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ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ

За УСтойчиВо РаЗВитие

Здравословно начало
Цели на темата

Възраст

 Децата научават повече за здравето и могат да дадат определение на
добро здраве;
 Децата предлагат начини да живеят здравословно;
 Децата разбират защо е важно да се грижат за здравето си;

8 – 12
години

тази тема е част от поредица образователни материали, посветени на Глобалните
цели за устойчиво развитие. Представеният план, предложените дейности и
съпътстващите ги материали дават рамка за провеждането на занятие. Насърчаваме
всеки учител да реализира урок или поредица от уроци, като модифицира различни
елементи от него, взимайки предвид възрастта на децата, с които работи, отчитайки
тяхната предварителна подготовка по темата и съобразявайки се със спецификите на
класната си стая.

Въвеждаща информация за учителя:

5

Конвецията на ООН за права на детето
Постигането на цел №3 Добро здраве e гаранция за реализиране на правата на децата по света. В
Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД) се казва, че всяко дете има присъщо право на живот,
оцеляване и развитие (чл. 6) и държавите трябва да подсигурят достъп до качествени здравни услуги и
грижи за всички деца, които да гарантират тяхното физическо и ментално развитие (чл.24).) КПД
утвърждава, че всяко момиче и момче по света има право на достъп до информация, ресурси и
материали, които се отнасят до неговото здравословно състояние, развитие и благосъстояние (чл.13 и
чл.17). Децата имат право на почивка и време за отдих чрез участие в дейности за отмора, подходящи за
възрастта им (чл.31). Всяко едно дете има право на закрила от всички форми на физическо или
психическо насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение,
малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления (чл19.)
Детската версия на Конвенцията на ООН за правата на детето можете да намерите тук:
https://www.unicef.bg/assets/CRC_Materials/UNICEF_Child_friendly_CRC_BG_brochure.pdf
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В течение на хода на дейностите по темата е важно е да посочите на учениците, че основна
цел в работата на ООН е доброто здраве и благоденствието и това е важна задача, която
човечеството трябва да постигне. (Използвайте плаката от Приложение 3)

какво означава Цел №3 Здраве и благополучие?









Намаляване на броя на майките, които умират при раждане.
Предотвратяване на смъртността сред новородени и деца под пет години.
Край на епидемиите ХИВ / СПИН и други болести като хепатит.
Информираност на хората по превенция и злоупотреба с наркотици и алкохол, както и по
въпроси, свързани с психичното здраве.
Предоставяне на информация за семейно планиране, сексуално образование и
репродуктивно здраве.
Възможност всеки да има достъп до висококачествена медицинска помощ, достъпни и
икономични лекарства и ваксини.
Намаляване на смъртните случаи и наранявания от пътно-транспортни произшествия.
Значително намаляване на броя на смъртните случаи и заболявания, причинени от опасни
химични вещества, замърсени въздух, вода и почви.
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Въвеждаща дейност

Разделете учениците на групи и ги помолете да разгледат снимките от Приложение 1.
Задайте въпросите към тях. Дайте им няколко минути, за да помислят. Обсъдете снимките
и въпросите, като всяка група има възможност да сподели. Насочете ги към това, че
децата от първата група снимки са болни и не се чувстват добре, а децата от втората
група снимки са здрави.
 Попитайте учениците, какво според тях означава да си болен.
 Попитайте учениците какво означава да си здрав?
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дейност 1

Нека учениците се изправят. Прочетете твърденията, изписани по-долу, като им дадете
следните инструкции: тези, които са съгласни с казаното, могат да вдигнат двете ръце високо.
Ако не са съгласни, могат да докоснат земята с ръце, а ако се колебаят, могат да ги задържат
пред себе си.
Твърдения:
 Никога не съм болен.
 Щастлив съм, когато съм болен, понеже мога да си стоя в леглото у дома.
 Ако се разболея и се наложи, мога да отида до лекаря почти веднага или да
повикам лекар вкъщи.
 Лекарят винаги, когато е нужно, изписва лекарства.
 Когато са предписани лекарства, почивка и режим за оздравяване, то мога да
спазвам само тази част, която ми харесва.
 Зная как да се грижа за здравето си сам.
Въведете темата за доброто здраве и защо то е важно. Обяснете, че всеки човек може да
предприеме действия, за да се опита да бъде здрав и да запази здравето си. Ако ние не се
грижим за себе си, шансът да се разболеем се увеличава.
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дейност 2

Насърчете учениците да предложат подходи и начини за здравословен начин на живот.
Например попитайте ги какво правят те, за да са здрави, за да се грижат за това да не се
разболяват. Напишете някои от техните идеи на дъската с различни цветове.
Разгледайте заедно Приложение 2 и обсъдете с целия клас предложените там идеи. За
дейността може да разделете класа на четири групи, като всяка от тях да представи един от
елементите от приложение 2, а после целият клас да дискутира.
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дейност 3
На голям лист хартия или флип-чарт нарисувайте човешка фигура.

 Дайте на всяко дете лепящо листче. Нека всеки намери партньор. Учениците трябва
да обсъдят по двойки две качества и характеристики на добро здраве, да я запишат на
лепящото листче и да го поставят върху рисунката на флип-чарта.
 Помогнете на учениците, ако имат нужда с въвеждаща фраза, например, "Доброто
здраве е, когато ..." или " … означава, че се чувстваме здрави."
 Когато всички са добавили своите предложения, прочетете ги на глас.
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Използвайте предложенията на учениците, за да създадете дефиниция на това какво
означава да бъдем здрави. Това упражнение е полезно, защото позволява да се обсъди
с учениците значението на психическото и социално благополучие, като част от това да
сме здрави.
 Запишете дефиницията така, че децата да я виждат. Ето едни пример от Световната
здравна организация: «Здравето не е само липса на болест, то означава, че човек се
намира в добро физическо, умствено и социално състояние».
 За по-малките ученици, вместо дефиниция, може да запишете в центъра на дъската или
на флип-чарт лист думата «Здраве» и около нея децата да залепят своите листчета,
какво означава то за тях.

Обобщение
Припомнете на децата, че постигане на цел 3 ще гарантира по-добър живот на всички хора по
света и в това число на децата. Разгледайте заедно двата постера от Приложение 3, които
показват по какъв начин се отразява реализирането на цел 3 върху личния ни живот.
Благодарете на децата, че са започнали да осъзнават колко важни са действията на всеки
един от нас за благото на цялата планета.
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And special thanks to those who have worked with us across the world:

Lesson plans created in collaboration with Think Global www.think-global.org.uk. Promoting learning for a just
and sustainable world.

