
Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII i VIII A 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

 

Temat: Zdrowie jako wartość – zasady zdrowego zachowania 

 

Zapoznaj się z treścią: 

 

Zdrowie – według definicji Światowej Organizacji Zdrowia – to stan pełnego fizycznego, 

umysłowego i społecznego dobrostanu. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o 

sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego, a także 

wymiar duchowy. Zdrowie jest zagadnieniem bardzo obszernym. 

 

Rodzaje zdrowia 

Żeby lepiej zrozumieć to pojęcie, można je podzielić na wiele mniejszych obszarów. Wśród 

rodzajów zdrowia można wyszczególnić: 

1. zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów. 

Zdrowie fizyczne mówi również o równowadze pomiędzy procesami anabolicznymi i 

katabolicznymi. Organizm uznajemy za zdrowy fizycznie wtedy, gdy nie przebiegają w nim 

procesy patologiczne (choroby), a jego elementy działają odpowiednio. Nie jest konieczne 

bycie bardzo wysportowanym, aby móc powiedzieć, że jest się zdrowym fizycznie; 

2. zdrowie psychiczne – dzielimy je na dwa rodzaje – zdrowie emocjonalne oraz zdrowie 

umysłowe: 

 zdrowie emocjonalne – człowiek zdrowy emocjonalnie potrafi rozpoznawać i nazywać 

emocje. Potrafi je również wyrażać w odpowiedni sposób. Robi to zgodnie z zasadami i 

normami społecznymi. Zdrowie psychiczne wiąże się również z utrzymaniem równowagi 

psychicznej, a w niej mieści się zarządzenie emocjami – umiejętność radzenia sobie ze 

stresem, napięciem, lękiem, depresją, złością, agresją i innymi emocjami, 

https://www.doz.pl/czytelnia/a14344-Smiej_sie_na_zdrowie_i_dla_poprawy_humoru
https://www.doz.pl/apteka/k545-Stres_poprawa_nastroju


 zdrowie umysłowe – mówi o poprawnym przebiegu procesów myślowych. Pokazuje zdolność 

do logicznego i jasnego myślenia. Zdrowie umysłowe wiąże się z poprawnością działania 

układu nerwowego, w szczególności ośrodkowego układu nerwowego; 

3. zdrowie społeczne – mówi o możliwości adaptacji w grupie. Wyraża zdolność człowieka do 

nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi czy 

zwierzętami; 

4. zdrowie duchowe – w zależności od wiary danego człowieka jest to sposób wyrażania swoich 

wierzeń i praktyk religijnych. Pokazuje sposób wyrażania osobistego zbioru zasad, zachowań 

i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi. Istnieje wiele sposobów osiągania 

zdrowia duchowego. Niektórzy nazywają zdrowie duchowe spokojem wewnętrznym. 

Czynniki wpływu na zdrowie 

Podstawowe czynniki wpływające na zdrowie to: 

 uwarunkowania biologiczne, 

 warunki środowiskowe, 

 styl życia, 

 opieka zdrowotna 

 

 

ZADANIE 1 

ZRÓB PLAKAT DOTYCZĄCY ZACHOWAŃ 

PROZDROWOTNYCH MOŻE BYĆ NA KARTCE A4 LUB 

PODWÓJNEJ KARTCE W ZESZYCIE 

 

Pracę proszę odesłać na adre email jolanta.nenko@onet.pl 

 

W razie problemów proszę dzwonić792-506-229 

Czy zadanie wykonałeś 

a) samodzielnie 

b) z małą pomocą 

c) z dużą pomocą 

mailto:jolanta.nenko@onet.pl

