
Tydzień promocji zdrowia 2022 

Już po raz kolejny w Szkole Szpitalnej obchodziliśmy „Tydzień promocji zdrowia”, 

którego głównym celem jest promowanie postaw „zdrowego stylu życia”. Z tej okazji w 

dniach od 04.04.2022 do 10.04.2022 Uczniowie przebywający na wszystkich oddziałach 

naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, lekcjach, 

konkursach, poszerzając tym samym swoje wiadomości i umiejętności z zakresu zdrowia i 

czynników je warunkujących. 

Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, w czasie których 

nasi wychowankowie samodzielnie przygotowywali soki, sałatki, koreczki, kanapki, koktajle i 

wiele innych pysznych zdrowych smakołyków 

Zajęcia promujące zdrowe odżywianie 

Już od pierwszego dnia trwania Tygodnia promocji zdrowia piątoklasiści Oddziału 

Rehabilitacji Psychiatrycznej w KRORE wzięli się „ostro do pracy” i 4 kwietnia 

przygotowali „Kanapkowy song”. Śpiewając piosenki o witaminach zawartych w owocach 

i warzywach, komponowali zdrowe i smaczne śniadanie – najważniejszy posiłek dnia! 

Organizatorzy: M. Ziaja, E. Chmiel 

 

4 kwietnia również uczniowie na Oddziale Neurologii Dziecięcej zajadali się zdrowymi 

pysznościami. „Czy zielone czy bordowe jedz owoce bo są zdrowe!” to hasło, które 

wybrzmiewało w ich uszach tego dnia. W trakcie zajęć uczniowie debatowali na temat zasad 

zdrowego żywienia oraz własnoręcznie przygotowywali kolorowe owocowe talerzyki.  

Organizatorzy: G. Możdżeń, I. Szetela.  

 

 



                      

 

     

 

4 kwiecień to nie tylko pierwszy dzień „Tygodnia zdrowia” to także „Międzynarodowy Dzień 

Marchewki” z tej okazji nasi wychowankowie klasy I-III zapoznali się z właściwościami tego 

pysznego warzywa oraz przygotowali przepyszne, zdrowe „marchewkowe” przekąski. Na 

zakończenie marchewkowego dnia uczniowie wykonali prace plastyczne „Marchewkowe 

stworki”.  

Oragnizatorzy: M. Sawicka, K. Szeliga 

 

 

 



 

 

Pierwszy dzień „Tygodnia promocji zdrowia” okazał się być bardzo pracowity również i dla 

uczniów przebywających na oddziale stacjonarnym oraz dziennym w Łańcucie. Tu odbyły się 

zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia w ramach języków obcych. Uczniowie wzięli udział 

w pogadance i dyskusji na temat zdrowego stylu życia, obejrzeli prezentację oraz wykonali 

plakaty „Zdrowe nawyki” w języku angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim . Szczególnym 

tematem który był tego dnia poruszany był temat dotyczący uzależnień.   



Organizatorzy: M. Matjasz, M. Skrzypowska, K. Tonia. 

 

                    

Health is wealth/ Gesundheit ist am wichtigsten czyli Zdrowie jest najważniejsze to tytuł 

zajęciach interdyscyplinarnych w języku angielskim i niemieckim, które odbyły się 4 

kwietnia na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w KRORE dla klas IV-VIII. 

W czasie lekcji nasi podopieczni poznali zasady zdrowego odżywiania, opracowali dekalog 

zdrowego trybu życia oraz wykonali piramidę żywieniową. Na koniec wszyscy uczestnicy 

poczęstowali się owocami.  



Organizatorzy: J. Pawłowska, M. Wachowiak. 

 

Jakie są sposoby na długie i zdrowe życie? O tym uczyli się licealiści 4 kwietnia na Oddziale 

Pediatrii podczas lekcji języka angielskiego i niemieckiego. Podsumowaniem zajęć było 

wspólne stworzenie plakatu informującego o zdrowych nawykach. 

Organizatorzy: K. Zaborniak – Sitarz, M. Matjasz 

 

 



„Koktajle kolorowe - życie bogate w zdrowie” to temat warsztatów, które odbyły się 

5 kwietnia na oddziałach w Łańcucie. Największym powodzeniem w czasie zajęć cieszył się 

własnoręcznie przygotowane koktajl ze szpinakiem, które okazały się być smaczne i przede 

wszystkich zdrowe 

Organizatorzy: M. Gancarz, E. Urbaniak 

 

„Dlaczego mam katar i boli mnie gardło?” na to pytanie 5 kwietnia szukali odpowiedzi 

uczniowskie klas I-III Turnusu Rehabilitacyjnego w KRORE . Nasi mali podopieczni 

obejrzeli film, z którego dowiedzieli się m.in. jakie wirusy najczęściej wywołują 

przeziębienie (Rinowirusy), jaka jest rola układu odpornościowego i jak trzeba wzmacniać 

swoja odporność, aby nie chorować. Na zakończenie lekcji dzieci wykonały plakat na temat 

objawów przeziębienia i sposobów radzenia sobie z przeziębieniem. 

Organizatorzy: J. Kondratek  



 

W dniu 5 kwietnia gościliśmy na Oddziale Endokrynologii bibliotekarkę szpitalną p. Alicję 

Pawełek. Podczas zajęć czytaliśmy wiersze o tematyce zdrowotnej: „Gimnastyka”, 

Witaminki”, „Zgubne słodycze Adasia”. Omówiliśmy Piramidę Zdrowego Żywienia 

i Aktywności Fizycznej. Na zakończenie spotkania wychowankowie wykonali pracę 

plastyczną „Koszyk zdrowia” – technika collage.  

Organizatorzy: A. Ślusarczyk. 

 

 



5 i 6 kwietnia młodzież klas VI, VII i VIII przebywająca na oddziałach w KRORE podczas 

zajęć z profilaktyki uzależnień pt. „Uzależnieniom mówimy nie” dowiedziała się co to są 

uzależnienia, i jakie są ich skutki fizyczne, psychiczne i społeczne. Zastanawiali się czy warto 

i dlaczego sięgamy po substancje uzależniające. Podsumowaniem lekcji był plakat wykonany 

przez uczestników zajeć. 

Organizatorzy: A. Grabowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kwietnia dzieciaki klas I-III z turnusu rehabilitacyjnego w KRORE w czasie lekcji 

angielskiego  „Food pyramid” (Piramida żywieniowa) wypowiadali się na temat swoich 

nawyków żywieniowych. Mówiły jakie produkty lubią jeść, jakie są zdrowe oraz jakich 

należy unikać ze względu na niekorzystny wpływ na organizm. Zapoznali się także z 

piramidą żywieniową w wersji anglojęzycznej (prezentacja multimedialna). Dzieci miały 

sposobność poznać nowe słownictwo lub przypomnieć sobie angielskie nazwy produktów 

spożywczych. 

Na koniec zajęć uczniowie wykonali plakat „Food pyramid” (Piramida żywieniowa) w 

oparciu o dostępne materiały oraz samodzielnie podpisywali grupy produktów po angielsku 

 

Organizatorzy: : J. Kondratek 

 



 

 

7 kwietnia W ramach „Tygodnia promocja zdrowia”, przedszkolaki z Dziennego Oddziału 

Rehabilitacji wykonywały zdrowe kanapki. Działania poprzedziła pogadanka na temat 

zdrowego odżywania się. Dzieci dowiedziały się o walorach zdrowotnych poszczególnych 

warzyw. 

Organizatorzy: Nauczyciele Dziennego Oddziału Neurorehabilitacji. 

 

 

 



Maluchy z Dziennego Oddziału Neurorehabilitacji na temat zdrowotnych oraz smakowych 

walorów owoców wiedzą już bardzo dużo. 7 kwietnia, realizując zadania w ramach Tygodnia 

Promocji Zdrowia, przekonały się, że można się owocami także doskonale bawić. Tworzyły 

kolorowe mozaiki, węże, motyle. Było pysznie  

 

Organizatorzy: Nauczyciele Dziennego Oddziału Neurorehabilitacji. 

 

7 kwietnia na oddziale Pediatrii w szpitala przy ul. Lwowskiej odbyły się warsztaty pt: 

,,Herbata – niezwykły napój”. Uczestnicy zajęc uczyli się parzyć prawidłwoo herbatę 

wykorzystując w tym celu susz z upraw ekologicznych: owoce aronii, maliny, liście mięty, 

melisy i zielonej herbaty. Podczas degustacji odkrywali ich walory smakowe i zdrowotne. 

 

Organizatorzy: J. Solarska 



 

O znaczeniu antyoksydantów w życiu człowieka wychowankowie Oddziału Endokrynologii 

dowiedzieli się podczas spotkania 7 kwietnia z dietetyczką szpitalna p. Danutą 

Niedźwiedź. Pani dietetyk wyjaśniła, że przeciwutleniacze posiadają zdolność 

neutralizowania wolnych rodników. Bronią one organizm przed wirusami i bakteriami.  Na 

zakończenie spotkania wychowankowie i rodzice poznali zdolność antyoksydacyjną ziół, 

przypraw i kakao.  

Organizatorzy: A. Ślusarczyk 

"My warzywa i owoce jemy więc nie chorujemy" – to tytuł warsztatów kulinarnych, które 

odbyły się 8 kwietnia na oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w KRORE. Nasi mali 

pacjenci wspólnie z rodzicami i nauczycielami przygotowali zdrowy poczestunek, obfitujący 

w wiele witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju małych 

pacjentów.  

Organiztaorzy: E. Sondej, A. Grabowska 



 

 „Zanim zjesz, czyli o zdrowym odżywianiu” - to temat zajęć wychowawczych na Oddziale 

Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w KRORE, które odbyły się 9 kwietnia, w czasie których 

nasi podopieczni rozmawiali o „śmieciowym jedzeniu”, „pustych kalorii” a przy piosence pt. 

„Piosenka o niezdrowym jedzeniu”, wypełniali karty pracy o zdrowych zamiennikach 

i dodatkowych korzyściach zdrowotnych płynących z ich stosowania. 

Organizatorzy: T. Kruk, E. Sondej, J. Wnęk. 



O tym, że „ruch to zdrowie” 9 kwietnia przekonali się podopieczni z Oddziale Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej w KRORE, w czasie zajęć ruchowych pt: „Ruszaj po zdrowie, czyli 

dlaczego warto prowadzić aktywny tryb życia?”. Aktywność naszych małych sportowców 

poprzedzona była rozmową na temat zdrowego odżywiania się, a ćwiczenia fizyczne 

przeplatały się z licznymi zabawami (np.: z chustą animacyjną pt. „Sałatka owocowa”, 

z wystukiwaniem rytmu za pomocą pałeczek czy w kolorową kartkę do przygotowanego 

utworu,   

Organizatorzy: E. Sondej, T. Kruk, J. Wnęk. 

 

 



„The sweet danger of sugar -Ile cukru spożywamy w napojach, a ile w słodyczach?” Czy 

cukier na prawdę szkodzi? 10 g cukru na 100g napoju- czy to dużo? Dzięki precyzyjnemu 

odliczeniu ile cukru mieści się w przekąskach i napojach uczniowie klasy VII PS w KRORE 

9 kwietnia mogli na własne oczy zobaczyć ile go spożywają w jednej puszce kolorowego 

napoju czy batonika. Rezultaty były dość szokujące. 

Organizatorzy: K. Zaborniak-Sitarz 

 

 

 



,,Ze zdrowiem na ty” to temat zajęć, które zostały przeprowadzone 10 kwietnia na Oddziale 

Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. W czasie lekcji podopieczni zapoznali się z wpływem 

spożywanych produktów na nasze uzębienie, a tym samym i nasze zdrowie. Jako 

podsumowanie podopieczni wykonali plakat ,,Zdrowe zęby” oraz uczestniczyli w quizie, 

rozwiązywali krzyżówki i rebusy. 

Organizatorzy: E. Chmiel, B. Bartman. 

 



Dbanie o siebie to nie tylko zdrowe odżywianie i codzienna porcja ruchu. Do zachowania 

dobrej kondycji potrzebna jest również troska o własne wnętrze, przede wszystkim o 

wyjątkowo delikatne serce. Jak o nie dbać? Całą gamę pomysłów mają nasi uczniowie z kl. I-

III PS w KRORE po spotkaniu czytelniczo-warsztatowym z Bajkowozem pt. „Narzeka na 

zdrowie ten, kto o tym nie wie, że aby mieć krzepę trzeba wejrzeć w siebie - zdrowie w 

sercu ukryte”. Odbyło się ono 11 kwietnia. Było wspierająco, budująco i bardzo kreatywnie!  

Organizatorzy: M. Sawicka, A. Czyżyk-Cyzio, K. Szeliga. 

         

 

 

 

 

„A może by tak biegiem po zdrowie !!!” z takim hasłem na ustach 11 kwietnia uczniowie 

klas I-III PS KRORE uczestniczyli w wielu zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. 

Wśród wielu ćwiczeń i zabaw nie zabrakło licznych konkurencji, a największą popularnością 

cieszył się biegu z jajkiem na łyżce. 

Organizatorzy: M. Sawicka, K. Szeliga, A. Grabowska 

 



Dzień pracownika Służby Zdrowia 2022 

7 kwietnia jak co roku obchodziliśmy Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W tym 

wyjątkowym dniu nasi podopieczni i pracownicy szkoły szpitalnej wręczając własnoręcznie 

przygotowane kartki, składali najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji Szpitala, Lekarzom, 

Pielęgniarkom i innym pracownikom ochrony zdrowia, jednocześnie dziękując za ich 

codzienną opiekę i trud.  

 

 



 

Oprócz kartek i życzeń w tym dniu odbył się też uroczysty Happening podczas którego nasi 

uczniowie wraz z nauczycielami śpiewali: „Kto jeśli nie Ty?, Kto jeśli nie Ty?, Kto jeśli nie 

Ty pomoże dzisiaj mi???”, wyrażając wdzięczność i dziękując za codzienną opiekę. 



 

 

Lekcje otwarte 

8 kwietnia, w Łańcucie, w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia, odbyły się zajęcia otwarte 

z profilaktyki uzależnień, pt. "Dziękuję - nie palę!". Młodzież pogłębiła swoją wiedzę na 

temat szkodliwości palenia papierosów.  

Organizatorzy: E. Kontek, D. Kula 



Konkursy 

W czasie Tygodnia Promocji Zdrowia, w naszej szkole orgaznizowane były konkursy o 

tematyce zdrowotnej:  

 

 Międzyszkolny konkurs „ABC zdrowia - rymowanki, wiersze, opowiadania - na 

wesoło i na poważnie (IV edycja) „ dla uczniów szkół szpitalnych z całej Polski. 

 

Organizatorzy: Anna Bednarz, Anna Czyżyk-Cyzio. 

 

 

 

 



 Konkurs plastyczny dla klas I-VIII dla uczniów naszej szkoły "Smacznie i zdrowo - 

owocowa mandala". 

 

Organizatorzy: Elżbieta Szarek i Dorota Kula. 

 

 

 

Gazetki dekoracje 

 

Pediatria Szpital Lwowska 

"Jakość snu - dlaczego jest tak ważna i jak 

ją poprawić?". 

Organizatorzy: D. Kula 

 

 

 

 

 

 

 



Psychiatria Dziecięca 

w Łańcucie  

"La vida saludable",  

czyli zdrowy tryb życia. 

  

Organizatorzy: K. Tonia 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wszystkie działania jakie zorganizowano w „Tygodniu Promocji Zdrowia”, opisano 

w specjalnie przygotowanej Kronice Tygodnia Promocji Zdrowia 2022, której strony 

zredagowali sami uczniowie wraz z opiekunami. Nad jej dopracowaniem oraz stroną tytułową 

czuwały: A. Chmiel, A. Grabowska i A. Ślusarczyk 

 

 

 

 

 


