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PROMOCJA ZDROWIA W ŻYCIU RODZINNYM I CODZIENNYM 
 

  
1. Zdrowie to słowo, które słyszymy od najmłodszych lat: "Jedz dużo, a będziesz zdrowy, 

ćwicz to będziesz zdrowy, ubieraj się ciepło, żebyś nie zachorował.”  
WYPISZ PRZYSŁOWIA: Co za dużo, to niezdrowo. - Czy to czosnek czy to miód to i tak będziesz 
zdrów. - Czym się strułeś, tym się lecz. - Dobre lekarstwo, ale w porę. - Gdyby kózka nie skakała, 
to by nóżki nie złamała. - Grzej brzuch i nogi, głowę trzymaj chłodno, a będzie lekarzom głodno. - 
Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia. - Jak Bóg ma dać zdrowie, to pomoże i łajno krowie, a 
jak śmierć, nie pomoże i złota ćwierć. - Każdy wysiłek po sałacie wyrywa lekarzom po dukacie. - 
Kto nie wyda na kucharza, ten wyda na lekarza. - Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje. - 
Lekarz leczy, Bóg uzdrawia. - Lepiej wydać na piekarza niż na lekarza. - Miód, malinka, czosnek, 
cytrynka. - Od próżniactwa człowiek choruje, od pracy zdrowieje. - Pepsi cola jest nie zdrową. - 
Sport to zdrowie. - Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz - stracisz życie. - Tylko w chorobie 
ceni się zdrowie. - W zdrowym ciele zdrowy duch. - Wiele słuchaj, mało mów, jeśli chcesz, abyś 
był zdrów. - Zdrowego leczyć nie trzeba. - Zdrowie i dobre sumienie waż sobie nad dobre mienie. - 
Zdrowy jak koń. - Zdrów jak ryba. - Zdrów jak rydz. - Zimna woda zdrowia doda.  
  

2. Czym jest zdrowie? Najczęściej rozpatruje je się w kategoriach medycznych, mówiąc o jego 
stanie, podając terminy medyczne dotyczące bardziej choroby niż zdrowia.   
WYPISZ OKREŚLENIA CHOROBOWE: ból, gorączka, pasożyty, infekcje, dreszcze, zatrucie, 
złamanie, skręcenie, zwichnięcie, skrzywienie, anoreksja, bulimia, depresja, stres, bezsenność, 
tiki, jąkanie, wady wymowy, wady wrodzone, nieżyty, zaburzenia hormonalne, zatrucia, 
niestrawności, wymioty, środki odurzające, alkohol, dopalacze.  
  

3. Potrzeba troski o własne zdrowie. Na zdrowie wpływają zachowania, postawy oraz 
wydarzenia życiowe. W literaturze odnaleźć można około 120 definicji zdrowia; filozof, lekarz, 
kapłan i nauczyciel. Zdrowie to pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu 
człowieka, a nie tylko brak choroby czy też kalectwa. Stanowi ono bezcenną wartość, dzięki 
której człowiek może realizować swoje aspiracje osobiste, społeczne, indywidualne lub grupowe i 
czerpać z nich satysfakcję. Człowiek jako "część całości" oznacza postrzeganie zdrowia człowieka 
w kontekście czynników, które wpływają na zdrowie, w tym głównie stylu życia i warunków, w 
jakich człowiek żyje (środowisko fizyczne).  
WYPISZ CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZDROWIE: dieta, relaks, sen, postawa ciała, higiena,   
  

4. Zdrowie jednostki i populacji zależy od czterech podstawowych grup czynników: Styl życia i 
zachowania zdrowotne 50-60 % potencjału zdrowotnego. Środowisko fizyczne i społeczne 20 - 
25%. Czynniki genetyczne - około 20%. Służba zdrowia (medycyna naprawcza) może rozwiązać  
nie więcej niż 10% problemów zdrowotnych społeczeństwa. LEKOMANIA  
Takie ujęcie wskazuje na ścisły związek zachodzący pomiędzy wzmacnianiem zdrowia i 
stabilizacji sprawności motorycznej, jako jednego z komponentów sprawności ogólnej. 
Zauważalna jest w coraz większym stopniu tendencja do podnoszenia wartości sprawności 
fizycznej, jako czynnika warunkującego zdrowie. Motoryczne działanie przygotowuje do życia w 
otaczającym świecie, decyduje o zaradności życiowej oraz wspomaga działania na pomnażanie 
zdrowia. Aby trudne do pojęcie "zdrowie" nie zabrzmiało dziecku jak abstrakcyjna formuła, 
należy je sprowadzać do jego poziomu, zbliżać do odczuwalnych, rozumianych korzyści 
czerpanych ze zdrowia. Przybliżenie dla celów wychowawczych pojęcia zdrowia dziecku może się 
dokonać poprzez utożsamienie go z poczuciem siły, sprawnością, odpornością, kondycją fizyczną 
i psychiczną. Ważne jest, aby ukształtować u dzieci przekonanie, że dzięki dobremu zdrowiu 
mogą być bardziej zadowolone z siebie, mieć dobre kontakty z innymi i cieszyć się życiem.  
WYPISZ, JAK PRZYBLIŻYĆ DZIECKU FORMUŁĘ PROZDROWOTNĄ:  
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5. Styl życia i zachowania zdrowotne.  
Styl życia to określony indywidualny sposób życia wynikający z filozofii życiowej, systemu 
wartości, postaw czy zachowań zdrowotnych. Może być wzmacniany lub osłabiany przez różne 
czynniki zewnętrzne, takie jak polityka władz, bodźce ekonomiczne, struktura organizacyjna grup 
społecznych, osobiste przekonania, wartości czy umiejętności życia.  
Zachowania zdrowotne to konkretne postępowanie lub działanie, które ma bezpośredni wpływ na 
zdrowie. Mogą to być zachowania sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne, pozytywne).   
WYPISZ (prozdrowotne): aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, higiena osobista i otoczenia, 
zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymanie właściwych relacji między ludźmi, radzenie sobie ze 
stresem.  
Wyróżnia się również zachowania zagrażające zdrowiu.  
WYPISZ: (antyzdrowotne): palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i innych środków 
uzależniających.  
  

6. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia WYPISZ JAK TO ZROBIĆ?  
  

7. Prawidłowa postawa ciała, wady postawy.  
WYPISZ, JAK ZAPOBIEGAĆ i KORYGOWAĆ:  
Dopasowywać stoły i siedziska, korygować postawę dzieci, nie przeciążać kręgosłupa, badania 
bilansowe, zasady higieny, sposoby pielęgnacji ciała, czystość miejsca, w których uczy się, bawi i 
odrabia lekcje, masowe akcje Dni Ziemi czy Sprzątanie Świata, konkursy ekologiczne, 
inscenizacje, rewie mody, układają hasła dotyczące ochrony środowiska zabawy ruchowe, np. 
"Trzy kółeczka", "Rolnik", "Lis" czy "Karuzela", nieco starsze wolą zabawy i gry bieżne (np."Dzień i 
noc", "Mur obronny", "Berek", "Trzeciak zwykły") skoczne (np. "Zajęcze skoki", "Kto najdalej", "Król 
skoczków"), rzutne (np. "Piłka w półkolu", "Piłka goni piłkę", "Piłka w rzędach", Obrona tarczy"), 
czy kopne (np. "Podrywka kopana", "Prowadzenie piłki nogą").  

8. Żywienie. Dzięki właściwemu odżywianiu można: poprawić jasność umysł i koncentrację, 
podwyższyć współczynnik inteligencji, wzmóc sprawność fizyczną, poprawić jakość snu, 
zwiększyć odporność na infekcje, ochronić się przed chorobami, przedłużyć życie.  

Dzieci są szczególnie podatne reklamie telewizyjnej i radiowej.   
WYPISZ, ELEMENTY ZDROWEGO ŻYWIENIA.  

Etykietki, jadłospisy, surówki. Informacje zamieszczone na opakowaniach produktów. 
Przygotowywać surówki i sałatki owocowo - warzywne, koktajle mleczne, uczą się o tym, jaki jest 
związek pomiędzy odżywianiem a zdrowiem, propagują zdrową żywność. Wyszukiwać i układać 
propozycje jadłospisów korzystnych dla wyglądu i samopoczucia. Rozmawiać o szkodliwości picia 
alkoholu, palenia papierosów, niebezpieczeństwie stosowania narkotyków i sposobów odmowy ich 
przyjmowania. Przyrządzać i podawać potrawy. Spożywania posiłków pełnowartościowych i 
urozmaiconych.   

Dziecko uczy się głównie poprzez obserwację i naśladownictwo. Dlatego też już na tym 
etapie młodzi ludzie zdobywają przyzwyczajenia, kształtują świadomość zachowań 
prozdrowotnych, a świadomość ta w przyszłości spowoduje, że nawyki staną się głęboką 
zakorzenionymi potrzebami ruchu i aktywnego wypoczynku. Rozległy zakres stosowanych metod 
powoduje, że dziecko znajduje w szkole nie tylko dydaktyczny, ruchowy obowiązek w postaci 
lekcji, ale również przyjemność w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, jako alternatywa dla 
świata wirtualnego. 
  


