
 

 

Sprawozdanie z realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” w kl. 6 SPu 

 

W dniu 22 stycznia 2016 r. w klasie 6SPu  Szkoły Podstawowej w Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym  im św. Franciszka z Asyżu  Nowym Mieście nad Pilicą  

zostały przeprowadzone zajęcia w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”. Zajęcia miały na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród 

młodzieży w szkole.  

W zajęciach wzięło udział 5 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym i znacznym  w wielu od 14 do 16 lat.  

Celem zajęć było zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie szkodliwości dymu 

tytoniowego oraz kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.  

Zajęcia dostosowane zostały do poziomu intelektualnego uczniów, prowadzone były  

w formie zabawy- pogadanki oraz ćwiczeń praktycznych. W czasie  zajęć wykorzystano 

wiele pomocy  dydaktycznych, które ułatwiły uczniom przyswojenie wiedzy  na temat 

skutków palenia papierosów i wdychania dymu tytoniowego.  

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat  

 Szkodliwości nikotyny zawartej w papierosach 
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 Poznali skutki jakie pociąga za sobą palenie papierosów (problemy zdrowotne, 

zwłaszcza choroby płuc i układu krążenia,  niekorzystny wygląd – żółte żeby, 

brzydki zapach z ust, zmieniony kolor paznokci, specyficzny zapach ubrania) 

 Dowiedzieli się, że palenie bierne (wdychanie dymu tytoniowego) jest również 

szkodliwe jak palenie papierosa osobiście. 

Podczas zajęć uczniowie poznali budowę układu oddechowego, układu krążenia oraz 

poszczególne narządy, które najbardziej narażone są na dym tytoniowy 

i substancje smoliste w nim zawarte. Dowiedzieli się w jaki sposób można zwiększyć 

wydolność układu oddechowego. Nauczyli się poprawnie oddychać z użyciem przepony. 

Umiejętność tę mogli wypróbować podczas ćwiczeń oddechowych, które sprawiły im 

dużo radości.  

Pod koniec zajęć uczniowie sami  doszli do wniosku, że palenie papierosów jest 

szkodliwe, a dym papierosowy śmierdzi. Uznali, że nie chcą palić, ponieważ chcą mieć 

zdrowe zęby, ładnie wyglądać i być zdrowymi. 

 



 



 

 

 

Przygotowała: Iwona Ceran 

 

 

 



 

 

W ramach  programu profilaktycznego „Trzymaj Formę” uczniowie klasy 6 SPu  

Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach propagujących zdrowy tryb życia. 

Celem ogólnym  zajęć była edukacja w zakresie trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród dzieci,  młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez 

promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności 

fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży. 

Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z zasadami prawidłowego odżywiania, 

oraz uświadomieni, iż potrzeba aktywności fizycznej ma znaczący wpływ na zdrowie. 

W zajęciach wzięło udział 5 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia zostały dostosowane do możliwości 

intelektualnej uczniów. Uczniowie otrzymali ulotki promujące aktywny tryb życia oraz 

zdrowy styl odżywiania, uwzględniający spożywanie dużej ilości owoców i warzyw. Brali 

udział w pogadance na temat prawidłowego żywienia  oraz zajęciach plastycznych. 

Poznali dziesięć zasad zdrowego żywienia oraz talerz aktywności fizycznej.  

Rodzice uczniów na zebraniu otrzymali stosowne ulotki na temat odpowiedniego 

żywienia swoich dzieci. 
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