
Temat: Higiena pracy przy komputerze. 

Cele : 

Uczniowie: 

 umieją zorganizować swoje stanowisko pracy z urządzeniem komputerowym tak, aby 

nie szkodzić swojemu zdrowiu; 

 wiedzą, jak zadbać o swoją kondycję psychofizyczną podczas wielogodzinnej pracy z 

urządzeniem komputerowym; 

 wiedzą, dlaczego organizacja stanowiska pracy z urządzeniem komputerowym jest 

ważna, i znają konsekwencje niewłaściwej organizacji pracy z urządzeniem 

komputerowym. 

 

Zajęcia przypominają o zasadach pracy z komputerem. 

Zadbaj o to, aby: 

 plecy były wygodnie oparte (Dobrze, żeby oparcie było wyprofilowane zgodnie z 

naturalną krzywizną twoich pleców. Najlepiej sprawdzają się krzesła biurowe z 

możliwością regulacji siedziska i oparcia oraz piłki typu fitness. Na piłce możesz 

siedzieć do 3 godzin dziennie); 

 blat biurka znajdował się na takiej wysokości, aby oparte o niego przedramiona 

tworzyły względem ramion kąt 90° (Pamiętaj o wygodnym ułożeniu nadgarstków, 

które nie powinny być uniesione czy nienaturalnie wykrzywione); 

 krzesło pozwalało ci na wygodne oparcie stóp o podłogę i utrzymanie kąta 90° 

pomiędzy łydkami a udami; 

 górna krawędź monitora znajdowała się na poziomie twojego wzroku; 

 monitor był oddalony od ciebie na odległość wyciągniętej ręki (Wielkość 

wyświetlanych elementów powinna pozwalać na łatwe odczytanie. Jeżeli przy 

korzystaniu z komputera wytężasz wzrok, możesz zmienić ustawienia monitora lub 

zapytać okulistę, czy nie przydałyby ci się okulary); 

 światło padało z boku, aby zminimalizować odblaski na monitorze. 

 

Równie ważne jak dobra organizacja stanowiska komputerowego są częste przerwy w 

siedzeniu. Aby uniknąć bólów kręgosłupa, jak najczęściej wstawaj lub chociaż przeciągaj się 

na krześle. W czasie przerw wykonuj ćwiczenia rozciągające pleców, szyi i ramion. 

Długotrwałe wpatrywanie się w monitor często prowadzi do zmęczenia wzroku i wysychania 

oczu. Co jakiś czas odwracaj wzrok i patrz w dal przez 20 sekund, aby twoje oczy zdążyły 

odpocząć. Pamiętaj o częstym mruganiu. 



Życie Internetu  czy gry komputerowe są wciągające, jednak może lepiej częściej wstawać od 

komputera i pozwolić ciału na aktywny wypoczynek? Im więcej ruchu, tym jesteśmy 

szczuplejsi, zdrowsi i bardziej radośni! 

 

Możecie też obejrzeć filmik w którym poznacie dolegliwości związane z niewłaściwą 

organizacją miejsca pracy i, co za tym idzie, niewłaściwą pozycją ciała? 

https://youtu.be/zyGzI-KdP8E  

https://youtu.be/zyGzI-KdP8E

