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Wstęp

Nawyki są częścią życia każdego z nas. Niewiele osób jednak zdaje sobie 

sprawę z tego jak ogromny wpływ mają one na jakość naszego życia. Nawyk, 

to czynność zautomatyzowana, którą nabywa się poprzez ćwiczenia. Oznacza to, 

że pozostaje ona poza kontrolą naszej świadomości, wykonujemy daną czynność 

odruchowo. Nawyki dotyczą praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia.

Szkolny  program  „Kształtujemy  dobre  nawyki”  skierowany  jest 

do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Wiemy, iż wraz z rozwojem 

dziecka należy się liczyć z koniecznością wyposażenia go w umiejętności, które 

ułatwią mu funkcjonowanie osobiste i społeczne. Warto zastanowić się nad tym, 

które  nawyki  są  dobre  i  sprawiają,  że  jakość  ich  życia  jest  wyższa,  a  które 

przeciwnie- są złe i warto je wyeliminować.

Treści  opracowanego  programu  dotyczą  czterech  podstawowych 

zakresów, czyli: 

 Dbania o higienę osobistą,

 Zdrowego stylu życia,

 Dobrego wychowania,

 Obowiązków domowych.

Realizacja  takiego  zakresu  treści  w  dłuższej  perspektywie  czasowej, 

powinna doprowadzić u uczniów do przyswojenia bogatej wiedzy z dziedziny 

zdrowia, ukształtowania w nich postaw prozdrowotnych i kulturalnego sposobu 

bycia  oraz  prawidłowych  nawyków  higieniczno  -  zdrowotnych  –  na  miarę 

indywidualnych możliwości.

Osoby realizujące program:

 Koordynatorzy: Aneta Żądło, Ąnita Zachara – Kusek 

 Współpraca: nauczyciele ZSS w Dębicy.

Czas trwania programu: lata 2013 – 2016.



Cel główny:

 Kształtowanie dobrych nawyków oraz eliminowanie złych. 

Cele szczegółowe: 

 Zapoznanie  z  zasadami  dobrego  wychowania  oraz  wdrażanie  do  ich 

przestrzegania;

 Wdrażanie do pomocy podczas codziennych prac domowych;

 Zapoznanie  z  niebezpieczeństwami  grożącymi  podczas  prac 

wykonywanych w gospodarstwie rolnym;

 Rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem poprzez

gimnastykę oraz aktywność ruchową na świeżym powietrzu;

 Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas 

wykonywania codziennych czynności w szkole i w domu,

 Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych,

 Poszerzenie  wiedzy  na  temat  zasad  higieny  (rozumienie  znaczenia 

czystości dla zdrowia człowieka),

 Zapoznanie ze znaczeniem zdrowej żywności (znaczenie podstawowych

składników pokarmowych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu 

człowieka),

 Poznanie  i  przestrzeganie  warunków bezpieczeństwa  podczas  ćwiczeń, 

zabaw ruchowych i gier, zarówno w szkole, jak i w domu (zachowania 

sprzyjające i zagrażające zdrowiu),

 Dążenie  do  jednolitości  oddziaływań  dydaktyczno  –  wychowawczych 

szkoły i środowiska rodzinnego rodziców:

 nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

 włączenie rodziców i opiekunów dzieci w życie klasy i szkoły,

 podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez 

pedagogizację,



 przekazanie wiedzy na temat odpowiednich nawyków dziecka 

w szkole i w domu,

 motywowanie rodziców do pracy z dzieckiem (m.in. poprzez 

angażowania ich w obowiązki domowe na miarę możliwości),

 rozwój edukacyjny, emocjonalny i społeczny dziecka,

 współpraca z nauczycielami i specjalistami wspomagającymi 

rozwój dziecka,

 udział w „Klubie Rodzica”.

Sposoby realizacji:

 przygotowanie  miesięcznych  zadań  do  pracy  w  szkole  i  w  domu 

z zachowaniem zasady indywidualizacji,

 organizowanie konkursów plastycznych oraz quizów,

 praca z programami multimedialnymi i interaktywnymi,

 korzystanie ze stron internetowych poświęconych edukacji i wychowaniu 

osób ze specjalnymi potrzebami,

 przedstawianie rodzicom ciekawych szkoleń z zakresu dbania o zdrowie 

własne i dzieci,

 stosowanie  alternatywnych  sposobów  komunikacji  pozawerbalnej 

dostosowanych do danego ucznia,

 praca z książkami i czasopismami poruszającymi daną tematykę,

 wprowadzanie nawyków poprzez ćwiczenia w szkole i w domu, 

 inspirowanie do podejmowania określonych działań oraz konsekwentne 

stawianie wymagań,

 prowadzenie systematycznego nagradzania, 



 wizualizacja pracy na tablicy na korytarzu szkolnym.

Przewidywane efekty:

 Uczeń będzie:

 przestrzegać w praktyce zasad zdrowego żywienia,

 rozróżniać produkty „ zdrowe i niezdrowe”,

 wiedzieć, jakie znaczenie dla jego zdrowia ma regularne spożywanie 

posiłków,

 wyjaśnić znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych dla organizmu,

 wykonywać  czynności  dnia  codziennego  z  zachowaniem  zasad 

bezpieczeństwa oraz utrzymaniem prawidłowej postawy ciała,

 aktywnie wypoczywać z rodziną,

 dbać o higienę osobistą,

 stosować zasady dobrego wychowania,

 służyć pomocą kolegom, rodzicom i osobom starszym,

 szanować pracę innych ludzi, 

 wykonywać  obowiązki  szkolne  i  domowe  na  miarę  swoich 

możliwości;

 czuć się bezpiecznie,

 rozwijać się emocjonalnie. 

 Rodzice będą:



 odbierać szkołę jako instytucję kształcącą i wspierającą ich działania, 

 postrzegać szkołę jako miejsce przyjazne dla rozwoju ich dziecka, 

 znać cele podejmowanej współpracy,

 uzyskiwać rzetelne informacje o sukcesach i porażkach swojego 

dziecka,

 aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,

 włączać się w proces dydaktyczny, 

 wykorzystywać różne formy wspierania dziecka.

 Nauczyciel będzie: 

 zdobywa

  zaufanie i życzliwość rodziców,

 zwiększa

  efekty swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej,

 wzbogaca

  poziom umiejętności swoich i rodziców w zakresie kompetencji 

wychowawczych,

 uzyskiwać pomoc rodziców w realizowaniu zadań 

wychowawczych szkoły, które podnoszą jakość pracy placówki.

Ewaluacja:

Wykształcenie  dobrych  nawyków  wymaga  pracy,  co  najmniej  

14-dniowej.  Umownie przyjmuje się,  że  do wykształcenia  nawyku potrzebny 

jest okres 30 dni. Jest to czas, po którym czynność przestaje być przymusem, 

lecz  staje  się  naturalną  częścią  życia  człowieka.  Wtedy  można  już  w  pełni 

czerpać korzyści z niej płynące. W przekształcaniu zachowania w nawyk istotne 

są następujące czynniki:

 wytrwałość



 regularność

 wizualizacja

 powtarzanie

 nagradzanie.

Treści zawarte w programie przeznaczone są dla uczniów trzech etapów 

edukacyjnych.  Dotyczą  wiedzy  i  umiejętności,  kształtowania  postaw  oraz 

szeroko  rozumianej  aktywności  (zdrowotnej,  ruchowej,  społecznej,  moralnej, 

plastycznej, kulturowo – estetycznej oraz intelektualnej). Realizacja tych treści 

umożliwi  w przyszłości  wytworzenie  się  określonych  kompetencji 

u dzieci ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego 

rozwój oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności.

Sposób ewaluacji:

 Mistrzostwa Dobrych Nawyków - test wiedzy i umiejętności,

 kontakt ze szkolną pielęgniarką,

 konsultacje z nauczycielami i pracownikami placówki,

 obserwacja zachowań uczniów w zakresie dobrego wychowania, dbania 

higienę i zdrowy styl życia,

 wywiad z rodzicami w zakresie wykonywania przez uczniów domowych 

obowiązków, 

 frekwencja rodziców na zebraniach, pogadankach i prelekcjach,

 analiza  sposobów  współdziałania  rodziców  ze  szkołą  w  zakresie 

odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci.
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