
PLAN METODYCZNY ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH

Temat: „Narkotyki – złudna ucieczka od problemów”.

Prowadzący: Wychowawca klasy

Odbiorca: Młodzież II – III kl. Gimnazjum

Dział tematyczny: Profilaktyka uzależnień.

Cel ogólny: Młodzież po przeprowadzonych zajęciach nie będzie sięgała po
narkotyki i będzie umiała odmówić przyjmowania narkotyków.

Cele szczegółowe:

młodzież zna: - definicje narkotyków
- niektóre narkotyki

młodzież pozna - definicje i rodzaje uzależnienia
- negatywny wpływ organizmu
- ogólne objawy zażywania narkotyków
- fazy uzależnienia

młodzież potrafi: - zachować się gdy ktoś proponuje narkotyk (potrafi odmówić)
- być asertywnym

- unikać niebezpiecznychśrodowisk
- skorzystać z porady specjalisty
- podjąć leczenie.

Metoda: pogadanka + elementy pracy z grupą
Forma: zajęcia edukacyjne
Czas trwania: ok. 45 min.
Środki dydaktyczne: pisaki, papier, ulotki, ankieta, plansze.
Literatura:

• „Jak rozpoznać czy twoje dziecko sięga po narkotyki” –
T.DIMOFF,S.CARPER Warszawa 1993 r.

• „Jak zostać narkomanem” – Mieczysław Wojciechowski Warszawa 1993 r.
• „Narkotyki w szkole w szkole i w domu – zagrożenie” – Maria Moneta

Malewska Warszawa 1995 r.

1) Krótkie wprowadzenie do lekcji. Podział klasy na grupy. Rozdanie materiałów.
2) Wyjaśnienie pojęć.

Na początku wyjaśnię kilka pojęć takich jak:
UZALEŻNIENIE – są to okresowe lub trwałe zmiany w reakcjach psychicznych i
fizycznych wywołane powtarzającym się zażywaniemśrodków uzależniających.
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UZALEŻNIENIE PSYCHICZNE – chęć, potrzeba, przymus zażycia środka w celu
uzyskania poprawy samopoczucia, zniesienie poczucia dyskomfortu psychicznego.
UZALEŻNIENIE FIZYCZNE - stan patologiczny wywołany zażywaniemśrodka,
związany z włączeniem go w cykl fizjologicznych przemian tkankowych.

3) Dlaczego sięgamy po narkotyki ?

Wspólnie zastanowimy się nad tym dlaczego sięgamy po narkotyki ?
- bunt
- wpływ grupy
- ucieczka od problemów
- ciekawość
- nuda
- naśladowanie starszych, dorosłych
- „bo wszyscy tak robią”
- dla przyjemności
- bo trudno jest odmówić
- nie akceptują samych siebie
- łatwiej jest porozumieć się z ludźmi
- przypodobanie się grupie
- aby czuć się starszym

4) Przeciwstawienie negatywnego wpływu narkotyków na organizm i skutki
przedawkowania.
Narkotyki oddziaływują na następujące organy:
- zmiany fizyczne w organach i układach:
• mózg - obumierają szare komórki
• serce – zapalenie mięśnia, zawał, zapaść
• wątroba - obumiera, przestaje funkcjonować
• nerki – niewydolność
• żołądek, układ pokarmowy – biegunki, nudności
• jama ustna i nosowa – wysuszenieśluzówek, krwotoki z nosa
• płuca – niewydolność oddechowa
• skóra – złuszczenie się naskórka przypominające egzemę i trądzik

- zmiany fizyczne w organizmie:
• spadek ciężaru ciała
• podatność na infekcje
• przewlekłe zmęczenie
• podatność na urazy
• objawy zapalenia gałki ocznej ( zaczerwienie )
• porażenie układu ruchu ( mięśni, aż do zesztywnienia po LSD )

- zmiany psychiczne:
• ociężałość umysłowa
• spowolnienie procesu myślenia
• „przerwy w życiorysie”
• zmiany osobowości
• zanik odporności psychicznej (gwałtowne reagowanie na stresy- wybuchowe)
• zahamowany rozwój emocjonalny
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• oddalenie od bliskich ( rodzina staje się mało ważna )
• nie okazuje uczuć ( zamknięty w sobie )
• izolacja ( zerwanie „starych” kontaktów )
• zaburzenie systemu priorytetów (na pierwszym miejscu nałóg, brak

jakichkolwiek dążeń, nie interesuje się niczym )
• niska samoocena ( nie ufa nikomu, poczucie pokrzywdzenia, niższości)
• totalne negowanie faktu iż narkotyki są szkodliwe ( za swój stan obwinia

wszystkich tylko nie siebie, wytyka innym błędy, krytykuje dorosłych )
• notoryczne kłamstwa
• lęki, paranoje (mania prześladowcza, ktoś ich stale prześladuje i coś im

zagraża)
• brak instynktu samozachowawczego ( wierzą, że im nic nie może się stać,

przekraczają granice swoich możliwości )
• wrogość, agresja (przeciwko wszystkiemu i wszystkim normom i prawom,

wybuchy agresji, samookaleczenia)
• samobójstwa

Przedawkowanie powoduje toksyczne zatrucie organizmu, poraża układ nerwowy, powoduje
zapaść, NZK,NZO.
Zła tolerancja narkotyku – dołekpsychiczny, próby samobójcze.

5) Fazy uzależnienia.
Przebieg uzależnienia można przedstawić za pomocą wykresu:

I II III IV V

I - faza fascynacji, same dobre strony brania – przyjemne odczucia
II - zaczynają stwarzać sytuacje gdzie można brać, zbieranie pieniędzy, szukanie grupy,
pierwsze kłamstwa
III - zachwianie wartości, przestaje zależeć na czymkolwiek, szukanie narkotyku, nowi
koledzy, pierwsze kłopoty z prawem
IV - faza głębokiego uzależnienia, włącznie z produkcją i zrobieniem wszystkiego aby
zdobyć narkotyk
V - faza nieodwracalna.
6) Sposoby odmowy przyjęcia
Spróbuję wam przedstawić jak zachować się gdy ktoś zaproponuje narkotyk:

• wzruszenie ramionami
• powiedzenie „nie dziękuję”
• metoda” zepsutej płyty” –„ nie dziękuję...
• zmiana tematu
• powiedzenie” NIE” i odejście na bok
• podanie powodu dla którego nie chcemy brać
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Jednak najlepszym sposobem jest unikanie miejsc, sytuacji, towarzystwa, które sprzyjają
braniu narkotyków

7) Nieświadome przyjęcie narkotyków
Narkotyk może być podany:

• w jedzeniu
• w napojach
• słabe narkotyki mogą być podane z silniejszymi ( marihuana z silnie

uzależniającą heroiną )
• w niewiadomego pochodzenia tabletkach, znaczkach, itp.

8) Praca w grupach:

NIEGATYWNE SKUTKI ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW
- degradacja
- depresja
- brak rodziny, pracy
- bezdomny, brudni
- bezsilny
- AIDS i inne choroby
- próby samobójcze.

Prezentacja pracy w grupach.
Wnioski:

1) Czy branie narkotyków jest nieszkodliwe dla zdrowia ? - NIE
2) Czy narkotyki mogą pomagać w nauce, zabawie itp. – NIE
3) Nie wierz w to,że wszystko jest dla ludzi,że wszystkiego można spróbować
4) To nieprawda,że większość ludzi się czymś oburza,że tylko nienormalni „żyją na

trzeźwo”
5) Narkotyki zabiorą ci wszystko: pieniądze, przyjaciół, dziewczynę/chłopaka, zdrowie,

nie dając nic w zamian
6) Zastanów się zanim sięgniesz po pierwszego skręta.

9) Na zakończenie zajęć uczniowie wypełniają ankietę.
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A N K I E T A

1. Czy palisz lub paliłeś ( aś) papierosy ?

TAK NIE

2. Czy miałeś (aś) kontakt z narkotykami ?

TAK NIE

3. Czy znasz osoby, które zażywają narkotyki ?

TAK NIE

4. Czy próbowałeś (aś) zażywać jakieś narkotyki, jeżeli tak to jakie ?

TAK NIE

5. Czy znasz nazwy jakiś narkotyków ?Jeżeli tak to jakie ?
TAK NIE

6. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, kiedy ktoś proponuje ci narkotyki, to czy wiesz jak
odmówić ?

TAK NIE

7. Czy znasz osobę u której można kupić narkotyki

TAK NIE

8. Wymień kilka powodów, które skłoniły cię do próbowania narkotyków.
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SCENARIUSZ LEKCJI Z DZIAŁU OPTYKA Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU

PREZENTACYJNEGO MS POWER POINT

Temat: Jak powstaje obraz w mikroskopie

Odbiorca: młodzież w III klasie gimnazjum
Prowadzący: nauczyciel fizyki i może być dodatkowo informatyk

Cele operacyjne:

Uczeń wie:
- do czego służy mikroskop i jak jest zbudowany
- jakie obrazy powstają za pomocą soczewki skupiającej w

zależności od położenia przedmiotu
- że obiektyw i okular to odpowiednio dobrane układy

soczewek w mikroskopie (obiektyw posiada krótką
ogniskową, a okular dłuższą ogniskową )

- że przedmiot umieszczony jest przed obiektywem w
odległości nieco większej niż ogniskowa

- kto i kiedy skonstruował pierwszy mikroskop
- jak posługiwać się programem POWER POINT
- że aby przygotować prezentację należy dokładnie przemyśleć

jej strukturę

Uczeń umie:
- znaleźć informację o mikroskopie optycznym w encyklopedii

multimedialnej na płycie CD
- podać budowę mikroskopu
- przygotować kolejne etapy powstania obrazu w mikroskopie

wykorzystując wiadomości i umiejętności z lekcji
poprzednich
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- stworzyć prezentację powstawania obrazu w mikroskopie
- efekty pracy zapisać w dyskietce i wydrukować
- posługiwać się programem komputerowym POWER POINT

w przedstawianiu prezentacji

METODY: ilustracyjna ( wyświetlanie foliogramów )
eksponująca ( pokaz )
praktyczna (ćwiczenia ucz. na komputerze )

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE;
- foliogramy ( rodzaje soczewek, bieg promieni w soczewce

skupiającej )
- encyklopedia multimedialna na płycie CD
- program komputerowy POWER POINT

PRZEBIEG LEKCJI

1. Część nawiązująca – przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji

- podział soczewek (wyświetlany foliogram )
- ognisko i ogniskowa soczewki
- bieg promienia równoległegodo osi optycznej, który po

załamaniu w soczewce przechodzi przez ognisko ( foliogram
)

- bieg promienia, który przechodzi przez ognisko i po
załamaniu w soczewce biegnie równolegle do osi optycznej
soczewki ( foliogram )

- bieg promienia, który przechodzi przezśrodek soczewki i nie
zmienia swego kierunku ( foliogram )

- zastosowanie soczewek w budowie lupy, lunety mikroskopu,
aparatu fotograficznego

- który z przyrządów najczęściej stosujesz w szkole ?
- do czego służy mikroskop ?
- na lekcji dzisiejszej postaramy się zrozumieć jak powstaje

obraz w mikroskopie, dlaczego za pomocą mikroskopu
możemy dostrzegać szczegóły przedmiotu o rozmiarach
kilkuset nm.

2. Część właściwa

- sformułowanie tematu lekcji
- krótka rozmowa na temat tego co będziemy robili na lekcji
- wyszukiwanie wiadomości o mikroskopie optycznym przy

pomocy komputera ( enc. multimedialna na płycie CD )
- pyt.: kto i kiedy skonstruował pierwszy mikroskop ?
- pyt: jakie są najważniejsze części mikroskopu ( okular,

śruba makrometryczna, tubus,obiektyw, stolik, lusterko )
- pyt: wymień najważniejsze elementy optyczne mikroskopu (

okular i obiektyw )
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- naucz.: okular i obiektyw to układ dwóch soczewek
skupiających tak dobranych,że oko ludzkie może dostrzec
przedmioty o małych rozmiarach wykorzystując wiadomości
o obiegu promieni w soczewce skupiającej postaramy się
stworzyć prezentację powstawania obrazu w mikroskopie
przy użyciu programu POWER POINT.
Zanim przystąpimy do tworzenia prezentacji należy
dokładnie przemyśleć jej strukturę.

- NAUCZYCIEL INFORMUJE,że obiektyw posiada krótką
ogniskową, okular dłuższą ogniskową, a przedmiot
umieszczony jest przed obiektywem w odległości nieco
większej niż ogniskowa

- uczniowie wykonują pierwszy rysunek pomocniczy ( szkic )
- nauczyciel kontroluje pracę, naprowadza
- uczniowie wykonują polecenia nauczyciela i tak powstają

kolejne rysunki
- uczniowie wysuwają wniosek: obraz przedmiotu widziany

przez okular jest pozorny, powiększony, odwrócony

TERAZ: - włącz komputer ( zakładamy,że uczniowie znają program
z inform. )
- uruchom program POWER POINT
- wybierz opcję pustej prezentacji
- wstaw do prezentacji Nowy slajd
- w okienku Nowy slajd wybierz jeden z proponowanych

typów: slajd tytułowy
- wpisz w wyznaczonym miejscu tekst:

„ POWSTAWANIE OBRAZU W MIKROSKOPIE” ( to jest twój
pierwszy slajd )
- teraz wybieramy z widocznych na ekranie szablonów ostatni,
opisany jako PUSTY
- wywołujemy polecenie FORMAT i TŁO
- po kliknięciu strzałki w oknie tło można wybrać kolor z

dostępnej palety
- wybrany kolor akceptowany jest przyciskiem „ZASTOSÓJ DO

WSZYSTKICH”
- na slajdzie umieszczony 1 rys., do tego celu służą narzędzia do

rysowania
- w celu wprowadzenia zrobionego własnoręcznie rysunku

klikamy opcję WSTAW /RYSUNEK /Z PLIKU
- tworzymy kolejny nowy slajd kopiując wcześniejszy i

wzbogacając go o dodatkowe elementy
- sposób w jaki obraz będzie pojawiał się na ekranie realizujemy

przy pomocy POKAZ/ USTAWIENIA ANIMACJI
- przy wyświetlaniu automatycznym podajemy czas po jakim

mają pojawiać się kolejne ekrany
- w menu POKAZ należy wywołać polecenie PRZEJŚCIE

SLAJDU i w wyświetlonym oknie dialogowym w opcji
EFEKTY należy wybrać sposób wyświetlania danego slajdu
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- odstępy czasowe, w jakich mają się zmienić kolejne pozycje
pokazu należy zdefiniować w części PRZEŁĄCZANIE.

Trzeba zaznaczyć odpowiednie pole opcji i podać liczbę
sekund. Możliwe jest też przejście do następnego slajdu po
kliknięciu myszką.
- POWER POINT umożliwia również dodanie tekstu do
prezentowanych obrazów. Należy wtedy dla wybranego obrazu
przejść do podglądu „WIDOK SLAJDU” i kliknąć przycisk

POLE TEKSTOWE „A”. Następnie kliknąć dowolne miejsce
obrazu i wpisać tekst.

Przygotowaną prezentację uczniowie zapisują na dyskietkach i drukują.

POKAZ PREZENTACJI DAJE IM DUŻĄ SATYSFAKCJĘ.

- uczniowie poprawnie opuszczają program i wyłączają
komputer.

3. Podsumowanie:
- wskazanie roli soczewek w poznawaniu otaczającegoświata
- samoocena wykonanej prezentacji.

4. Zadanie domowe:

Podane urządzenia: luneta, mikroskop, lupa, aparat fotograficzny przedstaw na
osi czasu i przyporządkuj im datę i tło historyczne.

Oto przykład stworzonej prezentacji:


