
Witam serdecznie 

Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika str 130 – 134, zwracając uwagę na: 

- rodzaje uzależnień 

- wpływ dymu papierosowego, alkoholu i narkotyków na organizm człowieka 

- uzależnienia od Internetu  

- asertywność 

- wybrane sposoby zachowań asertywnych 

Zapisz w zeszycie temat lekcji, cele oraz notatkę.  

Temat: Uzależnienia i ich skutki 

- wyjaśniam czym jest uzależnienie 

- wymieniam przykłady substancji, które mogą uzależniać 

- podaję przykłady negatywnego  wpływu dymu tytoniowego oraz alkoholu na organizm człowieka 

- wyjaśniam na czym polega palenie bierne i czynne 

- wymieniam skutki przyjmowania narkotyków 

- opisuję zachowanie świadczące o mogącym rozwinąć się uzależnieniu od komputera, telefonu 

- wyjaśniam czym jest asertywność 

- prezentuję zachowanie asertywne w wybranej sytuacji 

Uzależnienie to ciągła chęć wykonywania jakiejś czynności, dotyczy to: 

- palenia papierosów 

- picia alkoholu 

- brania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych tzw dopalacze ( substancje wpływające na nasze 

zachowanie ) 

- korzystania z urządzeń elektronicznych 

Palenie papierosów ( palenie czynne ) prowadzi między innymi do raka płuc 

Palenie bierne - bardzo niebezpieczne, zachodzi gdy jesteśmy w zadymionym pomieszczeniu lub 

przebywamy z osobą, która przy nas pali papierosy 

Alkohol – silnie trujący dla całego organizmu, szczególnie dla pracy układu nerwowego 

- zaburzenia wzroku 

- brak utrzymania równowagi 

- zaburzenia w mówieniu 

- agresja 



Narkotyki –  całkowicie niszczą nasz organizm, nawet jednorazowe zażycie może doprowadzić do 

uzależnienia i śmierci 

Napoje energetyzujące – są niezdrowe ze względu na dużą zawartość środków pobudzających. 

                 Dzieci i dorastająca młodzież nie powinna spożywać tego typu napojów 

Asertywność – zdolność do odmówienia robienia jakiejś czynności bez obrażania drugiej osoby 

 

Praca domowa – do wykonania do 3 kwietnia do godz 14.00.  

Zapoznaj się z przykładem asertywnego zachowania  

1. Starszy kolega proponuje Ci zapalenie papierosa, mówi, że to jest „cool” 

           Odpowiadasz: nie dziękuję, nie palę papierosów, dla mnie to nie jest „cool” 

2. Starszy kolega namawia Cie do spróbowania alkoholu, mówi, że staniesz się dorosłym 

 

Odpowiadasz: nie dziękuję, lubię być dzieckiem 

 

Wybierając rodzaj uzależnienia narysuj w zeszycie ( cala lub połowa kartki ) ulotkę informującą o jego 

szkodliwości. Jak wykonasz tę pracę, proszę zrobić jej zdjęcie i przesłać na mojego służbowego maila – 

ocenię tę pracę 

Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem 

- estetyka wykonania 

- wypełnienie przestrzeni ulotki 

W czwartek o godzinie 12-tej proszę być dostępnym w aplikacji Teams, porozmawiamy, spróbujemy 

stworzyć lekcję on line 

 

 

 

 

 

 

 

 


