
Referat: „Jak ukształtować zdrową osobowość dziecka?” 
 

Opracowała: mgr Hanna Kasperska 
 

Słowa Macieja Demela: „Wychowanie stanowi jeden z warunków zdrowia” stanowią siłę 

do kształtowania postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za zdrowie swoje i bliskich, 

dokonania właściwych wyborów w sprawach zdrowia.  

Wychowanie prozdrowotne polegać ma na takim ukształtowaniu osobowości człowieka, 

aby nie tylko był świadomy rzeczywistej wartości zdrowia, przekonany o niej takie 

przeświadczenie zaakceptował, ale był zdolny i gotowy uznać je za fundament swojego 

systemu wartości i konsekwentnie postępował w życiu w imię tego dobra. 

Należy zadać pytanie, co rozumiemy pod pojęciem zdrowia. 

Najbardziej pełną i zwięzłą definicję formułuje „Światowa Organizacja Zdrowia 

stwierdzając, że „zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, 

a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa.” 

Dobrostan fizyczny można określić jako dobrą funkcjonalną sprawność fizyczną. Dobry 

stan zdrowia psychicznego w myśl Światowej Organizacji Zdrowia to nie tylko element 

sprawności, ale także element wartościujący, to jest dobra zdolność do kierowania swoim 

życiem według społecznie wartościowych zasad moralnych. Zdrowie psychiczne w 

sposób pełny wyraził prof. K. Dąbrowski –„Jest to zdolność do rozwoju w kierunki 

wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej 

hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i 

społecznego. 

Dobre zdrowie na płaszczyźnie społecznej charakteryzować się może zadawalającą 

umiejętnością życia w rodzinie, społeczności lokalnej, a także poczuciem 

odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie, jak i ludzi, na których los może mieć wpływ. 

Tak przedstawia się zdrowie człowieka w ujęciu definicyjnym, a jak przedstawia się jego 

rola w związku z życiem człowieka? 

Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania zdrowotne konieczne do 

zaspakajania najbardziej istotnych potrzeb fizycznych i psychicznych takich jak: potrzeba 

bezpieczeństwa, sprawności, autonomii, satysfakcji, sukcesu. W dzieciństwie jedną z 

najważniejszych jest potrzeba ruchu i zabawy. Wiek szkolny manifestuje się między 

innymi mocnym pragnieniem imponowania otoczeniu siłą fizyczną, zręcznością, odwagą, 

urodą, a także dorosłością.  

Stan zdrowia stanowi jeden z najważniejszych warunków zaspakajania potrzeb 

wynikających z dążenia do usamodzielniania się, realizowania obowiązków szkolnych, 

współżycia w rodzinie, rozwijania i wzbogacania osobowości, bezpieczeństwa, a także 

stabilizacji. 

Zdrowie zależy od takich czynników jak warunki bytowe, poziom opieki lekarskiej, stan 

środowiska naturalnego, warunki pracy, nauki, kontrola zdrowotna społeczeństwa. 

Kultura zdrowotna powinna uwzględniać świadomość wartości zdrowia oraz wielorakich 

jego uwarunkowań – znajomość ogólnych zasad higieny i praktyczne przestrzeganie ich 

we wszystkich sferach życia ludzkiego, wiedzę na temat czynników sprzyjających i 

zagrażających zdrowiu, poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, dążenie 

do utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej oraz kondycji psychofizycznej, postawy 

sprzyjające ochronie środowiska naturalnego, przestrzeganie zasad profilaktyki 

zdrowotnej, ogólną wiedzę o budowie ciała i funkcjonowaniu narządów człowieka.  

Ważnym warunkiem wychowania prozdrowotnego jest wkomponowanie go w cały, 

zintegrowany proces dla uzyskania odpowiednio rozwiniętych trzech sfer życia dziecka 

fizycznej, psychicznej i społecznej. Właściwie kierowany proces wychowawczy wymaga 

także uwzględnienia założenia, że sfery te oddziałują na siebie i tworzą komplementarną 

jedność osobowości człowieka. 



Wychowanie ogólne, które ma na celu ukształtowanie osobowości człowieka wrażliwego, 

zdolnego do dokonania właściwego wyboru i realizowania w życiu wartości społecznie 

pożądanych spełnia rolę „urodzajnej gleby”. Na niej mogą wyrosnąć elementy kultury 

zdrowotnej. 

Aby trudne do pojęcia „zdrowie” nie zabrzmiało dziecku jak abstrakcyjna formuła nie 

wywołująca skojarzeń, należałoby je sprowadzić do jego poziomu i zbliżyć do 

odczuwalnych, rozumianych korzyści czerpanych ze zdrowia. Zbliżenie dla celów 

wychowawczych pojęcia zdrowia dziecku może się dokonać, gdy przedstawimy je w 

wyobrażalnym ujęciu przez utożsamienie go z poczuciem siły, sprawnością, odpornością, 

kondycją fizyczną i psychiczną, a uosobieniem tego może być sylwetka sportowca, 

tancerki. 

Wychowanie prozdrowotne powinno dążyć do przekonania u dzieci, że dzięki dobremu 

zdrowiu mogą być zadowolone z siebie, mieć dobre kontakty z innymi i cieszyć się 

życiem.  

Jeśli przyjąć, że człowiek jest kowalem własnego szczęścia, to dom rodzinny może 

spełniać rolę kuźni, w której rodzice mają szansę uformować kształt osobowości dziecka 

wg ich modelu wychowawczego. 

Do podstawowych zasad, które powinny być przestrzegane w działalności wychowawczej 

rodziców należy zaliczyć: 

 całkowite przekonanie ich do wartości, które pragną przekazać dziecku (co powinno 

znaleźć swoje potwierdzenie w postępowaniu) 

 jednolite oraz konsekwentne postępowanie ich w wychowaniu 

Postępowanie rodziców (dla skutecznego oddziaływania ) powinno się charakteryzować: 

 zaangażowaniem  

 optymizmem 

 znajomością psychologii rozwojowej i wychowawczej 

 prawdomównością 

 dotrzymywaniem słowa – obietnic, zdrowym rozsądkiem, wyrozumiałością, 

cierpliwością, poczuciem odpowiedzialności, godności i sprawiedliwości, rozwagą i 

umiarem we wszystkim. 

Bardzo ważnym elementem zintegrowanego systemu wychowawczego dla ukształtowania 

u  dziecka pozytywnej postawy jest zdrowy tryb życia. Stworzenie dziecku warunków 

nacechowanych rozmaitością imprez, konkursów, ćwiczeń, pokazów, treningów, 

wyjazdów, zapewnienie dobrze wypełnionego czasu wolnego itp. sprzyja tworzeniu 

zdrowej osobowości. 

Najwyższe wartości to uczucie więzi z rodzicami (rozmowy, zabawy, wspólne wyjazdy, 

wycieczki...) To właśnie podczas wspólnych wycieczek nadarza się okazja sprzyjająca 

kształtowaniu u dziecka pożądanej postawy prozdrowotnej. 

Smutne statystyki, dramatyczne doniesienia prasy itd. wskazują na ogromną potrzebę 

kształtowania zdrowej osobowości. 
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