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Stosowanie dopingu jest niebezpieczne

Cele ogólne: Uczeń:
- interpretuje właściwie pojęcie „doping”, „anaboliki”
- rozpoznaje różnorodneśrodki dopingujące,
- uświadamia sobie zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego sto-

sowania dopingu,
- wyraża własną opinię na temat stosowania dopingu.

Środki dydaktyczne:
Materiały źródłowe z prasy i Internetu, arkusze papieru, kolorowe samo-
przylepne karteczki, flamastry, Mała Encyklopedia Zdrowia, podręcznik.

Metody / formy pracy:
-praca w grupach,
-dyskusja metodą za i przeciw

Przebieg zajęć edukacyjnych:
I. Faza wprowadzająca:
1. Pogadanka mająca na celu wytłumaczenie pojęć: „doping”, „środki

dopingujące – anaboliki”.
2. Uczniowie podają nazwy najczęściej stosowanychśrodków dopingują-

cych.
3. Porządkują informacje i wpisują do schematu,

DOPING

Pobudzanie zawodnika
do zwiększonego wy-
siłku poprzez:

-skandowanie jego
imienia,
-specjalne hasła,
-brawa,
-okrzyki

Bodziec wzmagający
wydolność organizmu
przez zastosowanie
środków chemicznych:

-testosteron,
-erytropoetyna,
-metanabol,
-omnadren,
-parabolan



II. Faza realizacyjna:

UWAGA: Nauczyciel powinien 2 tygodnie przed realizacją tematu, jako
pracę domową polecić uczniom zebranie informacji dotyczących różno-
rodnych środków dopingujących.

1. Wyznaczenie 5 zespołów 5-6 osobowych. Każdy zespół otrzymuje fla-
mastry i samoprzylepne, kolorowe ( np. niebieskie iżółte ) karteczki.

2. W oparciu o przygotowane wcześniej materiały, zespoły metodą „bu-
rzy mózgów” podają argumenty „za i przeciw” stosowaniuśrodków
dopingujących. Argumenty „za” wypisują na niebieskich karteczkach,
„przeciw” na żółtych.

3. Karteczki te liderzy zespołów przyklejają na arkuszu papieru ( przy-
twierdzonym do tablicy ) z wyrysowanym „drzewkiem decyzyjnym”:

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

4. Po analizie argumentów „za i przeciw”, uczniowie formułują wniosek.
5. Do zeszytu przerysowują „drzewko decyzyjne” z uporządkowanymi

argumentami i wpisują wniosek, np.:

PROBLEM

CELE:

ZA:............. PRZECIW:.

Czy stosowanieśrodków dopingujących jest
niebezpieczne?



WNIOSEK:
Stosowanieśrodków dopingujących może być niebezpieczne dla zdrowia a
nawet życia człowieka.

III. Faza podsumowująca:
Podsumowaniem lekcji będzie wymyślenie przez każdy zespół hasła pro-
mującego „czysty sport – bez koksu”.
Najciekawsze hasło zostanie przedstawione na plakacie i zaprezentowane
w sali gimnastycznej.
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3. Internet

ZA:

-rozwój muskulatury,
-zwiększa wydolność
organizmu,
-akceptacja wśrodowi-
sku,
-poczucie własnej warto-
ści,
-samozadowolenie

PRZECIW:

-wiotczenie mięśni
przy braku dopingu,
-zaburzenia pracy
serca, nadciśnienie,
-zaburzenia funkcji
hormonów
-maskulinizacja u
kobiet,
-zaburzenia emocjo
nalne,

CZY STOSOWANIEŚRODKÓW DOPINGUJĄCYCH
JEST NIEBEZPIECZNE?

Uświadomienie zagrożeń wynikających
ze stosowania dopingu


