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NAUCZANIE ZINTEGROWANE – KLASA III

Temat ośrodka – Dbamy o zdrowie

TEMAT: Palenie szkodzi zdrowiu.

CELE:
• zwiększanie swojej wiedzy na temat substancji szkodliwych a szczególnie

nikotyny oraz skutków ich używania
• sprawdzanie swojej wiedzy o wpływie nikotyny na organizm człowieka
• poznanie przyczyn sięgania po nikotynę
• zrozumienie,że palenie szkodzi zdrowiu zarówno palących jak i niepalących
• dostarczenie argumentów dla przeciwstawienia się palenia w ich obecności
• uczenie się umiejętności odmawiania

CELE SZCZEGÓŁOWE:
UCZEŃ:
• potrafi rozróżnić szkodliwe substancje i podzielić je na kategorie
• konstruuje mapę skojarzeń
• formułuje i zadaje pytania na określony temat
• potrafi współpracować w grupach
• wygłasza sądy i opinie na dany temat
• ustala, które narządy człowieka są narażone na uszkodzenia przez palenie papierosów
• rozróżnia narządy wewnętrzne człowieka
• potrafi wymienić powody szkodliwości palenia
• przedstawia sytuacje zagrażające zdrowiu w scenkach dramowych

METODY:
• Słowne: pogadanka, rozmowa, rozmowa kierowana, wywiad, opowiadanie
• Poglądowe: obserwacja, pokaz
• Aktywne: drama, symulacja, piramida priorytetów, mapa skojarzeń, burza

mózgów, grupy zadaniowe, metody hierarchizacji

FORMY ORGANIZACYJNE:
• praca zbiorowa jednolita
• praca w grupach jednolita i zróżnicowana
• praca indywidualna jednolita

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• kartki z napisem szkodliwych substancji
• karty dla grup z gotowym zarysem mapy skojarzeń
• ankieta



• ponumerowane pudełka
• czasopisma z reklamami papierosów
• zużyty filtr papierosowy i szklana fifka
• arkusz papieru z narysowaną w środku sylwetką człowieka
• piramida priorytetów dla każdej grupy
• wykreślanki

Tok metodyczny Rozwiązanie organizacyjne Wykorzystanieśrodków
dydaktycznych

Ustalenie tematyki
zajęć

1. Wyodrębnianie substancji szkodliwych
dla człowieka.
Uczniowie na paskach papieru zapisują
szkodliwe substancje i układają metodą
słoneczka na podłodze.

2. Podział wypisanych substancji na
kategorie.
Uczniowie szeregują substancje według
cech wspólnych i przyporządkowują im
odpowiednie podpisy.

3. Ustalenie tematu lekcji - “Wpływ
papierosów nażycie człowieka.”

Kartki z napisami:
• substancje

szkodliwe
• zepsutażywność
• rośliny trujące
• lekarstwa
• alkohol
• narkotyki
• nikotyna
• środki chemiczne

Sprawdzenie własnej
wiedzy o
papierosach.

1. Porządkowanie własnych wiadomości
na temat papierosów po sformułowaniu
pytania – kreślenie mapy skojarzeń ( praca
w grupach ).

2. Prezentowanie i omówienie
sporządzonych map skojarzeń na forum
klasy przez poszczególne grupy.

3. Swobodne wypowiedzi uczniów na
temat palenia papierosów.

4. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów
a) Czy uważasz,że palenie jest szkodliwe

• tak
• nie
• nie wiem

b) Kto w twoim domu pali papierosy?

Mapa skojarzeń dla
każdej grupy.

Ankieta
Po cztery karteczki dla
każdego ucznia.
Ponumerowane pudełka.



• nikt
• jedna osoba
• kilka osób
• wszyscy

c) Czy chciałbyś palić, gdy będziesz
dorosły?

• tak
• nie
• nie wiem

Uczniowie wrzucają karteczki do

poszczególnych pudełek, następnie liczą
głosy i analizują zaistniałą sytuację.

Formułowanie
pisemnych
wypowiedzi uczniów
na podane tematy.

1. Podział uczniów na cztery grupy,
dyskusja i formułowanie pisemnych
wypowiedzi ( wybór pytania ).

• Dlaczego ludzie palą papierosy,
choć wiedzą, że to szkodzi?

• Jak palenie wpływa na organizm?
• Dlaczego jest trudno palić

papierosy?
• Dlaczego papierosy szkodzą?

Uczniowie prezentują własne pisemne
wypowiedzi a nauczyciel uzupełnia podane
informacje o dodatkowe wiadomości.

Czynne wysłuchanie
osoby uzależnionej
od palenia
papierosów.

1. Wysłuchanie opowiadania zaproszonego
gościa o tym jak zaczął się jego kontakt z
nikotyną. Jakie dolegliwości odczuwał. Co
przesądziło o tym,że przestał.

2. Stawianie dodatkowych pytań w formie
wywiadu.

Ustalenie wpływu
szkodliwości palenia
papierosów na
zdrowie człowieka.

1. Demonstracja zużytego filtra
papierosowego i szklanej fifki.
Uczniowie wygłaszają swoje sądy i opinie,
nauczyciel podaje informacje o
szkodliwych substancjach zawartych w
papierosach.

2. Ustalenie, które narządy człowieka są
narażone na uszkodzenia przez palenie

Zużyty filtr papierosa i
szklana fifka.

Rysunek człowieka z
zaznaczonymi i



papierosów.
Uczniowie dzielą się na grupy. Każda
grupa dostaje rysunek człowieka z
zaznaczonymi i podpisanymi narządami.
Nauczyciel czyta informacje jak nikotyna
wpływa na narządy wewnętrzne,
uczniowie kolorują każdą część
organizmu, która została uszkodzona, a
następnie ustalają, które informacje były
dla nich najważniejsze.

podpisanymi narządami
wewnętrznymi człowieka.

Ustalenie co wpływa
na używanie przez
ludzi szkodliwych
substancji.

1. Oglądanie reklam papierosów w
różnych czasopismach i próba odpowiedzi
na pytania:

• Do kogo kierowana jest ta reklama?
• Czy jest ona waszym zdaniem

uczciwa?
• Czy waszym zdaniem powinno się

zakazać reklamowania papierosów?

2. Tworzenie antyreklamy.
Uczniowie posługując się technikami
reklamowymi wymyślają projekty
graficzne antyreklamy zwracając uwagę na
szkodliwe strony nikotyny.

3.Podanie powodów palenia papierosów i
zapisanie ich na arkuszu ( burza mózgów ).

4. Ustalenie w grupach powodów
niepalenia.

5. Ustalenie, które powody niepalenia są
najbardziej przekonywujące – piramida
priorytetów ( praca w grupach ).

Czasopisma z reklamami
papierosów.

Kartki papieru, kredki,
farby, wycinanki.

Sylwetka człowieka z
papierosem i
niezadowoloną miną.
Sylwetka człowieka
zadowolonego zżycia dla
każdej grupy.
Zarys piramidy
priorytetów i paski
papierów z podanymi
powodami niepalenia.

Zrozumienie,że
palenie szkodzi
zdrowiu zarówno
palących jak i
niepalących.

1. Swobodne wypowiedzi uczniów na
temat sytuacji, w których osoby niepalące
narażone były na dym papierosowy ( krąg )

2. Przedstawianie scenek symulowanych w
grupach trzyosobowych.

3. Odpowiedzi na pytania:
• Jak powiedziałeś osobie palącej,

aby nie zapalała papierosa?
• Jak się czułeś, gdy zwracałeś się



do osoby chcącej zapalić?

Uczniowie ustalają, która strategia
postępowania była najlepsza i
powstrzymałaby osobę palącą od zapalenia
papierosa w sytuacji, gdy dym przeszkadza
innym.

Zakończenie
• scenki

dramowe
• wykreślanka

1. Oglądanie humorystycznych scenek
dramowych o wpływie palenia papierosów
na urodę przygotowanych przez klasowe
kółko teatralne.

2. Ustalenie i podsumowanie zajęć:
• formułowanie wniosków
• rozwiązanie wykreślanki:

PALENIE SZKODZI ZDROWIU

Wykreślanka dla
wszystkich.


