
Sprawozdanie z realizacji programu „Trzymaj formę” w klasie 66 SP 

 

W ramach  programu profilaktycznego „Trzymaj Formę” uczniowie klasy 66 SP Szkoły 

Podstawowej uczestniczyli w zajęciach, które miały propagować zdrowy tryb życia. Celem 

zajęć było wykształtowanie wśród uczniów klasy zdrowych nawyków życia poprzez aktywne 

spędzanie wolnego czasu, prawidłowy styl życia, a także wprowadzanie zbilansowanej diety  

i promowanie aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci  

i młodzieży. 

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z prawidłowymi zasadami odżywiania oraz 

przekazano uczniom, iż aktywność fizyczna ma znaczący wpływ na zdrowie. W zajęciach 

wzięło udział 9 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zajęcia 

zostały dostosowane do możliwości intelektualnej uczniów. Uczniowie otrzymali materiały, 

w których skład wchodziły: ulotki promujące aktywny tryb życia i prawidłowy styl 

odżywiania, który miał uwzględnić promocję spożywania dużej ilości owoców i warzyw. 

Ponadto na lekcji wychowawczej uczniowie wzięli udział w pogadance na temat 

prawidłowego żywienia. Poznali wszystkie zasady zdrowego odżywiania. Zajęcia minęły                 

w miłej i radosnej atmosferze. Dzieci po zajęciach wyszły z bagażem dużej wiedzy na temat 

zdrowego i prawidłowego odżywiania. 

Opracował: 

mgr Paweł Rek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z realizacji programu  „Znajdź właściwe rozwiązanie” w klasie 66 SP 

 

Podczas jednej z lekcji wychowawczych w klasie 66 SP przeprowadzono zajęcia                   

w ramach programu profilaktyki palenia „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Zajęcia miały na celu 

uświadomienie uczniom jaki wpływ ma palenie tytoniu na zdrowie dzieci i  młodzieży. 

W zajęciach wzięło udział 9 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim. Głównym celem zajęć było przekazanie wiedzy uczniom w zakresie 

szkodliwości dymu tytoniowego oraz kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne  

i swoich bliskich.  Zajęcia zostały dostosowane do poziomu intelektualnego uczniów  

i prowadzone były w formie zabawy, pogadanki, ćwiczeń praktycznych, a także pokazów 

filmów dydaktycznych. W czasie  zajęć wykorzystano pomoce  dydaktyczne, które  

przyczyniły się do większego uświadomienia uczniom wiedzy  na temat skutków palenia 

papierosów i wdychania dymu tytoniowego.  

Uczniowie podczas zajęć poszerzyli swoją wiedzę na poniższe tematy:  

 Jaka jest szkodliwość nikotyny zawartej w papierosach, 

 Poznali jakie skutki pociąga za sobą palenie papierosów, 

 Jakie problemy zdrowotne, zwłaszcza choroby płuc i układu krążenia oraz 

niekorzystny wygląd – żółte żeby, brzydki zapach z ust, zmieniony kolor paznokci, 

specyficzny zapach ubrania pociąga za sobą palenie tytoniu, 

 Dowiedzieli się również, że palenie bierne, czyli wdychanie dymu tytoniowego jest 

także szkodliwe, jak palenie papierosa osobiście. 

Ponadto uczniowie poznali budowę układu oddechowego, układu krążenia oraz budowę 

poszczególnych narządów, które są najbardziej narażone na dym tytoniowy 

i substancje smoliste zawarte w tym dymie. Po zakończeniu zajęć uczniowie wszyscy 

stwierdzili, że papierosy szkodzą zdrowiu i źle wpływają na wygląd i że oni nie chcą palić                 

i będą propagowali wśród znajomych niepalenie papierosów. 

 

Opracował: 

mgr Paweł Rek 


