
Program profilaktyczny klas I-III Szkoły Podstawowej w Libidzy na rok 
szkolny 2016|2017

                                          “Żyjemy zdrowo I bezpiecznie”
                                  

                                

                     Zadania programu  pracy profilaktycznej dla uczniów kl. I-III:

• profilaktyka oparta na metodach aktywizujących dostosowanych do 
możliwości dzieci;

• promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki;

• umiejętność dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną 
i środkami odurzającymi;

• informacja jak unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, 
substancji i osób;

• możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u 
odpowiedzialnych dorosłych;

• informowanie dorosłych o wszystkim co zagraża zdrowiu i 
bezpieczeństwu dzieci;

• akceptowanie i rozumienie faktu, że każdy człowiek jest osobą 
niepowtarzalną i wartościową;

• tworzenie więzi z rówieśnikami, opieka nad młodszymi;

• doświadczenie, że własny rozwój jest wielką przygodą i że najlepiej się 
ją przeżywa w poczuciu bezpieczeństwa, obecności bliskich, w pełni 
zdrowia i wolności od środków psychotropowych;

• rozwijanie zainteresowań, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

• rozwijanie współpracy szkoły z domem i środowiskiem społecznym;

• dostarczanie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań;

• stworzenie uczniom możliwości odnoszenia sukcesu;

• kształtowanie postaw tolerancji

• budowanie więzi między klasami – wychowankami klas

 



                               METODY PRACY
 

Metody pracy przewidziane dla realizacji programu profilaktyki dla uczniów 
klas I -III:

• zabawy integracyjne;

• gry i zabawy ruchowe;

• zajęcia sportowe;

• scenki, psychodramy, krąg uczuć, inscenizacje;

• wycieczki tematyczne;

• pogadanki, prelekcje;

• prace plastyczne, artystyczne, literackie;

• spotkania z rodzicami;

• spotkania i zajęcia praktyczne z pielęgniarką, policjantami;

• Pedagogizacja rodziców.

                            PRZEWIDYWANE EFEKTY ZAJĘĆ
• uczniowie są tolerancyjni wobec siebie i osób ze swojego otoczenia;

• rozwijają zainteresowania;

• uczą się zdrowego stylu życia;

• potrafią zachować się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych;

• zdobywają wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień

• dbają o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne;

• lepiej poznają siebie i innych, swoje mocne i słabe stron, poznają 
zasady funkcjonowania w grupie;

• uczą się odpowiadać za swoje czyny;

• nauczenie prawidłowego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, 
asertywności;

• nauczą się właściwej komunikacji interpersonalnej.

• wiedzą do kogo zwracać się w sytuacji problemowej.



PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYKI
 

KL.  I – III
 

Blok 
tematyczny

Lp
. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni

Żyjmy 
zdrowo 1 Zdrowo się odżywiamy. pogadanka wychowawcy

2 Gdzie i jak należy jeść i pić- 
zasady zdrowego odżywiania.

drama pt. „Kulturalne 
spożywanie posiłków” wychowawcy

3 Przestrzegamy zasad higieny 
osobistej. pogadanka Wychowawcy, 

pielęgniarka

4 Dbamy o zdrowie – choroby 
brudnych rąk. prelekcja, inscenizacja wychowawcy, 

pielęgniarka

5 Wypowiadamy wojnę 
próchnicy. pogadanka, fluoryzacja wychowawcy 

pielęgniarka, rodzice

6 Miły uśmiech każdy ma , kto o 
ząbki dba.

Fluoryzacja, gazetka 
klasowa

Nauczyciele, 
pielęgniarka, rodzice

 

Ruch i 
wypoczynek 1 Aktywność fizyczna. zajęcia ruchowe,

wychowawcy, 
nauczyciele wf

 

2

Zabawy na świeżym powietrzu, 
marsze, biegi, piesze wędrówki, 
gry i zabawy na wesoło, gry i 
zabawy na sali zabaw

tor przeszkód, gry i 
zabawy na powietrzu i 
w sali zabaw,

wychowawcy klas, 
nauczyciele

3 Organizowanie wycieczek 
krajoznawczo - turystycznych wycieczki wychowawcy klas, 

rodzice

4 Organizacja konkursów o 
tematyce zdrowotnej

konkurs plastyczny 
„Sport to zdrowie” 
konkurs zdrowotny

wychowawcy

Żyjmy 
bezpiecznie

 

1 Bezpieczeństwo w drodze do 
szkoły i podczas zabaw

pogadanka, 
inscenizacja, apele

wychowawcy, 
policjant, straż 
pożarna



2 Znaki drogowe, które znamy i 
których przestrzegamy

Pogadanki, konkurs 
wiedzy o ruchu 
drogowym

drogowym

wychowawcy

3

Układamy regulamin dotyczący 
bezpieczeństwa podczas 
przerw, wycieczek i zajęć 
wychowania fizycznego

zajęcia z uczniami z 
wykorzystaniem metody 
niedokończonych zdań

wychowawcy  

4 Zapoznanie uczniów z drogą 
ewakuacyjną szkoły ćwiczenia ewakuacyjne wychowawcy

5

Wykonanie notatki z 
najważniejszymi numerami 
telefonów: policja, straż, 
pogotowie

metoda działalności 
praktycznej wychowawcy

6 Poznajemy zasady udzielania 
pierwszej pomocy

Pokaz i ćwiczenia 
praktyczne wychowawcy

Zdrowie 
psychiczne 1

Model zdrowego dnia, co lepiej 
wybrać – gry komputerowe, 
oglądanie bajek i filmów czy 
czytanie książek?

rozmowy, spotkanie z 
rodzicami

wychowawcy, 
rodzice

2
Rozpoznawanie i nazywanie 
uczuć: pozytywnych i 
negatywnych

pogadanka, drama, 
metoda działalności 
praktycznej (rysowanie, 
malowanie – pogadanka

wychowawcy

3 Dostrzeganie swych zalet i wad
burza mózgów: „Jaki 
jestem? Jaki chciałbym 
być”

wychowawcy

4 Właściwe porozumiewanie się 
w grupie

zajęcia wychowawcze, 
gry stolikowe, gry i 
zabawy sportowe

Wychowawcy, 
nauczyciele

Ja w grupie 
i rodzinie 1 Integrowanie zespołu 

klasowego.
metody aktywne, 
zabawy Wychowawcy 

2 Uczymy porozumiewać się ze 
sobą.

ustalenie klasowego 
regulaminu Wychowawcy 

3 Budowanie współpracy w 
zespole. gry i zabawy wychowawcy

4 Poznawanie praw dziecka i 
ucznia zajęcia wychowawcze wychowawcy

5 Aktywne uczestniczenie w życiu 
klasy i szkoły, tworzenie 

praktyczna działalność, 
uroczystości klasowe i 

wychowawcy



tradycji szkolne

6
Uczenie szacunku do rodziców, 
ludzi starszych, pracowników 
szkoły

obchodzimy Dzień 
Matki, Ojca, Babci, 
Dziadka

Rodzice, nauczyciele

Reagujemy 
na 
otaczające 
nas zło

1 Jesteśmy tolerancyjni wobec 
inności pogadanki, scenki

wychowawcy

 

Wspieranie 
dziecka – 
wyrównywan
ie szans 
edukacyjnych

1

Diagnozowanie dzieci w Poradni 
Psychologiczno-

 Pedagogicznej

 

Praca dydaktyczna w 
oparciu o opracowane 
wymagania zgodnie ze 
wskazaniami poradni.

wychowawcy

2

Zorganizowanie pomocy

psychologicznej dzieciom o 
specjalnych

potrzebach edukacyjnych

 

Praca w zespołach 
przedmiotowych

Członkowie

zespołów

 

3

Pomoc psychologiczna

i pedagogiczna w szkole.

 

 

Kierowanie dzieci do

PPP w Kłobucku. Pomoc 
społeczna.

 

Dyrektor

wychowawcy

Profilaktyka 
uzależnień 1

Bloki zajęć psychoedukacyjnych

„Nie pal przy mnie proszę”:

Warsztaty, pogadanki, 
pokazy, działalność 
plastyczna dzieci

 

Wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna

2

Zajęcia dotyczące substancji 
uzależniających

/ w tym napoje 
energetyzujące/

pogadanki  wychowawcy

3 Zajęcia dotyczące zagrożeń 
płynących z nowych mediów.

Rundy informacji 
zwrotnych od dzieci.

Obserwacja zachowań 

 wychowawcy



dzieci.

4

Modelowanie zachowań

związanych z dokonywaniem 
wyborów – „Potrafię odmówić”

Współdziałanie z 
rodzicami, celem

rozwiązywania

pojawiających się

problemów.

Rodzice , 
wychowawcy

Ja przeciw 
używkom 1  Dymek papierosowy dobry czy 

zły?
zajęcia warsztatowe 
(inscenizacje)

Wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna

2
Jakie są zasady przyjmowania 
leków i kto może mi je podać.

Narkotyk - bądźmy czujni

spotkanie z pielęgniarką

pielęgniarka, 
wychowawcy I-III

 

Ewaluację programu przewidujemy po 3 latach jego trwania. Będzie dokonana przez 
obserwację, ocenę rodziców, ankiety wśród uczniów klas I-III

 

 


