Na sportowo jest zdrowo
– szkolny program wychowania zdrowotnego
Celem konkursu jest wskazanie, jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu ucznia pe³ni edukacja
prozdrowotna w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia.

Zadania konkursu:
1. „U¿ywkom mówiê nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazaæ siê postaw¹ asertywn¹ i odmówiæ gdy ktoœ
zachêca do u¿ywek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i spo³ecznych zwi¹zanych z paleniem tytoniu, nadu¿ywaniem alkoholu
oraz u¿ywaniem innych substancji psychoaktywnych.
2. „Zastrzyk z witamin ka¿dego dnia”. W ramach zajêæ klasowych zorganizowanie lekcji, na której uczniowie zrobi¹ kilka sa³atek
warzywnych i owocowych. Nastêpnie omówienie ka¿dej z nich pod k¹tem wartoœci od¿ywczych, prawid³owego ³¹czenia sk³adników
oraz smaku.
3. Zorganizowanie spotkania z pielêgniark¹ szkoln¹/lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju zwi¹zanego
z nieprawid³owym od¿ywianiem (oty³oœæ, nadwaga, niedobór masy cia³a, anoreksja, bulimia…)”.
4. „Szczotka, pasta, kubek…” – higiena osobista ka¿dego dnia. Pogadanka na temat dojrzewania i zwi¹zanej z nim higieny.
5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone zostan¹ zawody w kilku wybranych dyscyplinach,
z podzia³em na grupy wiekowe. Zawody powinny byæ poprzedzone dyskusj¹ na temat tego, jaki wp³yw na zdrowie fizyczne
i psychiczne ma aktywnoœæ ruchowa.
6. „Jestem tym co jem?” – rola racjonalne ¿ywienia na co dzieñ. Pogadanka na temat prawid³owego od¿ywiania siê zwieñczona
przygotowaniem gazetki szkolnej.
7. Przeprowadzenie spotkañ uczniów z przedstawicielami Policji/Stra¿y Po¿arnej/Pogotowia Ratunkowego, organizacji spo³ecznych
nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy”.
8. „Czas siê nie spieszy – to my nie nad¹¿amy”. Pogadanka na temat tego, na czym polega racjonalne gospodarowanie czasem i jaka jest
wynikaj¹ca z tego korzyœæ dla zdrowia.
9. Przygotowanie plakatu oraz has³a promuj¹cego uczestnictwo w zajêciach wychowania fizycznego w szkole.
10. Zg³oszenie nauczycieli do udzia³u w kursie „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” który
przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Regulamin i szczegó³y konkursu dostêpne s¹ na stronie internetowej:
www.edukacja-zdrowotna.com.pl
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