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mgr Ewa Brożek                                                Szkoła  Podstawowa w Krzęcinie

MOJE ZDROWIE W KRAINIE PALACZY

W chwili obecnej w Polsce nastąpił znaczny wzrost zainteresowania
działaniami profilaktycznymi, skierowanymi do dzieci i młodzieży szkolnej.
Statystyki dotyczące palenia papierosów przez nieletnich biją na alarm.
Codzienna obserwacja ulic, miejsc spotkań dzieci i młodzieży, a nawet terenu
samej szkoły nie nastraja optymistycznie.

Inicjacje nikotynowe podejmowane są obecnie przez coraz młodsze
pokolenie. Negatywne konsekwencje palenia są znacznie poważniejsze dla
młodego organizmu, co wynika z nie zakończonego jeszcze rozwoju
biologicznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Częstym powodem sięgnięcia po pierwszego papierosa jest zwykła
ciekawość, chęć spróbowania i doświadczenia czegoś innego, dostosowanie się

do grupy, która imponuje, a także wzorowanie własnego zachowania na osobach
dorosłych.

Ponadto należy podkreślić fakt, że palenia nie można traktować jako
odrębnego zachowania. Z obserwacji wynika, że palenie jest początkiem
kolejnych inicjacji. Toruje drogę do sięgania po alkohol, a to z kolei najczęściej
wywołuje agresję i przestępczość.

Następny ważny problem związany z uzależnieniem od nikotyny to tzw.
„bierne palenie”. Istotne jest, by na każdym kroku podkreślać szkodliwość dymu
nikotynowego dla osób przebywających w towarzystwie palaczy.

Zmiana środowiska związana z rozpoczęciem nauki w gimnazjum
powoduje, że młody człowiek ma większą okazję  doświadczyć pierwszej
inicjacji nikotynowej. Słowa rodziców przestrzegające przed sięgnięciem po
pierwszego papierosa są mało znaczące. Może wspólna dyskusja na forum
szkoły da większe szanse, by stanowczo powiedzieć „NIE”, a dorosłym i
dzieciom uświadomi szkodliwość przebywania w towarzystwie palących.

Program szkolnej dyskusji zatytułowanej:

„MOJE NIE DLA PAPIEROSÓW I PALENIA W MOJEJ OBECNOŚCI”

zorganizowanej dla uczniów klas IV – VI.

1. Cel zajęć:
� ukazanie skutków i szkód, jakie czyni nikotyna w organizmie młodego
    człowieka
� przedstawienie składu chemicznego dymu papierosowego i   wpływu
  poszczególnych składników dymu na organizm ludzki
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     � wskazanie przyczyn sięgania po „pierwszego papierosa” i uświadomienie
         jakie emocje wpływają na inicjację nikotynową
     � poznanie powodów, dla których nie powinno się przebywać wśród palaczy                 
     � uświadomienie uczniom czym jest uzależnienie
     � propagowanie zdrowego stylu życia

2. Metoda:
- dyskusja
- metaplan
- burza mózgów
- drama
- 

3. Środki dydaktyczne:
- szary papier, kolorowe pisaki, kredki, farby, plakaty mówiące o

szkodliwości palenia, plansze, artykuły prasowe, hasła
antyreklamowe

4. Przebieg zajęć:
     � Powitanie – przedstawienie tematu i celu spotkania
     � Dyskusja na temat „Co wiemy o paleniu papierosów?” z
         uwzględnieniem następujących problemów:
- Dlaczego ludzie palą, choć wiedzą, że to szkodzi?
- Dlaczego tak trudno zerwać z nałogiem?
- W jaki sposób można zniechęcić młodzież do palenia papierosów?
     �Odpowiedzi na pytania Quizowe poruszające następującą problematykę:
- Kto wpływa na to, że zaczynamy palić?
- Wpływ palenia na nasz organizm.
     � Przedstawienie posiedzenia sądu, który ma wydać wyrok o
         szkodliwości palenia. Rozprawa nad papierosem ma uświadomić:
- skalę zjawiska oraz szkodliwość tego uzależnienia w skali globalnej i w

skali rodziny
- wpływ nikotyny na rozwój młodego organizmu w świetle światowych

badań
     �Odegranie scenki  „W krainie palaczy” na motywach książki pt. „Tytus,
        Tomek i A’Tomek”, która ma pokazać:
- szkodliwość dymu tytoniowego dla „biernych palaczy”
- człowieka palącego przez dłuższy czas, u którego nikotyna odcisnęła

swoje piętno na jego wyglądzie zewnętrznym
- wpływ palenia na zdrowie kobiet i nowonarodzonych dzieci
     � Aranżacja krótkich żartobliwych tekstów  do podanej melodii
         mówiących o szkodliwości palenia oraz wymyślanie i zapisywanie
         haseł nawołujących do zerwania z nałogiem.
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5. Wykonanie plakatów o szkodliwości palenia
Prezentacja wykonanych prac w miejscach publicznych.

6. Wnioski z dyskusji:
     �Podkreślenie ścisłego związku między paleniem i zdrowiem
     �Wyższa śmiertelność wśród palaczy, niż wśród osób niepalących
     �Wskazanie chorób będących wynikiem uzależnienia np. rak płuc,
        choroba wieńcowa
     �Niekorzystny wpływ nikotyny na wygląd zewnętrzny np. żółte palce,
         blada cera, nieprzyjemny oddech itp.
     �Obniżenie sprawności fizycznej
     �Bardzo silne uzależnienie.
7. Podsumowanie wiedzy, umiejętności oraz zadowolenia z takiej formy

prowadzenia zajęć.
Uczniowie otrzymują następujący wykres do uzupełnienia:
zadowolenie
 i forma
zajęć

I II III
      Wiedza i umiejętności
Uczniowie zakreślają jedno z pól.
Objaśnienie wykresu:

 Jestem zadowolony, forma  prowadzonych zajęć była interesująca

Jestem w połowie zadowolony, można organizować czasami takie
               zajęcia.

Jestem niezadowolony, nie lubię takich zajęć.

I – Mało wiem o szkodliwości palenia papierosów, przytoczone argumenty  i
     zaprezentowane scenki nie przemawiają do mnie.
II – Dzięki przeprowadzonej dyskusji moja wiedza na temat szkodliwości
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       palenia jest wystarczająca, przytoczone argumenty i przedstawione scenki
       dają mi dużo do myślenia.
III – Wiem bardzo dużo na temat szkodliwości palenia i całkowicie zgadzam się

       z podanymi argumentami i surowym wyrokiem sądu dla papierosa.

      Uważam, że przeprowadzona dyskusja i sąd nad uzależnieniem
nikotynowym pokazały, iż problem ten uczniom w naszej szkole nie jest obcy.
Nasze dzieci doskonale potrafią wskazać przyczyny sięgania po papierosa, ale
nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji tego strasznego nałogu. W
moim odczuciu przedstawione scenki poruszyły większość zgromadzonej
młodzieży szkolnej, wielu po raz pierwszy naprawdę przeraziła wizja
nałogowego palacza oraz konsekwencje przebywania w zadymionym
pomieszczeniu.
     Nie wszyscy potraktowali przedstawiony problem poważnie, dla
czwartoklasistów to zbyt odległa przyszłość, dlatego powinniśmy wracać do
poruszonego problemu na godzinach wychowawczych.

Opracowanie:
mgr Ewa Brożek
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