
Przedmiot - wychowanie fizyczne 

Klasa- VIABCDE 

Termin - 2.04.2020r. 

Temat: Poznajemy pojęcie zdrowia.  

Definicja zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mówi że: 

 „Zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko 

brakiem choroby lub niedomagania.” 

Aspekty zdrowia: 

1) Zdrowie fizyczne to prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów; 

2) Zdrowie psychiczne: 

• zdrowie emocjonalne to zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni 

sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją; 

• zdrowie umysłowe to zdolność do logicznego, jasnego myślenia; 

3)Zdrowie społeczne to zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji 

z innymi ludźmi; 

4) Zdrowie duchowe to u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych 

osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi. 

Czynniki wpływające na stan zdrowia wg Lalonda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zachowania sprzyjające zdrowiu: 

� aktywność fizyczna, czynny tryb życia 

� racjonalne odżywianie się 

� utrzymywanie czystości ciała i otoczenia 

� radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

� zachowanie bezpieczeństwa 

� umiejętność radzenia sobie ze stresem 

� rozwijanie pasji, hobby 

 

Zachowania zagrażające zdrowiu: 

� bierny tryb życia 

� nieprawidłowe odżywianie się 

� brak higieny ciała lub niewłaściwa higiena 

� nadużywanie używek, leków 

� palenie papierosów 

 

Jak aktywnie wprowadzić zdrowy styl życia? 

Aby wprowadzić zdrowy styl życia należy wybrać sobie konkretne cele i konsekwentnie je 

realizować. Największe powodzenie można osiągnąć realizując następujące zadania: 

 

Zadania: 

1. Właściwe odżywianie się. 

Wskazania: 

- Przestrzeganie bilansu energetycznego i wodnego 

- Spożywanie dużych ilości warzyw i owoców 

- Ograniczenie spożycia tłuszczów i słodyczy, podjadania między posiłkami 

2. Systematyczna aktywność fizyczna. 

Wskazania: 

- prowadzenie czynnego trybu życia, utrzymanie aktywności fizycznej 

- aktywne uczestniczenie w lekcjach WF 

3. Umiejętne ograniczanie skutków stresu. 

Wskazania: 

- życzliwość i asertywność w stosunku do innych osób 

- systematyczność w realizowaniu zaplanowanych zadań 



- rozwijanie umiejętności zarządzania i gospodarowania czasem 

4. Wyeliminowanie uzależnień. 

Wskazania: 

- realizowanie własnej strategii nie ulegania nałogom  lub szukanie pomocy u specjalistów 

 

Na zakończenie rozważań o zdrowiu otrzymujecie krzyżówkę, po rozwiązaniu której należy odczytać 

hasło, a następnie przesłać go na adres  www.wf6sp13@wp.pl. Proszę o podpisanie e-maila imieniem 

i nazwiskiem  oraz klasą, ponieważ będzie to podlegało ocenie. 

Krzyżówka 

1. Ich nadmiar sprzyja odkładaniu tłuszczu w organiźmie. 

2. Główny składnik pokarmów płynnych. 

3. Dostarcza składniki pokarmowe do wszystkich komórek. 

4. Wywołuje ją brak ruchu i nieprawidłowe odżywianie. 

5. Źródło zdrowych cukrów. 

6. Główny składnik budulcowy ciała człowieka. 

7. Nauka zajmująca się prawidłowym odżywianiem. 

Życzymy sukcesów 

I.Remisz, B.Dąbrowska, J.Trocha 


