
Wychowanie do życia w rodzinie 5, 05.05.2020 

Temat: Zdrowy styl życia. 

Przeczytaj dokładnie, zastanów się i postaraj się  odpowiedzieć na pytania, które znajdują się na 

końcu tego tekstu: 

Definicja zdrowia i  jakości życia wg Światowej Organizacji Zdrowia: 

‘’ Zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brakiem 

choroby lub niedomagania’’ 

Aspekty zdrowia: 

1. Zdrowie fizyczne, prawidłowe funkcjonowanie organizmu: narządów i układów. 

2. Zdrowie psychiczne: emocjonalne, zdolność do rozpoznawania emocji i ich wyrażania, 

umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, agresją, zdolność do logicznego, jasnego 

myślenia. 

3. Zdrowie społeczne, zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych 

relacji z  ludźmi. 

4. Zdrowie duchowe, u niektórych ludzi to sprawa wierzeń, praktyk religijnych, u innych 

osobisty zbiór zasad, zachowań, sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi. 

Czynniki wpływające na zdrowie: 

1. Styl życia – 53% 

2. Środowisko fizyczne – 21% 

3. Czynniki genetyczne – 16% 

4. Opieka zdrowotna 10% 

Zachowania sprzyjające zdrowiu: 

1. Aktywność fizyczna 

2. Racjonalna dieta 

3. Higiena osobista i otoczenia 

4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach 

5. Zachowanie bezpieczeństwa 

6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem 

   Zachowania zagrażające zdrowiu 

1. Bierny tryb życia 

2. Nieprawidłowe odżywianie się 

3. Brak higieny 

4. Nadużywanie używek, leków 

5. Używanie narkotyków,  dopalaczy, palenie tytoniu lub e – papierosa 

Aby wprowadzić zdrowy tryb życia należy wybrać sobie konkretne cele i konsekwentnie je realizować. 

Największe powodzenie można osiągnąć realizując następujące zadania: 

!. Odżywianie się: przestrzeganie bilansu energetycznego i wodnego, duża ilość warzyw i owoców 

Ograniczenia tłuszczów i słodyczy 

2. Utrzymywanie aktywności fizycznej 



3. Umiejętne ograniczanie stresu; życzliwość i asertywność w stosunku do innych, systematyczność  

w realizacji zaplanowanych zadań, umiejętne gospodarowanie czasem 

4. Eliminacja uzależnień: ograniczenie korzystania z Internetu, gier komputerowych 

Myślę, że dokładnie przeczytałeś te informacje, jeżeli tak, to odpowiedz sobie na pytania, ale bardzo 

szczerze: 

1. Czy właściwie się odżywiam? Jakie popełniam błędy? 

Co mogę i chcę zrobić natychmiast? Co w przyszłości? 

2. Czy moja aktywność fizyczna jest systematyczna? Jakie popełniam błędy?  Co  mogę i chcę 

zrobić natychmiast? Co w przyszłości? 

3. Czy posiadam umiejętność ograniczania ujemnych skutków stresu? Jakie popełniam błędy? 

Co mogę i chcę zrobić natychmiast? Co w przyszłości? 

4. Eliminacja uzależnień. Jakie popełniam błędy? Co mogę i chcę zrobić natychmiast? Co w 

przyszłości? 


