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Przedmiot: Zajęcia dydaktyczno wychowawcze w 
internacie 
Klasa: GR I 

Temat lekcji: Papieros - wróg czy przyjaciel? 11.02.2021 
Cel Lekcji: Uczniowie potrafi wskazać przyczyny sięgania po papierosa przez 
nieletnich,  znają najbardziej szkodliwe skutki społeczne z powodu palenia 
papierosów, dostrzegają związek między paleniem papierosów a chorobami 

Ćwiczenia- zadania 
dla uczniów” 
1.Czego nauczą się 
uczniowie dzięki 
ćwiczeniu 
 
 
2. Krótki opis 
ćwiczenia z 
zastosowaniem TIK 
 
 
3. Polecenie do 
ćwiczenia dla 
uczniów 

 

1. Powitanie, wprowadzenie do zajęć:  
2. Zadanie pytania ”Czy warto sięgać po papierosy?” - 
wypisanie na tablicy chorób, które kojarzą się z paleniem 
papierosów, - jak można wpłynąć na palenie papierosów, w 
domu, w szkole? - pokaz zdjęć, jak papierosy niszczą nasz 
organizm  
 
3. Burza mózgów - co rozumiemy pod pojęciem 
„NIKOTYNIZM”, z czym kojarzy się to słowo? – wszystkie 
pomysły zapisujemy na tablicy interaktywnej – wybieramy 
najbardziej realistyczne i omawiamy (plusy i minusy) 
 
 4. Krzyżówka antynikotynowa, pytania 1-16 (krzyżówka jest 
na tablicy interaktywnej przygotowana przez nauczyciela) 
Pytania: 1. Substancja znajdująca się w papierosach? 2. 
Wydając je kupujesz papierosy? 3. Najcenniejsze dla 
człowieka jest? 4. Są używką uzależniającą? 5. 
Sproszkowany tytoń? 6. Osoba paląca tytoń? 7. Inaczej 
skazany? 8. W zdrowym ciele, zdrowy..... 9. U palacza jest 
nie świeży? 10. Część fajki w kształcie rurki łączącej ustnik 
z główką? 11. Omawiając mówię? 12. Państwo słynące z 
wyboru cygar? 13. Palenie tytoniu skraca... 14. 50mg 
nikotyny stanowi dla człowieka... 15. Młody człowiek między 
innymi sięga po papierosy dla... 16. Papierosy szkodzą...  
5.. Filmik – palenie papierosów - 
https://www.youtube.com/watch?v=sKlG7F4PNuE 
6. „Jestem malarzem” - dobieramy się w grupki 3-4osobowe 
i malujemy plakat reklamowy, który mógłby być 
wykorzystany w kampanii antynikotynowej. Po wykonaniu 
każda praca zostaje wywieszona na tablicy.  
7. Podsumowanie zajęć , podziękowanie, pożegnanie 

Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia się 
uczniów, dlaczego użycie 
TIK jest w tym miejscu 
lepsze niż tradycyjne 
metody 

Wykorzystanie do nauki narzędzi TIK zdecydowanie 
poprawia motywację u uczniów, wpływa na efektywność 
zajęć, uatrakcyjnia je pod każdym względem. Podczas 
pracy widac ogromne zaangażowanie ze strony uczniów. 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla uczniów 

Komputer, dostęp do Internetu, tablica interaktywna, przygotowana krzyżówka, 
https://www.youtube.com/watch?v=sKlG7F4PNuE 
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