KAMPANIA SPOŁECZNA

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
DLA NAUCZYCIELI

ZADANIA (CELE SZCZEGÓŁOWE)


Uświadomienie powodów, dla których młodzi ludzie palą papierosy.



Przekazanie wiedzy na temat skutków zdrowotnych i ekonomicznych palenia tytoniu.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 45 MINUT
OCZEKIWANE REZULTATY
Uczniowie będą:


Mieli świadomość dlaczego młodzi ludzie palą papierosy,



Rozumieli na czym polega uzależnienie od tytoniu,

 Wiedzieli do jakich negatywnych konsekwencji (bezpośrednich i odległych) może prowadzić
palenie tytoniu.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Wprowadzenie 5 MINUT
Zapisz na tablicy dwa niedokończone zdania:
„Gdy jestem w lesie i czuję świeże powietrze, wówczas…”
„Gdy przebywam w pomieszczeniu, w którym jest duszno, wówczas…”
Poproś chętnych uczniów o dokończenie najpierw pierwszego, a następnie drugiego zdania.
Nawiązując do odpowiedzi uczniów, wyjaśnij co będzie tematem zajęć. Podkreśl związek między
jakością wdychanego powietrza a samopoczuciem człowieka.
Emisja Filmu Edukacyjnego: 25 MINUT
W przekazanych materiałach dydaktycznych otrzymałeś/aś płytę DVD z filmem edukacyjnym
kampanii Nie Spal się Na Starcie. Wyemituj film uczniom i poinformuj uczniów o konkursie dla
uczniów wraz z informacjami:
 Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej
niespalsienastarcie.pl
 Na stronie można zgłosić się też do uczestnictwa w konkursie na najlepszy, 2-minutowy film
antynikotynowy. Uczniowie mogą spróbować zaangażować się w akcję. Więcej informacji na stronie
internetowej kampanii.

Dodatkowe Ćwiczenie (propozycja nr. 1) 15 MINUT
Przeczytaj uczniom trzy poniższe historyjki, a następnie poproś, aby uczniowie powiedzieli,
dlaczego opisane osoby zdecydowały się zapalić papierosa. Po zapisaniu odpowiedzi uczniów
na tablicy zapytaj, z jakich jeszcze powodów młodzież pali papierosy. Pomysły dopisz do
pozostałych propozycji. Omów z uczniami wszystkie wymienione motywy sięgania po papierosa.
Wytłumacz, na czym polega mechanizm uzależnienia, z jakiego powodu osoby, które palą rzadko
i mało, również są narażone na uzależnienie od nikotyny i dlaczego tak trudno jest przestać palić.

Dodatkowe Ćwiczenia 15 MINUT

NOTATKI

Konspekt powstał na bazie materiałów w ramach zadania Narodowego programu zwalczania chorób
nowotworowych „Prewencja pierwotna nowotworów”. Realizatorem zadania w latach 2006–2015
był Zakład Epidemiologii w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów ﬁnansowane przez ministra zdrowia w ramach
Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Załącznik nr. 1

