
                          Szkolny Program Promocji Zdrowia 2020

                                               Szkoła Podstawowa nr 20
                                                 im. Marii Konopnickiej
                                                     w Rudzie Śląskiej

Program będzie realizowany  przez nauczycieli uczniów oddziału przedszkolnego                    
oraz klas I-VIII szkoły podstawowej pod hasłem:

     Do you really know what you eat? Czy naprawdę wiesz co jesz?

Cel główny:

Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci               

i młodzieży poprzez promocję zasad zbilansowanej diety, aktywnego stylu życia                      

i  przeciwdziałanie uzależnieniom od tytoniu i alkoholu. 

Cele szczegółowe:

Uczeń:
- wie co sprzyja jego zdrowiu,
- stosuje zasady zdrowego żywienia, zwraca uwagę na skład produktów spożywczych,
- posiada podstawową wiedzę dotyczącą szkodliwości artykułów i używek   

niesprzyjających zdrowiu,
- ćwiczy zachowania asertywne, poznaje sposoby odmowy w sytuacjach doświadczania

presji ze strony rówieśników,
- wybiera aktywny sposób spędzania wolnego czasu,
- solidaryzuje się w swoich postanowieniach w zakresie zdrowego stylu życia                 

z uczniami krajów europejskich poprzez platformę eTwinning.

Metody i sposób realizacji:

Wykłady, pogadanki, dyskusje, zajęcia praktyczne, prezentacje multimedialne,  inscenizacje, 

konkursy, zdjęcia, filmy, projekt eTwinning.



REALIZOWANIE POSZCZEGÓLNYCH TREŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 

 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Termin Przedsięwzięcie/Tematyka Uczestnicy Nauczyciele 
odpowiedzialni       
za realizację

II półrocze Trzymaj formę- program 
promujący zasady aktywnego 
stylu życia, zbilansowanej 
diety, higieny osobistej, 
zwracający uwagę na 
mechanizm oraz skutki 
uzależnień.

Kl. V, VI, VII, VIII G. Małyska 
(WDŻ)

II półrocze Przetworzona żywność- 
dlaczego jej unikać. 
Czym jest przetworzona 
żywność, jaki ma skład, jakie 
mogą być konsekwencje zbyt 
częstego jej spożywania. 

O szkodliwości 
promieniowania 
elektromagnetycznego 
emitowanego przez telefony.

Kl. IV- VIII

Kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

II półrocze

kwiecień

Zdrowe odżywianie się. 
Tematyka poświęcona 
zdrowym nawykom 
żywieniowym. Wykonanie 
zdrowej potrawy (kolorowe 
kanapki, sałatki owocowe, 
warzywne, soki). 

W klasach I-III 
przeprowadzenie  lekcji 
języka angielskiego o temacie
I try not to eat …staram się 
nie jeść…
Zapoznanie uczniów z 
niezdrowymi produktami, ich 
składem. Poznanie 

oddział 
przedszkolny, klasy 
I-III

klasy I-III

Wychowawcy klas 
I-III oraz oddziału 
przedszkolnego

B. Pastuszak
J. Kurzyk (lekcje 
języka 
angielskiego)



odpowiedniego słownictwa. 
Wykonanie plakatów.  

marzec, 
kwiecień

What not to eat and why?- 
czego nie jeść i dlaczego? 
W klasach starszych 
przeprowadzenie  lekcji 
języka angielskiego o takim 
temacie z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej.  
Zapoznanie uczniów ze 
słownictwem związanym z tą 
tematyką.
Przeprowadzenie konkursu 
szkolnego na plakat o tym 
temacie. 
Nakręcenie filmów w języku 
angielskim o tytule I try not 
to eat ……, w którym 
uczniowie przedstawią skład 
niezdrowych przekąsek. 
Umieszczenie filmów na 
platformie eTwinning dla 
szkoły zagranicznej, która  
wykona ten sam projekt. 

 

Kl. IV-VIII B. Pastuszak
J. Kurzyk (lekcje 
języka 
angielskiego)

II półrocze Artykuł w gazetce szkolnej 
promujący zdrowy tryb życia:
- Czy naprawdę wiesz co 
jesz?

Kl. I-VIII J. Kurzyk oraz 
redakcja gazetki 
szkolnej

II półrocze Lekcja przyrody i biologii o 
temacie Czy wiem co jem?, 
zwracająca uwagę na skład 
przetworzonej żywności. 
Przeprowadzenie konkursu 
wiedzowego o tym samym 
temacie.

Kl. IV-VIII Nauczyciele 
biologii/przyrody

maj Zaprojektowanie przez 
wybraną klasę koszulek          
z napisami i sloganami w 
języku angielskim 
promującymi spożywanie 
naturalnej żywności. 

Kl. IV-VIII B. Pastuszak
J. Kurzyk (lekcje 
języka 
angielskiego)

 Informacje dotyczące realizacji poszczególnych bloków tematycznych będą dostępne  
na stronie internetowej szkoły: zdjęcia  plakatów, koszulek, potraw oraz prezentacje 
dzieci.



Opracowała:
Beata Pastuszak
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