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TEMAT: Mamo, tato nie pal! 

- scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie II

CELE : ( uczeń) 

● wymienia najważniejsze choroby i negatywne skutki dla zdrowia spowodowane 
paleniem papierosów 

● wie, że palenie innych osób ( mamy, taty, babci itp.) ma zły wpływ na jego zdrowie 
( palenie bierne). 

● dostrzega korzyści płynące z niepalenia papierosów 
● umie zaprezentować swoje poglądy 
● jest przekonany o konieczności dbania o zdrowie 
● umie wykonać plakat- rysunek zgodnie z tematyką 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
● ulotki, 
● broszurki, 
● plakat o szkodliwości palenia, 
● arkusz papieru, 
● kredki, 
● kartki, 
● Encyklopedia Zdrowia, 
● puste paczki po różnych papierosach. 

FORMY PRACY: 
● indywidualna, 
● grupowa.

METODY PRACY : 
● pogadanka, 
● działalność praktyczna, 
● „burza mózgów”, 
● dyskusja, 
● prezentacja. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu 
Rozmowa z dziećmi na temat palenia papierosów 

 Czy w waszych domach pali się papierosy? 
 Kto to jest? (dzieci wymieniają) 
 Jak czujecie się wtedy gdy jesteście w pobliżu ? 
 Czy warto palić papierosy? 

2. Odczytanie z Encyklopedii pojęcia „papierosy”, „dym tytoniowy” 

 odczytanie informacji z broszur i ulotek złego wpływu palenia papierosów na 
zdrowie człowieka,

 uświadomienie dzieciom pojęcia „palenie bierne”,



 odczytanie informacji z pustych paczek po papierosach typu: 
( PALENIE SZKODZI ZDROWIU, PALENIE JEST PRZYCZYNĄ WIELU 
GROŹNYCH CHORÓB, itp.) 

3. Zapisywanie na szarym arkuszu papieru złych skutków palenia (burza mózgów) 
Dzieci podchodzą do zawieszonego arkusza na środku którego, znajduje się papieros i 
zapisują (dzieci starsze), maluchy mówią (zapisuje nauczyciel) co złego kojarzy im się 
z paleniem papierosów. 

4. Pokaz plakatu promującego zdrowy tryb życia, dotyczącego niepalenia papierosów 
(czyste płuca)- swobodne wypowiedzi uczniów. 

5. Uświadomienie uczniom korzyści płynących z niepalenia papierosów. 
Nauczyciel ustawia dwa kosze : 

 w jednym znajdują się lizaki, batoniki, zeszyt, pisaki, czapka, sweterek, itp. 
 w drugim są różne opakowania po papierosach. 

Dzieci podchodzą do koszyków i wybierają dowolną rzecz a nauczyciel za każdym 
razem wyrzuca jedną paczkę papierosów do kosza i wkłada do szklanego naczynia
 5 zł. 

 rozmowa nauczyciela z dziećmi dlaczego wybrały dany przedmiot. 
 uświadomienie dzieciom ile pieniążków zebrała pani do naczynia (czyli 

wyrzuciła) za papierosy , a co można byłoby za te pieniądze kupić. 

6. Wykonanie plakatu – obrazka na temat nie palenia papierosów. 


