
 

Konspekt lekcyjny 

Godzina wychowawcza klasa III gimnazjum 
 

Temat: O uzależnieniach i nałogach słów kilka... 
 

Cele ogólne: 

- rozumienie zgubnych dla zdrowia skutków uzależnień i nałogów; 

- kształtowanie szacunku dla siebie i innych; 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń wie: 

- czym jest uzależnienie a czym nałóg; 

- jakie są najpowszechniejsze nałogi i uzależnienia;  

- jakie są przyczyny nałogów i uzależnień; 

- jakie są skutki nałogów i uzależnień; 

- jak pozbyć się uzależnień i nałogów; 

Uczeń zna: 

- różnicę między uzależnieniem a nałogiem; 

- najpowszechniejsze nałogi i uzależnienia; 

- przyczyny i skutki uzależnień i nałogów; 

- sposoby walki z nałogami i uzależnieniami; 

Uczeń potrafi: 

- podać różnicę między uzależnieniem a nałogiem; 

- wymienić i scharakteryzować najpowszechniejsze nałogi i uzależnienia; 

- podać przyczyny i określić skutki uzależnień i nałogów dla zdrowia psychicznego i 

fizycznego; 

- zaproponować sposoby walki z nałogami i uzależnieniami oraz określić znaczenie tej 

walki; 

Cel wychowawczy: 

- przekonanie o szkodliwości nałogów na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka; 

- wzbudzenia u uczniów chęci walki z własnymi nałogami i uzależnieniami; 

 

Strategia: emocjonalna, obserwacyjna, 

Metody pracy:  

- rozmowa nauczająca, analiza ankiety antynikotynowej z poprzedniej lekcji, praca z 

encyklopedią, artykułami, obserwacja ilustracji, filmy(„Wpływ papierosów na 

zdrowie człowieka”) i reklamy telewizyjne: złe i dobre przykłady, praca z kartą pracy 

ucznia, burza mózgów. 

 

Środki dydaktyczne:  

-  karta pracy ucznia, encyklopedie, artykuły, ilustracje, ankieta antynikotynowa – do 

rozwiązania i rozwiązanie z analizą. 

 

Realizowana ścieżka edukacyjna: prozdrowotna. 

Czas realizacji: 45 min. 

Przeznaczenie: klasa III gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan przebiegu lekcji:  

Faza wstępna: 

1. Powitanie. 

2. Czynności porządkowe: sprawdzenie obecności, wpisanie tematu lekcji do dziennika 

lekcyjnego. 

3. Podanie tematu i omówienie celów lekcji. 

 

Faza realizacyjna: 

1. Uczniowie metodą „burzy mózgów” podają definicje uzależnienia i nałogu, wskazują 

różnice, podają przykłady jednych i drugich – pomysły zapisują na tablicy.  

2. Następnie wyszukują w encyklopediach definicje nałogu i uzależnienia i porównują 

swoje pomysły z definicjami w encyklopedii. 

3. Uczniowie podają przykłady nałogów i uzależnień, które wypisują w odpowiednich 

miejscach na tablicy. 

4. Następnie rozwiązują zadanie 1 z karty pracy ucznia. 

5. Najbardziej popularnym nałogiem w społeczeństwie jest palenie papierosów. 

Przedstawienie przez nauczyciela wyników ankiety antynikotynowej przeprowadzonej 

lekcję wcześniej. 

6. Wspólna redakcja odpowiedzi na pytania z zadania 2 w karcie pracy ucznia. 

7. Kto namawia do palenia papierosów? Rozwiąż zadanie 3 z karty pracy. 

8. Spośród haseł wybierz takie, które Twoim zdaniem przemówiłoby do palacza w 

Twoim wieku i skłoniło do zerwania z nałogiem – W tym celu przejrzyj hasła w karcie 

pracy w zadaniu 4. Następnie spróbuj wymyślić swoje hasło antynikotynowe. 

9. Nauczyciel pyta uczniów czy są miejsca, w których nie wolno palić papierosów. 

Następnie wspólnie z nauczycielem uczniowie zastanawiają się czy tego typu 

ograniczenia spowodują zmniejszenie liczby palących? Pomocą będzie zadanie 5 w 

karcie pracy ucznia. 

 

Faza podsumowująca: 

1. Rozwiązanie zadania 6 i 7 z karty pracy. 

2. Odczytanie DZIESIĘCIU SPOSOBÓW ODMAWIANIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA PRACY UCZNIA 
1. Przeczytaj podane w tabeli przykłady grupy A i B i określ przyczyny nałogów. Wyciągnij 

wniosek. Dlaczego nałogi są tak łatwe do przyswojenia? 

* wpisują uczniowie 

 spożywanie alkoholu 

 palenie papierosów 

 zażywanie narkotyków 

 nadmierne używanie leków 

 plotkarstwo, krytykanctwo, 

kłamstwo 

 wulgarne słownictwo 

 kradzież, oszustwo 

 prowokowanie do agresji 

* Duża reklama używek np...... Przyjemność w wyśmiewaniu się np. z innych 

Pokusa spróbowania Kłamstwo powodem radości 

Chęć bycia dorosłym Kradzież – dowód na bohaterstwo 

Wykazanie odwagi Agresja – wykazanie siły i odwagi, 

przyjemność w zastraszaniu kogoś 

Potrzeba akceptacji w grupie koleżeńskiej  

Chęć przeżycia czego niezwykłego  

Wniosek: 

Jeśli tak robię i tak myślę, to wykazuję brak szacunku do samego siebie. Od teraz wiem i zdaję 

sobie sprawę, że mój młody organizm może łatwo uzależnić się od czegoś lub kogoś. 

 

2. Dlaczego nie należy palić papierosów? Podkreśl właściwe odpowiedzi. 

a) Palący mają gorsze wyniki w nauce i sporcie; 

b) Zęby ich pokrywają się żółtym nalotem; 

c) Oddech palacza jest przyjemny dla otoczenia; 

d) Ubranie osoby palącej jest przesiąknięte dymem papierosowym; 

e) „palacze” nie chorują na zapalenie płuc; 

f) dziewczęta wola chłopców niepalących. 

g) palić nie mogą dziewczęta w ciąży gdyż szkodzi to dziecku; 

h) palenie powoduje impotencję. 

3. Kto może zachęcać Cię do palenia papierosów? 

Kolega, krewny, kuzyn, nieznajomy... 

4. NIE PALĘ BO CHCĘ ŻYĆ! 

 

NIE PALĘ, BO NIE JESTEM EGOISTĄ – DBAM O ŻYCIE INNYCH! 

 

NIE PALĘ, BO NIE CHCĘ CZUĆ SIĘ JAK WRAK! 

 

NIE PALĘ, BO CHCĘ MIEĆ WIELU PRZYJACIÓŁ! 

 

NIE PALĘ, BO JESTEM SILNY! 

 

NIE PALĘ, BO MAM SWOJE ZDANIE I NIE IDĘ ŚLEPO ZA STADEM! 

 

NIE PALĘ, BO MAM KLASĘ! 

 

NIE PALĘ, BO NIE CHCĘ TRUĆ SIEBIE I ŚWIATA! 

 

NIE PALĘ, BO CHCĘ ŁADNIE WYGLĄDAĆ I PACHNIEĆ! 

 

NIE PALĘ, BO CHCĘ MIEĆ SPRAWNY UMYSŁ! 

 

NIE PALĘ, BO JESTEM DOŚĆ ATRAKCYJNA(Y) I NIE POTRZEBUJĘ REKWIZYTÓW, ŻEBY SIĘ 

PODOBAĆ! 

 

NIE PALĘ, BO NIE POTRZEBNA MI ZASŁONA DYMNA! 

 

NIE PALĘ, BO JESTEM DOJRZAŁY I NIE MUSZĘ UDAWAĆ DOROSŁEJ(GO)! 



 

NIE PALĘ, JESTEM (BĘDĘ) ZAKOCHANA! 

 

NIE PALĘ, BO NIKT NIE LUBI CAŁOWAĆ POPIELNICZKI! 

 

NIE PALĘ, BO LUBIĘ SIEBIE! 

 

NIE PALĘ, BO NIE CHCĘ! 

 

NIE PALĘ, BO NIE MUSZĘ! 

 

NIE PALĘ I JEST MI Z TYM DOBRZE!!! 

 

Napisz tu swoje hasło antynikotynowe: ............................................................................... ........ 

… 

5. Napisz gdzie nie wolno palić papierosów: 

w szkołach, placówkach służby zdrowia, w poczekalniach dworcowych i peronach, w 

pociągach, autobusach, tramwajach, zakładach pracy, biurach, urzędach 

 

6. Uzupełnij zdanie i zapamiętaj: 

Ludzie, którzy nie szanują siebie uzależniają się: 

a) od nałogów: papierosy, alkohol, narkotyki, leki 

b) od niewłaściwego sposobu myślenia i postępowania jak: plotkarstwo, kłamstwo, 

wulgarne słownictwo, kradzież, oszustwo, agresja, przestępstwo 

 

7. Zapamiętaj! Ludzie ze złymi nawykami i złym sposobem myślenia są słabi. Nie ulegaj 

im! Szanuj swój organizm, nie pozwól swojemu ciału i umysłowi szkodzić. Bądź sobą! 

Ty decydujesz o sobie! 

 

8. Odczytaj głośno DZIESIĘĆ SPOSOBÓW ODMAWIANIA i stosuj je w swoim życiu. 

DZIESIĘĆ SPOSOBÓW ODMAWIANIA 

A.      ZASADY SKUTECZNEGO MÓWIENIA ,,NIE” : 

1. miej wyprostowaną postawę ciała; 

2. patrz w oczy; 

3. mów pełnym głosem; 

4. wyraźnie powiedz ,,nie”. 

B.     SPOSOBY: 

1.       Po prostu powiedz ,,NIE” (,,Nie, dziękuję. Nie mam ochoty.    Nie myślę tego zrobić”). 

2.       Odejdź szybko i pewnie ( nie powtarzaj kilka razy ,,nie”). 

3.       Zignoruj (udawaj, że jesteś zajęty, w ogóle nie odpowiadaj). 

4.      Podaj powód (,,Muszę iść do domu, spodziewam się telefonu. Przepraszam mam inne plany”). 

5.       Zmień temat (,,podobają mi się Twoje adidasy). 

6.      Zażartuj (,,Z rozkoszą, ale zaplanowałem uporządkować dziś szufladę ze skarpetkami” ). 

7.       Oburz się (,,Nie mogę uwierzyć w to co słyszę. Chyba nie mówisz tego poważnie”). 

8.       Powiedz komplement (,,Jesteś fajnym i mądrym chłopakiem, ale ten pomysł to niewypał”). 

9.        Zaproponuj coś lepszego (,,Mam lepszy pomysł, chodźmy do mnie   posłuchać nowej płyty”). 

10.   Rzuć wyzwanie (,,Jesteś przecież moim przyjacielem, więc nie namawiaj mnie do czegoś, czego 

nie chcę zrobić”). 

 

 



ANKIETA 

PALENIE WŚRÓD MŁODZIEŻY 
 
1. Czy palisz papierosy?  

a) tak  

b) nie 

2. Kiedy sięgnąłeś po pierwszego papierosa?  

a) w szkole podstawowej  
b) w I klasie gimnazjum  

c) w II klasie gimnazjum 

d) w III klasie gimnazjum 

3. W jakiej sytuacji miało to miejsce?  

a) na prywatce  

b) w domu  

c) w szkole  

d) na wycieczce, biwaku  

e) na spotkaniu ze znajomymi  

f) w innej ......................................... 

4. Jak często palisz?  
a) kilka papierosów dziennie 

b) codziennie w szkole na przerwach 

c) kilka razy w tygodniu  

d) przy specjalnej okazji (np. dyskoteka, spotkanie)  

e) sporadycznie (np. na wakacjach) 

5. Czy znajomi namawiają Cię do palenia?  

a) tak  

b) nie 

6. Dlaczego palisz?  

a) żeby rozładować napięcie  

b) dla zabawy  
c) bo inni to robią  

d) nie mogę się bez tego obyć 

e) żeby poczuć się bardziej dorosłym 

f) inne...................................................................................................................... 

7. Czy palisz w domu przy rodzicach?  

a) tak  

b) nie 

8. Paląc papierosy spotkałeś się z zarzutami?  

a) rodziny  

b) kolegów  

c) nauczycieli  

d) nie spotkałem negatywnych reakcji 
9. Czy sądzisz, że łatwo jest rzucić palenie?  

a) tak  

b) nie 

10. Czy próbowałeś rzucić palenie?  

a) tak i udało mi się  

b) tak, ale okazało się to zbyt trudne  

c) nie, nie uważam tego za konieczne  

d) nie, bo boję się niepowodzenia 

e) inne...................................................................................................................... 

11. Czy chciałbyś rzucić palenie? 

a) tak 
b) nie 

c) nie palę 

12.  Kto mógłby ci pomóc w rzuceniu palenia?  

a) organizacje antyuzależnieniowe  

b) rodzina  

c) znajomi  

d) szkoła 

e) nie zamierzam rzucać palenia 

13. Czy uważasz, że jesteś dostatecznie poinformowany o negatywnych skutkach palenia?  

a) tak  

b) nie 

14. Czy reklama w mediach zachęca młodzież do palenia?  
a) tak  



b)   nie 

15. W jaki sposób propagować szkodliwość nikotyny wśród młodzieży?  

a) organizować spotkania z psychologami w szkołach  

b) nakłonić rodziców do rozmów z dziećmi  
c) mówić o tym w radiu, telewizji  

d) poprzez ogłoszenia w prasie, na bilboardach  

      e)    w inny sposób (jaki?)......................................................... 

16. Ile miesięcznie wydajesz na papierosy?  

a) poniżej 10 zł  

b) 10 - 30 zł  

c) 30 - 50 zł  

d) powyżej 50 zł 

17. Ile osób w twojej klasie pali?  

a) do 5  

b) 5 - 10  
c) 10 - 20  

d) 20 - 30  

e) powyżej 30 

18. Czy sprzedaż papierosów młodzieży do 18 roku życia powinna być zabroniona?  

a) tak (dlaczego?)...................................... 

..................................................................... 

b) nie (dlaczego?)...................................... 

..................................................................... 

19. Czy uważasz, że działania w szkole zapobiegające paleniu są wystarczające?  

a) tak  

b) nie 

20. Czy powinno być zakazane palenie w miejscach publicznych?  
a) tak  

b) nie 

 

 

 

Opracow. E.Dydyk 


