę promującą zdrowe 

produkty żywnościowe. 

Uczeń zna środki wyrazu 

występujące w reklamach; 

potrafi rozróżnić treści 

marketingowe. 
Uczeń potrafi zareklamować 
zdrowe produkty. 

Wychowawcy klas I – VI,  

M. Granieczny 

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH 

Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. 

Praktyczna nauka zasad BRD. 

Przygotowanie do egzaminu na 

kartę rowerową – klasy IV 

Udział w Akcji „Sznupek” 

Każdy uczeń potrafi prawidłowo 
zachować się podczas  
przechodzenia przez jezdnię. 
Zna i stosuje przepisy ruchu 

drogowego w praktyce. 

 

Wychowawcy klas I – III 

M.Granieczny 

Bezpieczny wypoczynek Pogadanka na temat: 
„Sposoby ochrony przed 
nadmiernym 
nasłonecznieniem”. 
 Odpowiedzialne i bezpieczne 

zachowanie się nad wodą i w 

górach – przygotowanie 

prezentacji przez uczniów. 

Opis bezpiecznych zabaw w 

formie konkursu literackiego 

lub plastycznego. 

Uczeń potrafi podać kilka 
sposobów 
ochrony przed nadmiernym 

nasłonecznieniem, wymienia 

przynajmniej dwie zasady 

zapobiegania udarowi 

słonecznemu 

 Potrafi wymienić kilka 

przykładów zagrożeń 

wynikających z przebywania 

nad wodą i w górach i 

sposobów unikania ich. 

Uczeń potrafi zaproponować kilka 

bezpiecznych zabaw ruchowych 

na 

Wychowawcy klas I - VI 

Pierwsza pomoc przedmedyczna Uczymy się udzielać pierwszej 
pomocy- omdlenia, 
drobne rany, krwotoki, utrata 

Uczeń wie, jakie czynniki i 
zachowania 
sprzyjają, a jakie zagrażają jego 

F.Wojaczek 



przytomności, złamania – 
ćwiczenia reanimacji. 
Szkolenie nauczycieli z zakresu 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

zdrowiu. 
 Wie, jak zachować się 
podczas wypadku, 
wyczerpującą informację, zna 
numery alarmowe. 
Zna sposoby zapobiegania urazom 

oraz potrafi podjąć odpowiednie 

działania w przypadku 

wystąpienia drobnych urazów, 

właściwie wykorzystuje środki 

opatrunkowe. 

 

Bezpieczeństwo w szkole. Wprowadzenie zabaw 
ruchowych, tanecznych 
podczas przerwy 
Bezpieczne i wesołe zabawy 
podczas przerw – konkurs 
dla klas. 
Uwrażliwienie na potrzeby 
kolegów organizowanie pomocy i 
opieki koleżeńskiej. 

Uczeń potrafi zorganizować 

bezpieczną zabawę podczas 

przerwy, uczestniczy w niej 

przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa. 

Wprowadzenie zmian 

architektonicznych 

ułatwiających poruszanie się 

osobom niepełnosprawnym. 

Wszyscy nauczyciele 

ZDROWIE POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ 

Trening zdrowotny. Poznawanie podstawowych zasad 

przeprowadzenia rozgrzewki i 

samodzielna prezentacja po 

jednym ćwiczeniu kształtującym 

na wybrane zdolności 

motoryczne. 

Uczeń umie pod kontrolą 
nauczyciela, przygotować 
organizm do wysiłku oraz wie, jak 
ważne jest prawidłowe 
wykonywanie ćwiczeń 
kształtujących. 

D. Cieślak 

Uczestnictwo w różnych formach 

aktywności fizycznej. 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe 
Uczestnictwo w szkolnych i 
międzyszkolnych zawodach 
sportowych według ustalonego 
harmonogramu. 

Uczeń dokonuje wyboru form 

aktywności fizycznej, co 

pozwala, bez względu na jego 

sprawność, umiejętności i 

wiedzę, lepiej identyfikować 

D. Cieślak,  

wychowawcy klas I - III 



Aktywność ruchowa na „zielonej 

szkole”. 

Wyjazdy na basen, rajdy 

rowerowe, itp. 

Zorganizowanie wystawy 

fotograficznej: „Moja rodzina na 

sportowo”. 

się z przedmiotem zajęć 

wychowania fizycznego. 

Uczeń pełni rolę zawodnika, 

organizatora 

i właściwego kibica różnego 

rodzaju imprez 

sportowych. 

Wykazuje się znajomością zasad 

aktywnego 

 

Zaangażowanie dzieci i dorosłych 

w aktywność ruchową. 

Wycieczki rowerowe uczniów i 

nauczycieli 

Dorosły wie, jak zaspokoić 

potrzebę ruchu swoją i dziecka i 

czerpać radość ze wspólnego 

spędzania czasu wolnego. 

F. Wojaczek 

Aktywność ruchowa na 
„zielonej szkole”. 

Codzienne spacery brzegiem 
morza. 
Gry i zabawy na świeżym 

powietrzu. 

Uczeń docenia walory ruchu na 
świeżym powietrzu. 
Uczeń umie zachować się w 

wodzie,  

Wychowawca klasy III 

HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA 

Higiena osobista Regularne przeglądy czystości 

dokonywane przez higienistkę. 

Fluoryzacja zębów 

przeprowadzana przez 

higienistkę szkolną i spotkania 

ze stomatologiem – wykład n/t 

właściwej higieny jamy ustnej. 

Lekcje na temat sposobów 

przestrzegania higieny osobistej 

– regularnego mycia ciała i 

włosów i codziennej zmiany 

bielizny. 
Prezentacja kosmetyków, 
dezodorantów 

Uczeń dba o czystość włosów, 
paznokci, rąk, zębów. 
Uczeń potrafi prawidłowo 

szczotkować zęby; 

wymienia przynajmniej trzy 

produkty żywnościowe, 

które mają niekorzystny 

wpływ na szkliwo zębów. 

Uczeń stosuje profilaktykę 

zapobiegania próchnicy. 

Stosuje dezodoranty na 

umytą skórę ciała, 

wie jak ważna jest codzienna 

zmiana bielizny. 

M. Cieślik – higienistka 

Wychowawcy klas I -VI 



sprzyjających utrzymywaniu 

higieny osobistej. 

Samodzielne wykonywanie 

czynności higienicznych w trakcie 

pobytu na „zielonej szkole”. 

 

Wybór ubioru w zależności od 

warunków atmosferycznych oraz 

miejsca zajęć. 

Systematyczna zmiana 

stroju na zajęcia 

wychowania fizycznego – 

codzienna kontrola stroju na 

zajęciach ruchowych. 

Rewia mody prezentująca szkolny 

strój w poszczególnych porach 

roku 

 

Uczeń właściwie dobiera strój i 
obuwie sportowe do ćwiczeń w 
zależności od miejsca zajęć oraz 
warunków atmosferycznych.  
Wie, dlaczego intensywne 
ćwiczenia należy wykonywać w 
stroju sportowym, zna zasady 
higieny po wysiłku 

D. Cieślak, M.Kupczyk, B.Kupka, 

W. Filip 

Higiena słuchu i głosu. 

Walka z hałasem 

Pogadanki i filmy edukacyjne na 
temat szkodliwości hałasu i jego 
wpływu na narząd słuchu – 
zwrócenie uwagi na noszenie 
słuchawek i słuchania głośnej 
muzyki. 
Ograniczenie hałasu na 
korytarzach szkolnych podczas 
przerw. 
Diagnozy logopedyczne, badania 

profilaktyczne 

Uczeń, zna wpływ 

negatywnych skutków hałasu 

na zdrowie człowieka. 

Obniżenie poziomu hałasu na 

przerwach 

Wychowawcy klas I – VI,  

F. Wojaczek, W.Filip 

ZDROWE ŚRODOWISKO – ZDROWY CZŁOWIEK 

Prowadzenie zbiórki 

makulatury i puszek 

Prowadzenie zbiórki makulatury 
Zbieranie nakrętek 

 
Konkursy przyrodnicze i 
ekologiczne 

Uczeń zna pozytywne 

aspekty selekcji odpadów. 

 

M.Kupczyk 

 


