
Agata Szlęk-Sitkiewicz- Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
Lekcja wychowawcza w gimnazjum
Temat : Walka z nikotynizmem.
Cele operacyjne:
Uczeń: zna i wyjaśnia pojęcia : nałóg, nikotynizm, palenie bierne,

wymienia choroby , którym ulegają palący papierosy,
rozumie związki przyczynowo- skutkowe palenie czynne i bierne , a utrata zdrowia,
czyta ze zrozumieniem tekst ,
korzysta z podanych informacji,
przekazuje zdobytą wiedzę innym uczniom
tworzy mapę mentalną,
interpretuje reklamy,
poprawnie wypowiada się na dany temat,
słucha wypowiedzi innych uczniów.

Metody pracy:
Metody aktywizujące : runda, mapa mózgu, metoda yagsow -tworzenie grup ekspertów,
praca z tekstem i obrazem.

Pomoce dydaktyczne:
teksty tematyczne / inny dla każdej grupy/ , reklamy papierosów wycięte z czasopism, szary papier,
markery
TOK LEKCJI

1. Podanie tematu zajęć.

2. Rundka w kręgu- dokończ zdanie:na zajęciach oczekuję.........

3. Zabawa ruchowa umożliwiająca stworzenie pięcioosobowych grup macierzystych 1,2,3,4..../3 min/

4. Metoda yagsow- tworzenie grup ekspertów. Praca z tekstem / 7 min./

[W pięcioosobowych grupach macierzystych , każdy z członków otrzymuje kartkę z inną literką alfabetu:
A,B,C,D,E. Następnie osoby A skupiają się w grupie ekspertów A, osoby B.....
Każda grupa ekspercka otrzymuje inny tekstem dotyczący faktów związanych z nikotyną, skutkami palenia
papierosów , paleniem czynnym i biernym, chorobami itd./– Praca w grupach eksperckich polega na
zapamiętywaniu informacji z tekstu.
Powrót do grupy macierzystej 1,2,3,4.... Przekazanie zdobytych informacji dotyczących palenia papierosów

członkom grupy macierzystej].

5. Tworzenie w grupach map mentalnych./ 10 min./

6. Prezentacja map mentalnych przez liderów grup./5 min/

7. Interpretacja reklam papierosów- praca w grupach. /5 min/

Szukanie odpowiedzi na pytania :-co przekazuje reklama papierosów? -a jak jest w rzeczywistości?

8. Prezentacja wniosków przez poszczególne grupy /5 min/

8. Rundka:Na zajęciach dowiedziałem się ........................

9. Ewaluacja

1. Oceń przygotowane zajęcia:
1 2 3 4 5 6

2 Oceń swoje zaangażowanie podczas zajęć:
1 2 3 4 5 6

3. Oceń atmosferę panującą na zajęciach:
1 2 3 4 5 6

4. Oceń przydatność zajęć:
1 2 3 4 5 6


