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ZREALIZOWANE ZADANIA: 

 

 

 

 

Gazetka w holu szkoły: „Dbamy o wzrok, pamiętając o prawidłowym 

oświetleniu pomieszczenia.” 

 

W styczniu zaprezentowaliśmy kolejne materiały informujące o konieczności dbania  

o narząd wzroku. W tym miesiącu ekspozycja miała na celu poszerzyć wiedzę społeczności 

szkolnej przede wszystkim w zakresie zasad prawidłowego oświetlenia pomieszczeń podczas 

czytania, nauki oraz pracy przy komputerze. 

 

Informacje przedstawione na gazetce stanowiły odpowiedź na pytanie: „Jakie są optymalne 

warunki oświetleniowe podczas długotrwałej pracy wzrokowej?”. 

 

Jeśli nie ma możliwości czytania przy dziennym świetle, należy posługiwać się  

dwoma źródłami sztucznego światła. Jedno z nich powinno równomiernie oświetlać cały 

pokój, co pozwoli uniknąć szkodliwych dla oczu kontrastów, drugie - oświetlać czytany tekst 

i stanowisko pracy. 

Ciemne otoczenie, wywołujące wrażenie przytulności, nie pomaga w czytaniu. Za każdym 

bowiem razem opuszczając krąg światła, w którym czytamy, zmuszamy nasz analizator 

wzroku do dwóch form adaptacji: 

 adaptacji do ciemności w momencie przechodzenia ze światła do mroku, 

 adaptacji do światła, przy przechodzeniu z mroku do oświetlonej części 

pomieszczenia. 



Adaptacja ta odbywa się w tym przypadku w sposób zbyt gwałtowny i dlatego jest szkodliwa 

dla naszego wzroku. 

 

Należy pamiętać, że do długotrwałego czytania potrzeba więcej światła niż do czytania 

krótkotrwałego. 

 

Do czytania powinno się stosować wyłącznie żarówki. Korzystanie ze świetlówek (lamp 

fluorescencyjnych) przy długotrwałym czytaniu jest szkodliwe i niedopuszczalne. 

 

Patrzenie na jasny, świecący monitor w zupełnie ciemnym pomieszczeniu jest mniej 

komfortowe niż w pomieszczeniu jasnym lub o umiarkowanym oświetleniu. Brak oświetlenia 

nasila zmęczenie, ale również nieodpowiednie oświetlenie może powodować dyskomfort.  

 

Nieodpowiednie oświetlenie to takie, które pada bezpośrednio na oczy lub na monitor, 

powodując odbicia światła od powierzchni monitora, które rozpraszają użytkownika. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



Pogadanka z uczniami nt. właściwego oświetlenia w pomieszczeniach,  

w których przebywają (uczą się, odpoczywają). 

 

Podczas lekcji z wychowawcą uczniowie uczestniczyli w pogadankach dotyczących  

prawidłowego oświetlenia w domu i szkole. Dzięki temu dzieci utrwaliły wiedzę przekazaną 

w materiałach umieszczonych na gazetce szkolnej. 

 

KRYTERIUM SUKCESU: 

 Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły pamiętają  

o prawidłowym oświetleniu pomieszczeń. 

 

 

Szkolenie rodziców w zakresie tematyki dotyczącej dbania o wzrok. 

 

 

 

W styczniu zostało również przeprowadzone szkolenie rodziców nt. dbania o wzrok. Wykład 

dla rodziców uczniów klas szóstych prowadził optometrysta – pan Eugeniusz Owsiński, 

który omówił najistotniejsze zasady troski o wzrok oraz zwrócił szczególną uwagę na 

symptomy mogące świadczyć o problemach ze wzrokiem u dzieci. Prelegent podkreślił 

również konieczność systematycznych wizyt kontrolnych u lekarza okulisty. 

 



 

 

 

 

KRYTERIUM SUKCESU: 

 Rodzice poszerzyli wiedzę na temat dbania o wzrok. 


