
    WSTĘP 

1. Diagnoza potrzeb 
    W szkole zastały przeprowadzone dwa rodzaje ankiet: 

a) badanie atmosfery w szkole 

b) badanie potrzeb szkoły promującej zdrowie 

 

Ogólne wyniki ankiet we wszystkich środowiskach 

 Zwracanie uwagi na to, co jemy podczas drugiego śniadania: soki 100% , warzywa i owoce oraz mleko w szkole 

 Zdrowa żywność w sklepiku szkolnym: batoniki fit, zdrowe kanapki, woda mineralna, wycofać chrupki     

 Przygotowywanie zdrowych posiłków 

 Spokojne warunki zjedzenia śniadania 

 Realizacja programów prozdrowotnych 

 Mycie zębów w szkole 

 Więcej ruchu na dworze 

 Organizacja gier zespołowych, zawodów, spacerów 

 Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych sportowych - dotyczących zdrowego stylu życia, artystycznych - bazujących na tańcu, 

teatrze, plastyce 

 Zajęcia korekcyjne 

 Wycieczki: piesze, rowerowe, krajoznawcze, turystyczne   

 Organizacja konkursów na w/w temat 

 Prowadzenie rozmów o tematyce zdrowotnej na zajęciach lekcyjnych 



 Wspólne zabawy na przerwach  

 Różne sporty: aerobik, tenisa stołowy, nording - walking, 

 Rozmowy z pedagogiem, psychologiem 

 W okresie jesienno-zimowym zajęcia dodatkowe na sali np. siatkówka, ping-pong, koszykówka, zajęcia dodatkowe, zajęcia dodatkowe z w-f 

dla wszystkich 

 5 minutowy ruch podczas lekcji-ćwiczenia (propozycja starszej grupy wiekowej) 

 Zajęcia relaksacyjne, medytacja, joga 

 Pogadanki jak sobie radzić z agresją i ze stresem 

 Warsztaty dla nauczycieli jak postępować z trudnymi dziećmi dla rozładowania emocji 

 Projekcje filmów, prezentacje na temat zdrowego odżywiania 

 Wycieczki, wyjazdy integrujące poszczególne społeczności szkolne 

 Stwarzanie dobrej atmosfery w miejscu pracy i  nauki 

 Dobre kontakty społeczne  

 Właściwe relacje: nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic,  

dyrektor -  pracownik 

 

2. Wybór problemu priorytetowego 
 

 Zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zdrowe odżywianie warunkiem dobrego funkcjonowania w szkole 
 

3. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:  



Zdrowie to szeroki zakres funkcjonowania człowieka i dotyczy wielu sfer więc należy je traktować całościowo.  

W zeszłym roku szkolnym poświęciliśmy wiele czasu na podniesienie świadomości uczniów na temat zdrowego odżywiania. Wiele działań 

zachęcało dzieci i dorosłych do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

Jak wynikało z ewaluacji przeprowadzonych zadań wzrosła świadomość i zainteresowaniem zdrowym trybem życia. 

Kontynuując temat zgodnie z potrzebami społeczności szkolnej, pragniemy zbadać czy podejmowane działania poprawiają samopoczucie 

uczniów, wpływają na wyniki szkolne, zachęcają do przebywania w szkole i podejmowania zaproponowanych działań.  

 

4. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego: 

Ogólne zniechęcenie, zmęczenie związane z dużą ilością obowiązków.  

Brak możliwości realizowania własnych zainteresowań. 

Brak umiejętności radzenia sobie z problemami. 

Ogólne zniechęcenie młodych ludzi do podejmowania dodatkowych działań.  

Brak pozytywnych wzorców. 

 

5. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego: 

Chcąc rozwiązać problem w szkole zostanie podjętych szereg różnorodnych działań  

 pogadanki, prelekcje, prezentacje 
 zajęcia praktyczne  
 zajęcia sportowe 
 nauka tańców 
 wyjazdy rekreacyjne tj. Zielone Szkoły, pikniki, rajdy, wycieczki 
 konkursy o tematyce zdrowotnej  

- wiedzy 

- plastyczne 

 

 koła zainteresowań 
 zajęcia relaksacyjne  
 udział w innych programach promujących zdrowie 

  



Cel główny:  

 Wielostronne oddziaływania w celu poprawy samopoczucia i lepszego funkcjonowania w szkole 

 

Kryterium sukcesu: 

40 % uczniów stwierdzi, że dobrze czuje się w szkole, podobają im się proponowane zajęcia, dzięki nim lepiej i chętniej wywiązują się z 

obowiązków szkolnych 

. 

Aktywność ruchowa 

Imię i 
nazwisko n-

la 

Zadanie Sposób realizacji Termin Ewaluacja Uwagi 

 

Alicja 
Hajczewska 

 

Rozwijanie aktywności 
ruchowej i sprawności 
fizycznej 

Piknik sportowo-rekreacyjny 

Tymbark-rozgrywki piłki nożnej 
Biegi Niepodległości 
Wycieczki szkolne 

Koło artystyczne-zajęcia 
taneczno-ruchowe oraz występy 
artystyczne 

Konkurs kl. III w dwa ognie. 

Wrzesień/październik 
2014 r. 
 

Listopad 2014 r. 
 

 

Cały rok szkolny 

Wyniki konkursów 

Występy uczniów na 
terenie szkoły i w 
środowisku, 
Opinie rodziców i 
uczniów 

 

Ewa Cieślak 

  

Zachęcanie do 

aktywności ruchowej 

Propagowanie 

aktywnego spędzania 

czasu wolnego  

Wyjazd na basen do Polkowic 

Wycieczka trzydniowa – 

Gdańsk- Gdynia – Sopot - 

Malbork 

Kwiecień 2015 r. 

 

Czerwiec 2015 r 

Wypowiedzi uczniów 

po odbytej wycieczce, 

ich wrażenia i 

korzyści 

 

 

Elżbieta 
 

Piknik rodzinny 

Spotkanie rodzinne; gry i zabawy 
z rodzicami. Rozgrywki w dwa 

Maj 2015 r. Ankieta 

Wypowiedzi 

 



Janasik 

 

ognie. 
 

uczestników 

 

Renata 
Kawka 

 

Wdrażanie do 
przestrzegania zasad 
dbałości o zdrowie 
fizyczne i psychiczne. 
 

 

„Zdrowo i bezpiecznie” - piknik 
klasowy: 

a) udział uczniów w  zawodach 
sportowych oraz grach 
zespołowych na świeżym 
powietrzu. 

Wrzesień 2014 r. 
 

 

 

 

 

Dokumentacja w 
postaci notatki i zdjęć 
na stronie szkoły. 
 

Dokumentacja 
fotograficzna 

 

 

 

 

 

Genowefa 
Maszczenko 

 

Wycieczka do Niemiec 

 

 

Ekologia w naszym domu 

Sport to zdrowie 

Miłośnik przyrody na 
wycieczkach i na 
wakacjach 

 

Zdrowy styl życia poprzez 
rekreacje w parku wodnym 

dyskusja 

 

pogadanka, film 

wycieczka krajoznawcza 

Listopad 2014 r. 
 

Styczeń 2015 r. 
Marzec 2015 r. 
Maj 2015 r. 
 

Dyskusja, 
Pogadanka, 
Ankiety 

 

 

Helena 
Radoszko 

 

 

 

 

 

Mikołajki na sportowo 

 

 

Organizacja na terenie 
szkoły i dla miasta Góra 
wyścigów rowerowych dla 
najmłodszych-  Tour 
Kocham Rowerek 

W ramach edycji 2015 we 
współpracy z Bankiem 

Przygotowanie spotkania 
mikołajkowego pod hasłem 
Mikołajki na sportowo. 
 

Zorganizowanie w ramach 
kolejnej edycji 
Tour Kocham Rowerek 

wyścigów rowerowych dla 
najmłodszych. 
Rowerem zdrowo i bezpiecznie! 

Grudzień 2014 r. 
 

 

Czerwiec 2015 r. 

Odczucia dzieci po 
zabawie 

 

Wyniki konkursu 

 



BGŻ 

 

Jolanta 
Szlachciak 

 

 

1. Wycieczka jako forma 
aktywności. 
 

2. Aktywny wypoczynek w 
sali gimnastycznej i na 
placu zabaw. 
3. Wycieczki i spacery. 

Wycieczka na strzelnice – piknik 
jesienny. 
 

Zabawy ruchowe. 
 

Wycieczka do lasu, parku, na plac 
zabaw. 

Październik 2014 r. 
 

Cały rok szkolny 

Rozmowa z dziećmi 
Ankiety dla rodziców 

 

 

Joanna 
Siekanowicz 

 

Wyjazd na basen Wycieczka na basen do Polkowic Grudzień 2014 r. Wypowiedzi uczniów o 
korzyściach z takiej 
formy aktywności 

Zadanie zrealizowane 

 

Mirosława 
Ciesielska 

 

Podnoszenie aktywności 
ruchowej uczniów 

Udział w turnieju piłki nożnej ”Z 
podwórka na stadion „ 

Listopad 2014 r. 
Kwiecień 2015 r. 

Maj 2015 r.-
zwiększenie liczby 
uczniów 
zainteresowanych 
aktywnością ruchową 

 

 

Urszula 
Szawaryn 

 

1.Udział uczniów w Biegu 
Niepodległości 
 

1. Organizacja zabaw 
użyciem piłek Edubal i 
chustą animacyjną 
na  przerwach  i podczas 
zajęć wychowania 
fizycznego. 

Uczestniczenie uczniów w Biegu 
Niepodległości 
 

Włączenie piłek Edubal i chusty 
animacyjnej do scenariusza zajęć 
wychowania fizycznego i 
organizowanie dzieciom zabaw z 
tymi przyborami na przerwach. 

Listopad 2014 r. 
 

 

Cały rok szkolny 

Zebranie wyników 
biegu 

 

Obserwacja dzieci w 
czasie zabaw 

Ewaluacja po każdych 
zajęciach metodami 
aktywnymi; 
barometr nastroju, 
smail lub tarcza 
strzelecka 

Realizacja uczniowie z klas 
I-III 
 

Realizacja w klasie Ib 

 

 

 

 

 

Renata 
Szuper 

Podnoszenie aktywności 
ruchowej uczniów 

ćwiczenia gimnastyczno - 

Głównym celem ćwiczeń 
gimnastyczno - tanecznych jest 
podniesienie sprawności 

Cały rok szkolny 

 

 

Występy artystyczne 
dzieci  w szkole i w 
środowisku 

Zajęcia na kole 
artystycznym 



 taneczne przy muzyce. 
 

 

 

Konkurs praktyczny  ”W 
zdrowym ciele zdrowy 
duch” 

fizycznej, rozwijanie wrażliwości 
na piękno i estetykę ruchu, 
umuzykalnienie i utanecznienie 
ćwiczących oraz zaspokojenie 
potrzeb ruchowych dzieci. 
Zabawy sportowe podczas 
obchodów Dnia Dziecka. 

 

 

 

 

Czerwiec 2015 r. 

 

 

 

 

Wyniki konkursu. 

 

Beata 

Wójcik, 

Beata 

Rogowicz 

 

Program aktywności 

ruchowej " Multisport" 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

prowadzone w trzech blokach 

tematycznych:1. zajęcia z 

elementami lekkiej atletyki 

Gry i zabawy ruchowe i 

zespołowe gry sportowe 

Atletyka terenowa, tenis 

stołowy, badbinton oraz sporty 

sezonowe 

I semestr test sprawności 

fizycznej, ankiety 

ewaluacyjne 

 

 

Lidia Nowak 

 

Taneczne  przerwy 
śródlekcyjne 

 

 

 

 

 

Zumba i ćwiczenia aerobowe przy 
energetycznej muzyce 

 

 

 

Cały rok szkolny, 2-3 razy 
w tygodniu w ramach 
przerw śródlekcyjnych 

 

Ankieta dla uczniów i 
rodziców 

Wykorzystanie 
umiejętności podczas 
imprez szkolnych 

 

Przy dużym 
zaangażowaniu uczniów 
możliwe jest zwiększenie 
częstotliwości i 
zaproponowanie 
wspólnej przerwy dla klas 
naszej zmiany 

 

E. 
Wojciechowicz 

M. Kokot-
Wójcik 

 

Znaczenie ruchu w 
rozwoju dziecka. 

Sport to zdrowie. 
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyczne i oddechowe, równoważne kształtujące 
prawidłową postawę ciała, wyrabiające orientację przestrzenną. 
Zabawy z chustą animacyjną. 
Gry i zabawy ruchowe na boisku i w sali gimnastycznej z użyciem sprzętu 

Cały rok 
szkolny 

Uczniowie znają 
znaczenie ruchu. 

 



 

 

sportowego. 
Ćwiczenia taneczno – rytmiczne przy muzyce. 
Wyścigi na wesoło. 
Gry i zabawy zespołowe i drużynowe. 
Zabawy na śniegu. 
Spacery zdrowotne – dotlenianie organizmu. 

 

 

  



Zdrowe odżywianie 

Imię i 

nazwisko n-la 

Zadanie Sposób realizacji Termin  Ewaluacja Uwagi  

 
Alicja 

Hajczewska 
 

Zdrowe odżywianie Wykonanie soków 
Wykonanie sałatek z warzyw 

i owoców 
Upieczenie ciasta 

owocowego-jabłecznika 
Lekcje o zdrowym 

odżywianiu 

Grudzień 2014 

r.  
Luty 2015r.  
 

Omówienie wykonania 
zadania  i degustacja.  
 

 

 
Elżbieta 

Janasik 

 

 

Szkolny konkurs 

plastyczny dla klas 

drugich „Kosz pełen 

warzyw i owoców” 
 

Wykonanie prac 

plastycznych 
Październik 

2014 r. 
Wystawka prac plastycznych 

 

 
Renata Kawka 
 

Wdrażanie do  

przestrzegania zasad 

zdrowego 

odżywiania i dbania 

o zdrowie fizyczne.  

 

 

„Owocowy szał”: 

przyrządzanie i spożywanie 

zdrowych napojów i potraw 

z owoców.  

 

„W zdrowym ciele – 

zdrowy ruch”: 

udział uczniów w zajęciach 

koła artystycznego.  

Maj 2015 r.  

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Dokumentacja w postaci 

notatki i zdjęć na stronie 

szkoły. 

 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jolanta 

Ludkowska 

Hymn o zdrowym 

trybie życia w SP nr 

1-  

Kontynuacja - nauka klas I w 

ramach dnia wolontariusza. 
Grudzień 2014 

r.  
Prezentacja artystyczna 

uczniów całej szkoły w czasie 

kawiarenki dla babci i dziadka 

 



  . 

 
Genowefa 

Maszczenko 
 

Zdrowe odżywianie 
Czy wiesz , co jesz?  
Tradycja świąt-

potrawy wigilijne. 

pogadanka i film 
 

Grudzień 2014 

r.  

  

 
Helena 

Radoszko  
 

Udział klasy I c w 

Programie Porcja 

Pozytywnej Energii 
Udział w konkursie  
Nawyki żywieniowe 

i zachowania 

konsumenckie  

Przygotowanie 

Wydarzenia 

Społecznego Typu 

Land Art - 

zorganizowanego 

przez uczniów klasy 

dla innych uczniów 

ze szkoły, rodziców, 

społeczności lokalnej 

lub innej grupy 

odbiorców.  

 

Promocja zdrowego 

odżywiania i aktywnego stylu 

życia poprzez działania 

profilaktyczne ograniczające 

nadwagę i otyłość uczniów 

 

Zajęcia z uczniami w oparciu 

scenariusze Porcja 

pozytywnej energii 
 

Nauka wybierania produktów 

zdrowych i smacznych 

jednocześnie 
 
Nauka komponowania 

smacznych, 

pełnowartościowych 

posiłków. 
 
Nauka świadomego 

kupowania, jedzenia i 

przechowywania  żywności. 
 

Listopad 2014 r. 

Kwiecień 2015 

r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2015 

r. 

Wydarzenie może być 

przygotowane w dowolnej 

formie, np. piknik, 

przedstawienie szkolne, 
kiermasz, mini festyn lub inne.  

Wydarzenie Społeczne Typu 

Land Art - zorganizowane 

przez uczniów klasy I c pod 

nadzorem nauczyciela 

dla dowolnej grupy odbiorców 

i polegające na wprowadzeniu 

impulsu artystycznego 

do otaczającej przestrzeni. 
 

 

 Zdrowa żywność Owocowy deser. Wrzesień  2014 

r. 
Degustacja deserów – ocena 

walorów smakowych . 

 



Nela Roślik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonanie gazetki w 

pracowni przyrodniczej pod 

hasłem: ,,Słodki uśmiech” 
 

Kanapki zdrowe, kolorowe. 
 

 

Udział w akcji prozdrowotnej 

pt. ,,Zjedz jabłko” 
 
Owocowe sałatki dobre na 

jesień  
 

Barwy w naszym życiu.  
 

 

Wrzesień  2014 

r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 

2014 r.  
 

Październik 

2014 r.  
 

Październik 

2014 r. 

 
Gazetka – wykorzystanie 

materiału zdjęciowego. 
 
Omówienie składników 

odżywczych zawartych w 

przyrządzonych  kanapkach.  

 
Plakaty, wartości odżywcze 

jabłek 
 
Przygotowanie deserów- rola 

owoców i jogurt w żywieniu. 
 
Obserwacja zmian 

zachodzących w przyrodzie 

.Wpływ  barw na organizm. 

 
Elżbieta  Sarek 
 

Rozwiązanie testu 

dotyczącego utworu 

Jana Brzechwy : „ 

Na  Straganie” i „ 

Arbuz” 
Dla uczniów klas  III 

Konkurs czytelniczy 
„ Poznajemy  utwory  Jana 

Brzechwy” 

Październik 

2014 r.  
Wyniki  konkursu 
„ Lista  laureatów konkursu” 

Uczniowie  będą  mieli za 

zadanie  rozwiązać test 

związany z utworami  Jana 

Brzechwy, 

poznają   nazwy  warzyw 

oraz  jak wyglądają- „ Na 

straganie” „Arbuz”- 

poznanie owoców. 



 

Jolanta 

Szlachciak 
 

Wycieczka do miejsc 

kształtujących nawyki 

zdrowego odżywiana 

(targ warzywno – 

owocowy). 

 
Przygotowywanie 

soków surówek i 

sałatek z owoców i 

warzyw. 
 

 

 

 

Konkurs na temat 

zdrowego 

odżywiania. 
 
Szkolny ogródek. 
 
bar sałatkowy w 

szkole i 

sprzedawałyśmy 

sałatki z owoców 

egzotycznych 

Spacer na targ i zakupienie 

świeżych owoców i warzyw. 
 

 

Samodzielne 

przygotowywanie soków 

surówek i sałatek z owoców i 

warzyw, dbanie o estetykę 

podania posiłku i kulturalne 

zachowanie przy stole 
Udział w konkursach 

dotyczących zdrowego 

odżywiania. 
 
4. Wiosenny zasiew na 

grządce szkolnej. 
 

Cały rok 

szkolny 
Dzięki samodzielnemu 

przyrządzaniu przez dzieci 

soków surówek i sałatek oraz 

degustacji poszczególnych 

warzyw wzrośnie poziom 

codziennego spożywania 

warzyw i owoców. 
 
Dzieci uporządkują wiedzę na 

temat zdrowego odżywiania 

oraz właściwych nawyków 

żywieniowych poprzez udział 

w różnych konkursach. 
 

 

 
Dorota Szostek 

 

Bar sałatkowy w 

szkole 
Sprzedaż sałatek z owoców 

egzotycznych 
Październik 

2014 r.  
Listopad 2014 r.  

Wypowiedzi na temat 

funkcjonowania „baru 

sałatkowego” w szkole 
 

 

 

Joanna 
Siekanowicz 

Stworzenie 
piramidy/talerza 
zdrowego 

Podział zadań pomiędzy 
uczniów, stworzenie 
prezentacji multimedialnej 

Do czerwca 
2015 r.  

Prezentowanie tematu w 
klasie i na forum, dzielenie się 
materiałami z uczniami innych 

Zadanie w trakcie realizacji 



 odżywiania, 
prezentacja 
multimedialna 

poświęconej zdrowemu 
odżywianiu. 
 

klas. 

 

Mirosława 
Ciesielska 

 

 

Wdrażanie do 
zdrowego odżywiania 
się, zwrócenie uwagi 
na wartości odżywcze 
warzyw i owoców 

Przygotowanie sałatek 
warzywnych i owocowych 

-wykonanie wiosennych 
kanapek 

Październik 
2014 r. 
Maj 2015 r. 

Czerwiec 2015 r.-
przygotowanie przez dzieci 
poczęstunku z okazji  Dnia 
Mamy i Taty (piknik rodzinny) 

 

 

Urszula 
Szawaryn 

 

Pogadanka na temat 
zdrowego odżywiania 
i roli drugiego 
śniadania. 
ramach zajęć edukacji 
zdrowotnej. 
 

Wykonanie  sałatki 
owocowej z owoców 
polskich i 
egzotycznych 

ramach zajęć edukacji 
zdrowotnej 
 

Wykonanie 
kanapek  na drugie 
śniadanie w ramach 
zajęć edukacji 
zdrowotnej. 
 

 

 

Przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych na temat 
zdrowego odżywiania i roli 
drugiego śniadania. 
 

Przyniesienie przez uczniów 
owoców ojczystych i 
egzotycznych  i wykonanie z 
nich sałatki owocowej 
 

Przyniesienie przez uczniów 
ciemnego pieczywa, warzyw, 
nabiału i wędlin i wykonanie 
kanapek  
 

 

 

Przyniesienie przez 
uczniów  jabłek, 
marchewek  i wykonanie 
świeżego soku jabłkowo-

Wrzesień 2014 
r. 
 

 

 

 

Październik 
2014 r. 
 

 

 

 

 

 

Listopad 2014 r. 
 

 

 

 

 

 

Monitorowanie przynoszenia 
drugiego śniadania.. 
Rozmowy  z rodzicami. 
 

Omówienie wykonania 
zadania  i degustacja sałatki 
 

 

 

Omówienie wykonania 
zadania  i degustacja kanapek 

 

Omówienie wykonania 
zadania  i degustacja soku 

 

Omówienie wykonania 
zadania  i degustacja soku. 
 

 

Omówienie wykonania 

Realizacja w klasie Ib 

 

 

 

 

Realizacja w klasie Ib 

 

 

 

 

 

Realizacja w klasie Ib 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja w klasie Ib 

Współpraca z rodzicami 



 

Wykonanie soków 
z  jabłek i marchewek 
na zajęciach koła. 
 

 

Wykonanie sałatki 
wielowarzywnej  na 
zajęciach koła. 
6.Wykonanie deseru 
z  truskawek na 
zajęciach koła. 
 

marchewkowego. 
Przyniesienie przez 
uczniów  ugotowanych 
warzyw i produktów 
niezbędnych do wykonania 
sałatki . 
Przyniesienie przez 
uczniów  truskawek , jogurtu 
i wykonanie deseru na drugie 
śniadanie. 
 

Luty 2015 r. 
 

 

 

 

Marzec 2015 r. 
 

Czerwiec 2015 r. 

zadania  i degustacja sałatki 
Omówienie wykonania 
zadania  i degustacja deseru 

 

 

 

Realizacja w klasie Ib 

Współpraca z rodzicami 
 

Realizacja w klasie Ib 

Współpraca z rodzicami 
 

 

Renata Szuper 
 

 

Wdrażanie do 
zdrowego odżywiania 
się, zwrócenie uwagi 
na wartości odżywcze 
warzyw i owoców. 
 

 Akcja „Świąteczna 
paczka”  
 

 

 

 

 

Konkurs szkolny na 
temat korzyści ze 

Przygotowanie sałatek 
warzywnych i owocowych 

wykonanie 
zdrowych  kanapek, 
przygotowanie soków 
owocowych 

 

Przygotowanie paczek dla 
potrzebujących  -owocowe 
cytrusowe i suszone, 
przyłączenie do akcji pomocy 
dla potrzebujących wraz z 
Małym Samorządem. 
 

Przeprowadzenie konkursu 
dla klas I – III pt. „Czy 
kolorowo to bardziej 

Październik 
2014 r. 
Luty 2015 r.  
Maj 2015 r. 
 

 

 

 

Grudzień 2014 r.  
 

 

 

 

 

Kwiecień 

Wspólne spożywanie 
posiłków, omówienie zasad 
zdrowego odżywiania, 
zachęcanie uczniów do 
korzystania z przepisów 

 

Zamieszczenie podziękowań i 
zdjęć z akcji na str. 
Internetowej, odzew 
społeczny  
 

Wyniki konkursu 

Współpraca z rodzicami 
 

 

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami 



zdrowego odżywiania zdrowo?” 

 
E. 

Wojciechowicz 

M. Kokot-

Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

dbałości o własne 

zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

zdrowych nawyków 

żywieniowych 

 
Kształtowanie 

nawyków 

higienicznych. 

Oblicza jesieni. 

„Jesienne owoce „ – 

wydzieranka. 

 
Dbamy o nasze zdrowie. 

wykonanie plakatu – „Dbamy 

o zdrowie”. 

„Dlaczego kochamy 

czekoladę”? – burza 

mózgów. 

 
Woda darem życia. 

„Woda źródłem życia i 

zdrowia” – moja 

interpretacja. 

 
Kształtowanie zdrowych 

nawyków żywieniowych 

 

Zwracanie uwagi na 
prawidłową postawę podczas 
spożywanie posiłków na 
stołówce szkolnej, 
korzystanie z noża i widelca. 

Wrzesień 2014 

r.  

 

 

Marzec 2015 r.  

 

 

 

 

 

 

Maj 2015r.  

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Pogadanki, 

 
plakaty, 

 
prace plastyczne  

 

 

 

 Poznanie zawodów Spotkanie z dietetykiem Luty/marzec  (w Karta pracy, dokumentacja 
 



Lidia Nowak 

 

związanych ze 
zdrowym żywieniem 

 

Rozwijanie 
świadomości 
dotyczącej zdrowego 
odżywiania oraz 
wpływu na zdrowie 
spożywanych 
produktów 

(studentem  ostatniego roku 
dietetyki) 
 

Blok lekcyjny poświęcony 
tematyce zdrowego żywienia 

 

Wykonanie zdrowego 
koktajlu owocowo-
warzywnego 

zależności od 
możliwości 
zaproszonego 
gościa) 

fotograficzna,  
 

 

 

  



Zdrowie psychiczne  

Imię i 
nazwisko n-la 

Zadanie Sposób realizacji Termin Ewaluacja Uwagi  

 

Alicja 
Hajczewska 

 

Rozwijanie dobrego 
samopoczucia w szkole i 
klasie 

Lekcje gier i twórczych 
zabaw 

Zajęcia relaksacyjne 

Dzień życzliwości i 
uśmiechu 

 

Cały rok szkolny 

Rozmowa o odczuciach 
dzieci, wyrażanie emocji w 
rysunkach 

 

 

Elżbieta 
Janasik 

 

 

 

 

Dbam o higienę i 
estetyczny wygląd. 
 

 

 

Pogadanka z higienistką 
szkolną. 
Warsztaty fryzjerskie. 

 

Marzec 2015 r. 
 

Pokaz wykonanych fryzur 

 

 

Jolanta 
Ludkowska 

 

Muzykoterapia  Cykl zajęć z 
muzykoterapii-zajęcia 
koła wokalno 
tanecznego  

W miesiącach od 
listopada do maja 
uczniowie klas 

IV a, IV b 

Prezentacja tańca z 
elementami zastosowanych 
ćwiczeń z muzykoterapii w 
czasie obchodów , Dnia 
Seniora, Dni Papieskich 
,Dnia Niepodległości, 
Kawiarenki dla Babci i 
Dziadka, Dnia Matki, 
Festiwalu Nauki . 
 

 

 

Nela Roślik 

 

Barwy w naszym życiu.  
 

Obserwacja zmian 
zachodzących w 
przyrodzie . 
Wpływ  barw na 
organizm. 

Listopad 2014 r.  
 

Indywidualne rozmowy z 
uczniami, obserwacja 

 



 

Jolanta 
Szlachciak 

 

 

Zapewnienie pomocy 
uczniom z trudnościami w 
nauce. 
 

Uśmiech jako profilaktyka 
zdrowia psychicznego. 
 

Stwarzanie okazji do 
osiągania sukcesów przez 
uczniów oraz 
wzmacnianie poczucia 
własnej wartości. 
 

Zajęcia dodatkowe 

 

Zachęcanie do zabaw i 
uśmiechania się. 
 

Różne konkursy i 
zawody dostosowane 
do wieku i możliwości 
dziecka. 

Cały rok szkolny 
  

Mirosława 
Ciesielska 

 

 

Recepta na zdrowie-co 
sprzyja, a co zagraża 
zdrowiu 

Pogadanki, rozmowy 

Oglądanie filmów 

Spotkanie z 
pielęgniarką 

Cały rok szkolny Czerwiec 2015 r. –
wykonanie albumu prac 
dziecięcych 

 

 

Urszula 
Szawaryn 

 

Włączenie muzyki 
relaksacyjnej na 
zajęcia  wychowania 
fizycznego  

Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej w czasie 
zajęć wychowania 
fizycznego  

Cały rok szkolny Obserwacja uczniów  w 
czasie zajęć  

Realizacja w klasie Ib  

 

Renata Szuper 
 

 

Dbanie o dobre 
samopoczucie uczniów w 
szkole 

Zabawy wyciszające 

Nauka radzenia sobie z 
negatywnymi 
emocjami. 
 

Cały rok szkolny Obserwacja uczniów  w 
czasie zajęć, rozmowy z 
uczniami i rodzicami 

Realizacja w klasie Id 

 

E. 

Poznajemy się 
wzajemnie.  
 

 

Tworzymy wspólnotę. 

Poznanie się 
wzajemnie, 

Cały rok szkolny Rozmowy, Pogadanki,  
Plakaty, 
Prace plastyczne, 
 

 



Wojciechowicz 

M. Kokot-
Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki jestem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okazywanie uczuć. 
 

 

 

 

 

Przeciwstawianie się 
przemocy i agresji. 
 

Zagrożenia XXI wieku. 
 

prezentacja, zabawy 
integrujące grupę. 

Przyjaźń i koleżeństwo. 

Moje przyjaźnie – 
zabawy integracyjne. 

Przyjaciel – słowa czy 
czyny? - burza mózgów. 

Portret mojego 
przyjaciela. 

 

Poznajemy siebie i 
swoje zainteresowania. 

Moje wady i zalety – 
burza mózgów. 

Moje talenty. 

Moja dłoń -wypisanie 
swoich talentów. 

Jakie przysłowie mnie 
charakteryzuje? 

 

Miłość i tolerancja w 
świetle świąt Bożego 
Narodzenia – rozmowa 
kierowana. 

Sposoby okazywania 



Mój stosunek do osób 
niepełnosprawnych. 

uczuć. 

Wykonanie i wręczanie 
kartek 
walentynkowych. 
 

Razem przeciwdziałamy 
agresji. 

Jak poradzić sobie z 
własnym gniewem. 

Bajki terapeutyczne. 

Radzenie sobie ze 
stresem – ćwiczenia 
relaksacji. 

Poznanie przyczyn 
wściekłości i agresji – 
zabawy. 
 

Papierosom powiedz 
NIE – plakat. 

Alkohol – droga 
donikąd – burza 
mózgów. 
 

Integracja uczniów 
niepełnosprawnych z 
innymi uczniami. 

Wdrażanie uczniów do 



pomagania 
niepełnosprawnym. 
 

 

Lidia Nowak 

 

Wyciszanie zespołu 
klasowego 

 

Rozwijanie empatii, 
zgodnych relacji, poczucia 
bezpieczeństwa w grupie 

Muzykoterapia 

 

 

Gry i zabawy 
interakcyjne, uczące 
empatii, pogłębiania 
relacji z ludźmi 
 

Raz w tygodniu  od II 
semestru 10-15 min 
podczas zajęć 
dodatkowych 

Zajęcia raz w miesiącu 
(edukacja społeczna) 
lub częściej w miarę 
potrzeb, 
wykorzystanie 
wybranych technik 
podczas realizacji 
zajęć.  

Obserwacja zaangażowania 
uczniów 

 

Rundka po zakończeniu 
zabaw 

Rozmowy z uczniami  

Przy dużym 
zaangażowaniu uczniów 
możliwe jest zwiększenie 
częstotliwości i 
zaproponowanie 
wspólnej przerwy dla 
klas naszej zmiany 

 

 

Koordynator programu: Renata Szuper 

 

 

 

 

 


