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PRZEWODNIK DLA RODZICÓW:
WYCHOWANIE ZDROWOTNE I FIZYCZNE
PROGRAM NAUCZANIA 2015
Program nauczania wychowania zdrowotnego i
fizycznego (ang. HPE) pomaga uczniom opanować
umiejętności i wiedzę, których potrzebują, żeby
dokonywać zdrowych i bezpiecznych wyborów –
w domu, w szkole i w swojej społeczności – oraz
żeby wyrabiać zdrowe nawyki, aktywny tryb życia,
które wzmocnią ich zdrowie psychiczne i fizyczne
na całe dalsze życie.
Program nauczania składa się z trzech części:
aktywne życie, sprawność ruchowa oraz zdrowe
życie, w tym edukacja seksualna. Czwarta część,
umiejętności przydatne w życiu codziennym,
zintegrowana jest z nauczaniem w pozostałych
obszarach. Uczenie się we wszystkich częściach
programu pomaga uczniom opanować umiejętności
i wiedzę, których potrzebują, żeby:

WSPIERANIE DZIECKA W NAUCE
Zarówno rodzice jak i szkoła odgrywają ważną rolę
we wspieraniu nauki i samopoczucia ucznia. Oto
kilka podpowiedzi, jak można pomóc:
• Wspieraj zdrowy wzrost i rozwój, utrzymując
stały rytm snu, który pomaga dziecku spać co
najmniej 10 godzin przez większość nocy.
• Zachęcaj do aktywnych zabaw i ograniczaj czas,
który dziecko spędza przed ekranem.
• Wspieraj dobre nawyki dentystyczne, myjąc zęby
razem z dzieckiem.

CZY WIESZ, ŻE…?
Zrozumieć siebie i innych

Myśleć krytycznie,
dokonywać zdrowych
wyborów i je promować

Budować i utrzymywać
zdrowe relacje

Zapewnić sobie
bezpieczeństwo fizyczne i
emocjonalne

Być aktywnym w życiu i
mieć dobre samopoczucie

Wspieraj każde dziecko
Docieraj do każdego ucznia

• Nie licząc angielskiego i francuskiego, Canada’s
Food Guide jest dostępny w 10 językach:
arabskim, chińskim, farsi (perskim), koreańskim,
pendżabskim, rosyjskim, hiszpańskim, tagalog,
tamilskim oraz urdu. Eating Well with Canada’s
Food Guide: FirstNations, Inuit and Métis
dostępny jest w języku Inuktitut, Ojibwe, Plains
Cree oraz Woods Cree. (Health Canada)
• Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
zwiększa ich zdolność samoakceptacji oraz
szacunek dla innych. Podwyższone poczucie
własnej wartości to ważny czynnik w
zapobieganiu zastraszaniu. (www.safeatschool.ca)

Więcej informacji oraz dodatkowe materiały dla
rodziców, w tym przewodniki do komponentu
programu nauczania „Rozwój i zdrowie seksualne
człowieka” (edukacja seksualna) dostępne są w
wielu językach. Odwiedź Ontario.ca/HPE.
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CZEGO BĘDZIE UCZYŁO SIĘ DZIECKO W KLASIE 2?
Umiejętności przydatne w życiu codziennym
W trakcie zajęć uczniowie uczą się rozumieć siebie, radzić sobie z wyzwaniami i zmianami, komunikować
się z innymi i wchodzić z nimi w interakcje w sposób zdrowy, a także myśleć krytycznie i kreatywnie.
Uczniowie dowiadują się jak np:
• stosować różne rozwiązania, np. oddalić się, kazać osobie przestać lub zawezwać pomoc, jeśli ktoś im
dokucza
• zastanawiać się czego będą potrzebowali do zabawy na świeżym powietrzu przy różnych warunkach
pogodowych

Aktywne życie

Zdrowe życie, w tym Edukacja seksualna

Aktywnie uczestnicząc w zajęciach, uczniowie budują
podstawy zdrowego aktywnego stylu życia na całe swoje
dalsze życie, ucząc się jak czerpać przyjemność z
aktywności. Uczniowie uczą się:

Uczniowie zastanawiają się nad związkiem między ich
zdrowiem a światem, który ich otacza oraz uczą się
wykorzystywać informacje zdrowotne do dokonywania
bezpiecznych i zdrowych wyborów. Uczniowie uczą się
o:

• włączać aktywność fizyczną (np. gry zespołowe, skoki
na skakance) w życie codzienne i rozumieć dlaczego
należy regularnie brać udział w zajęciach fizycznych
• rozumieć jak codzienna aktywność jest ważna dla
serca i płuc oraz jak istotne jest ustalanie celów dla
aktywności fizycznej i monitorowanie poziomu
aktywności (np. sprawdzając tętno)
• brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i
innych osób, także tych cierpiących na problemy
zdrowotne
Sprawność ruchowa
Uczestnicząc w szeregu różnych zajęć, uczniowie nadal
rozwijają i ćwiczą swoje umiejętności ruchowe i nabierają
pewności siebie, co do swoich możliwości udanego
udziału w zajęciach fizycznych. Uczniowie uczą się:
• bezpiecznego poruszania się w różny sposób, będąc
świadomym siebie, innych oraz otaczającej
przestrzeni; utrzymywania równowagi oraz upadania
w różny sposób; oraz przesyłania i odbierania (np.
rzucania, kopania, łapania, zatrzymywania, blokowania)
różnych przedmiotów

• szanowaniu innych (np. ucząc się słuchać i zwracać
uwagę na język ciała) oraz bronić swoich racji
• etapach rozwoju i dbaniu o zdrowie, gdy zmieniają się
i rosną
• bezpieczeństwie w domu (np. plan wyjścia w razie
pożaru) oraz na dworze (np. bezpieczne korzystanie
ze słońca, autobusu szkolnego), rozpoznawaniu
często występujących alergii i ich skutków oraz o
stosowaniu leków
• utrzymywaniu zdrowia (np. będąc aktywnym, śpiąc
odpowiednio długo) lub powrocie do zdrowia po
chorobie
• higienie jamy ustnej i zębów
• analizowaniu wartości odżywczej i czynników
będących pod ich kontrolą (np. żywność dostępna w
domu), gdy dokonują wyborów żywieniowych w
oparciu o Canada’s Food Guide

• zrozumienia podstawowych cech gier takich jak idea
fair play, zasady, sprzęt oraz proste sposoby
pomagające osiągnąć sukces
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