
INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„ W ZDROWYM CIELE 
ZDROWY DUCH ”

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bolesława Prusa

 w Mysłowicach

Autorzy:
mgr Agnieszka Dragan 
mgr Beata Pyka
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej



INNOWACJA PEDAGOGICZNA “W zdrowym ciele zdrowy duch ”
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.................................................................................................3

2. Opis innowacji...................................................................................4

3. Cele ogólne i szczegółowe.................................................................4

4. Procedury osiągnięcia celów..............................................................6

5. Metody, formy i środki dydaktyczne w realizacji innowacji.............7

6. Planowane osiągnięcia uczniów.........................................................8

7. Tematyka zajęć...................................................................................8

8. Ewaluacja.........................................................................................12

2



INNOWACJA PEDAGOGICZNA “W zdrowym ciele zdrowy duch ”
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

1.WSTĘP

Do najważniejszych wartości  w życiu człowieka,  które warunkują jego

zdolność  do  pracy  i  podejmowania  wysiłku  zaliczamy  sprawność  fizyczną

i psychiczną.

Dzięki  temu,  że  człowiek  podejmuje  różnorodną  aktywność  ruchową

usprawnia  swój  organizm,   poprawia  stan  zdrowia,  rozwija  sprawność

i odporność, daje pozytywny przykład innym oddziaływując nań wychowawczo.

Znając  różnorodne  sposoby  podejmowania  aktywności  fizycznej   skutecznie

i ciekawie potrafi wykorzystać swój czas wolny, wie jak spędzać go bezpiecznie

i zna zasady zdrowego odżywiania się, komponowania wartościowych posiłków.

Edukacja wczesnoszkolna bazując na doświadczeniach dziecka nabytych

w  domu  rodzinnym,  środowisku,  w  jakim  dziecko  wyrasta  ma  za  zadanie

przygotować je do podejmowania działań z różnych obszarów jego działalności.

Szczególnie zaś zwraca uwagę na komunikację międzyludzką, bezpieczeństwo

i  zdrowie. 

Prowadzenie edukacji  prozdrowotnej jest  powinnością każdego nauczyciela –

już  od  najmłodszych  klas  szkoły  podstawowej.  Jej  celem  jest  rozwijanie

u uczniów takich umiejętności życiowych, które pomagają  podjęciu właściwego

wyboru  i  sprzyjają  prozdrowotnemu  stylowi  życia.

Program  edukacji  prozdrowotnej  jest  dostosowany  do  potrzeb  i  możliwości

uczniów.  Dobór  metod  powinien  uwzględnić  te,  które  aktywizują  ucznia

i  kierują  go  na  twórcze  myślenie  i  samodzielne  rozwiązywanie  problemów.
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2. OPIS INNOWACJI

Innowacja  „  W zdrowym ciele  zdrowy duch  ”  została  opracowana  na

podstawie  treści  kształcenia zawartych  w podstawie programowej kształcenia

ogólnego  I  etapu  edukacyjnego.  Oparta  jest  na  programie  własnym

opracowanym przez autorki innowacji. Program jest zgodny z Rozporządzeniem

MEN z dnia 8 czerwca 2009r – Dz. U. z  2009r, nr 89 poz. 730 i zawiera cele,

treści,  opis założonych osiągnięć uczniów, procedury osiągania zamierzonych

celów oraz sposoby monitorowania.                    

Podstawowym celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia,

aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz zmiana nawyków żywieniowych

wśród uczniów i uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie.  

Niniejsza  innowacja zakłada, że jej treści  będą realizowane na zajęciach

pozalekcyjnych dla wybranej grupy uczniów klasy I  i II b w roku szkolnym

2016/2017  oraz  2017/2018.  Zajęcia  prowadzone  będą  raz   w  tygodniu

i przewidują  wyjścia  i wyjazdy w formie wycieczki.

Tematyka  oparta  została  na  własnych  pomysłach,  doświadczeniu,  książkach,

programie nauczania zintegrowanego oraz  podstawie programowej.

Wprowadzenie innowacji nie powoduje dodatkowych nakładów finansowych.

3. CELE OGÓLNE I CELE SZCZEGÓŁOWE

CE  LE OGÓLNE:

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym

szczególnie  umiejętności  służących  dbałości  o  swoje  zdrowie

i bezpieczeństwo. 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia. 

3. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów
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4. Zachęcanie uczniów do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania.

5. Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania

ze  środków  masowej  komunikacji  (biblioteki  szkolnej,  telewizji,

komputerów, prasy itp.),

CELE SZCZEGÓŁOWE:

UCZEŃ:

 rozumie pojęcie "zdrowia”,

 wie, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie,

 wie, na czym polega praca higienistki, lekarza, pielęgniarki, ratownika 

medycznego,

 unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu,

 zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne,

 wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w celu propagowania ich w 

swoim środowisku,

 potrafi samodzielnie się ubrać i dostosować ubiór do pogody i pory roku,

 wie, na czym polega zdrowe odżywianie,

 zna rolę witamin w prawidłowym odżywianiu się,

 odpowiednio dobiera produkty w celu skomponowania odpowiedniego 

jadłospisu,

 potrafi przygotować zdrowe potrawy: kanapki, surówki, sałatki, soki,

 potrafi nakryć do stołu,

 odpowiednio zachowuje się przy stole,

 prawidłowo posługuje się sztućcami,

 rozumie rolę ruchu w życiu każdego człowieka,

 zna sposoby wykorzystania czasu wolnego,

 aktywnie odpoczywa i zachęca do tego innych,

 chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach  w grupie,
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 zna zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

 świadomie korzysta  ze zbiorów bibliotecznych,

 samodzielnie korzysta z zasobów internetu ,

 z pełną świadomością korzysta ze środków masowego przekazu.

4. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji przewiduje się przede

wszystkim zastosowanie metod aktywizujących i technik twórczych. 

Planowane działania: 

 udział w zajęciach warsztatowych,

 zajęcia  w  terenie  –  spacery  i  wycieczki  po  okolicy  (ścieżka  zdrowia,

ścieżki edukacyjne),

 wizyta w muzeum, lekcja muzealna w ,,Muzeum Chleba”,

 wycieczka do Imielina – szlak leśny,

 zajęcia  na  sali  zabaw  MAXIMEK  w  Mysłowicach  oraz  Nibylandia  –

Katowice Murcki,

 wystawa prac uczniów, urządzenie kącika z wytworami dzieci,

 współpraca  z  instytucjami  działającymi  poza  szkołą:  Komenda  Policji,

restauracja, MOSiR,

 turniej wiedzy,

 konkursy i zawody sportowe,

 zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem metody ruchu aktywnego

Weroniki Sherborne, metody gimnastyki twórczej Rudolfa Labana.
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5.  METODY,  FORMY  I  ŚRODKI  W  REALIZACJI
INNOWACJI

Do  najczęściej  stosowanych  metod  realizacji  zadań  zaplanowanych

w  innowacji  będą  następujące  metody uwzględniające  jego  potrzeby,

zainteresowania i możliwości:

1. aktywizujące: burza mózgów, gry dydaktyczne, inscenizacja, skojarzenia, 

2. ćwiczeń praktycznych: doświadczenia,  wycieczki,  praca z komputerem,

wykonywanie  gazetek  tematycznych,  plakatów,  konkursy  plastyczne,

wykonywanie przez dzieci plakatów, albumików, kolorowanie gotowych

materiałów,  układanie puzzli, gry dydaktyczne

3. podające:  pokazy w warunkach naturalnych, filmy, wystawy, ilustracje,

prezentacje, odczyt, mini wykład, pogadanka, opowiadania, opis 

4. słowne: pogadanki, wywiady, praca z kartami pracy i innymi źródłami 

Formy pracy:

1. indywidualna jednolita i zróżnicowana

2. zespołowa jednolita i zróżnicowana

3. grupowa jednolita i zróżnicowana

4. praca w parach

Środki pracy:

prezentacje  multimedialne,  zestaw  komputerowy,  projektor,  płyty  CD,

albumy,  książki,  mapki,  zdjęcia,  ilustracje,  plakaty,  foldery,  plansze,  obrazy,

eksponaty,  słowniki,  gazety,   teksty  utworów,  przybory  gimnastyczne,

urządzenia gimnastyczne.
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6. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Osiągnięcia  w zakresie  wiedzy i  umiejętności  są  uzależnione od wielu

czynników,  takich  jak:  indywidualne  predyspozycje  ucznia,  jego  zdolności  

i zainteresowania,  atrakcyjność zajęć, dobór metod nauczania.

Po zakończonych zajęciach uczeń:

1. Potrafi  dbać o  prawidłową postawę nie  tylko  podczas  ćwiczeń,  ale

również podczas wykonywania różnych czynności życiowych.

2. Potrafi dbać o higienę i zdrowie.

3. Prezentuje postawę odpowiedzialności za zdrowie swoje i bliskich. 

4. Dokonuje właściwych wyborów w sprawach swojego zdrowia i żywienia

oraz spędzania czasu wolnego.

5. Posiada bogatą wiedzę na temat czynników sprzyjających i zagrażających

zdrowiu. 

6. Dąży  do  utrzymania  sprawności  fizycznej  i  przestrzegają  zasad

profilaktyki zdrowotnej.

7. Angażuje wyobraźnię i pamięć.

8. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji.

9. Pozna różnorodne sposoby  korzystania z zasobów internetowych. 

10.Wdroży się do efektywnego współdziałania w zespole i grupie.

7. TEMATYKA ZAJĘĆ

Lp. Blok

tematyczny

Sposób realizacji Oczekiwane efekty

uczeń:

1 Co będziemy 

robić na 

zajęciach?

1. Przedstawienie  uczniom  celów

i  głównych  zagadnień  oraz

planowanych treści.

2. Zapoznanie  z  formą

  czuje się

odpowiedzialny za podjęte

zadania,

 zna  i  akceptuje  zało-
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proponowanych zajęć. 

3. Opracowanie kontraktu.

4. Zapoznanie się grupy.

żenia kontraktu,

 identyfikuje się z gru-

pą.

2 Higiena 

zdrowia

1. Przypomnienie  zasad  dbania

o higienę i zdrowie.

2. Wywiad z pielęgniarką szkolną.

3. Poznanie  pracy  lekarza,

pielęgniarki,  ratownika

medycznego.

4. Bezpieczne i higieniczne warunki

nauki. 

5. Wykonanie  rysunków  i  wystawa

prac.

 zna zasady higieny,

 wie  na  czym  polega

praca  higienistki,

pielęgniarki,  lekarza

i  ratownika

medycznego,

 potrafi  zadbać

o  właściwe  warunki

nauki,

 wykonuje  prace

tematyczne.

3 Nasze 

bezpieczeńst

wo

1. Przypomnienie  zasad  bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym.

2. Praca policjanta. Wywiad z przed-

stawicielem policji.

3. Praca strażnika miejskiego – spo-

tkanie  z  pracownikiem  straży

miejskiej.

4. Udział w przedstawieniu edukacyj-

nym.

5. Uzupełnianie testu wiedzy z ruchu

drogowego on-line.

6. Wykonywanie prac  tematycznych.

Wykonanie znaków drogowych.

 zna  zasady

bezpieczeństwa

w  ruchu  drogowym

i przestrzega ich,

 wie  na  czym  polega

praca  policjanta

i strażnika miejskiego,

 wykonuje  estetyczne

prace tematyczne.

4 Zdrowe 1. Poznanie  zasad  prawidłowego  zna  zasady
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odżywianie odżywiania. Piramida żywienia.

2. Poznanie  roli   witamin  w  życiu

człowieka.

3. Poznanie  zasad  komponowania

zdrowego jadłospisu.

4. Wycieczka do muzeum Chleba.

5. Wyjście do restauracji.

6. Przygotowanie  i  wspólne

spożywanie  zdrowych  kanapek,

sałatek, surówek.

prawidłowego

odżywiania,

 wie  jaką  rolę  pełnią

witaminy  w  życiu

człowieka,

 wie,  jak  przygotować

zdrowy posiłek,

 wie, jak nakryć do stołu,

 wie,  jak  zachować  się

w restauracji.

5 Nasza 

aktywność 

fizyczna

1. Rola  aktywności  fizycznej

w życiu człowieka.

2. Zajęcia na sali  gimnastycznej,  na

małej  sali  RADOSNA SZKOŁA,

zajęcia  na  boisku  szkolnym,

w parku.

3. Zajęcia  na  siłowni  (siłownie  na

świeżym powietrzu)

4. Wycieczka  na  siłownię  Maximus

Mysłowice.

5. Organizowanie  zawodów  i  mini

rozgrywek.

6. Zajęcia otwarte z rodzicami.

 zna pojęcie aktywności

fizycznej,

 podaje  przykłady

aktywności fizycznej,

 bierze  chętnie  udział

w grach i zabawach, 

 potrafi  korzystać

z urządzeń, przyrządów

sportowych.

6 Spędzanie 

czasu 

wolnego 

1. Pojęcie czasu wolnego.

2. Poznanie  różnorodnych  form

spędzania czasu wolnego.

3. Wyjścia i wycieczki do:

 bawialnia Maximek, Nibylandia,

 zna  pojęcie  czasu

wolnego,

 zna  i  propaguje

różnorodne  formy

spędzania  czasu

wolnego,
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 ścieżki zdrowia

 ścieżki edukacyjne

 wycieczka do lasu w Imielinie.

4. Zajęcia  otwarte dla rodziców.

 zna  i  stosuje

bezpieczne  zasady

korzystania

z zasobów bawialni, 

 wie,  na  czym  polega

udział  w  zajęciach

z  wykorzystaniem

ścieżki edukacyjnej,

 zna  przeznaczenie

ścieżek  zdrowia

i  potrafi  z  nich

korzystać,

 bierze aktywny udział

w  zajęciach

otwartych.

7 Podsumowa- 

nie  pracy

1. Podsumowanie pracy na zajęciach

poprzez  prezentację   przez  uczniów

zgromadzonych  prac  oraz   zdobytej

wiedzy: mini – konkurs

2. Wręczenie dyplomów.

3. Przeprowadzenie ankiety.

 zna  tematykę

poruszaną  na

zajęciach,

 chętnie  dzieli  się

zdobytą  wiedzą

z innymi,

 wskazuje  poznane

miejsca  spędzania

czasu wolnego,

 potrafi  prezentować

swoje wytwory . 

11



INNOWACJA PEDAGOGICZNA “W zdrowym ciele zdrowy duch ”
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

8. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja  innowacji  nastąpi  po  jej  zakończeniu  w  celu  uzyskania

informacji zwrotnej o realizacji założonych celów. 

W  trakcie  realizacji  programu  dokonywana  będzie  na  bieżąco  obserwacja

zachowań dzieci oraz ich postępów na zajęciach.  Zbierane będą wytwory pracy

uczniów.   Przeprowadzone  zostanie  także  badanie  ankietowe wśród uczniów

uczęszczających  na  zajęcia  oraz  uczniów  nie  biorących  w  nich  udziału.

Uzyskane  wyniki  pozwolą  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy  uczniowie  posiedli

wiedzę  i  umiejętności  przekazywane  na  zajęciach.  Ponadto  na  zakończenie

zorganizowane będą zajęcia  otwarte  dla  rodziców z wykorzystaniem metody

ruchu aktywnego Weroniki Sherborne oraz metody gimnastyki twórczej Rudolfa

Labana. Istotnym  elementem  ewaluacji  będą  wrażenia  i  opinie  rodziców

i innych obserwatorów.

Wyniki  ewaluacji  w  pisemnej  formie  opracują  nauczyciele  prowadzący

innowację i zapoznają z nimi Radzęe Pedagogiczą Szkoły Podstawowej nr 2  

im.  Bolesława  Prusa  w  Mysłowicach  na  konferencji  podsumowującej  rok

szkolny 2017/2018. 

mgr Agnieszka Dragan 

mgr Beata Pyka            
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