
Wychowanie fizyczne klasa – zalecenia dla klasy V a i V c. 

 

Temat: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’- edukacja zdrowotna. 

(25.03.2020r.) 

Na dzisiejszych zajęciach chciałabym przekazać Wam najważniejsze informacje na temat: Jaki wpływ 

na nasze zdrowie ma aktywność  fizyczna. 

Proszę przeczytać informację i zastanowić się, w jaki sposób możemy dbać o nasze zdrowie, aby 

długo cieszyć się dobrą kondycją  fizyczną. 

Co rozumiemy pod pojęciem zdrowia? 

„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby , czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, 

psychicznego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).’’ 

Do pozytywnych mierników zdrowia zaliczamy: 

1. Sprawność i prawidłowość funkcjonowania wszystkich narządów  i układów organizmu 

2. Odpowiednie ciśnienie krwi 

3. Poziom glukozy we krwi 

4. EKG serca 

5. Poziom sprawności i kondycji fizycznej 

6. Brak nadwagi i otyłości. 

 

Zasady i metody hartowania organizmu: 

1. Hartujemy organizm tylko wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi 

2. Elementy hartowania wprowadzamy stopniowo 

3. W przypadku schorzeń możemy się hartować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem 

4. Hartować się należy  w różnych warunkach klimatycznych i pogodowych 

5. Przed snem wietrzymy pokój 

6. Systematycznie przez cały rok  uprawiamy aktywność fizyczną, również na świeżym 

powietrzu, np. biegamy, jeździmy na rowerze, na rolkach 

7. Prawidłowo się odżywiamy 

8. Ubieramy się stosownie do temperatury zewnętrznej 

 

Sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą: 

1. Ograniczanie przebywania na silnym słońcu pomiędzy  godziną 10.00 a 16.00 

2. Odpowiednio się ubieramy, by nie prowadzić do przegrzewania organizmu 

3. Stosujemy nakrycie głowy 

4. Unikamy noszenia odzieży w ciemnych i czarnych kolorach, która może wchłaniać bardzo 

dużo promieni słonecznych 

5. Używamy kosmetyków do ochrony ciała przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych 

z odpowiednim filtrem UV (olejki, kremy do opalania) 

6. Przy niskich temperaturach należy właściwie się ubrać (nakrycie głowy i rękawice) 

7. Przy zbyt niskich temperaturach pozostajemy w pomieszczeniach ogrzewanych 



8. Silny wiatr potęguje odczucie zimna. 

 

Należy pamiętać, aby nie przesadzać z aktywnością fizyczną!!! 

Zachowujemy zdrowy rozsądek!!! 

 

W przerwach podczas nauki przy komputerze przypominam o ćwiczeniach kształtujących 

nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie 

wykonywania różnych codziennych czynności. 

Przypominam o ćwiczeniach oddechowych i relaksacyjnych. 
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