SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW KLASY V
Temat zajęć: Co to jest uzależnienie?
Data: 21.05.2020 r.
Prowadząca: Marta Lubaś
Czas trwania zajęć: 45 minut
Uczestnicy: uczniowie klasy V
Cele zajęć:


Poznanie przez uczniów podstawowej wiedzy na temat uzależnień



Poznanie przez uczniów mechanizmów, które powodują uzależnianie się



Zapoznanie uczniów z czynnikami chroniącymi

Metody: podająca: pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości, problemowa,
metody aktywizujące: „burza mózgów”
Środki dydaktyczne:
komputer z dostępem do Internetu, tablica interaktywna
platforma https://www.youtube.com
Przebieg zajęć:
Ćwiczenie 1
Obejrzyjmy razem krótki film o uzależnieniu:
https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY
Ćwiczenie 2
Pogadanka na temat filmu, który pokazuje w jaki sposób człowiek może wpaść w
problem uzależnienia.
Jak wyglądał główny bohater na początku filmu?
Co spotkał na swojej drodze?
Czego symbolem może to być?
Co działo się z nim dalej?
Jak wyglądał główny bohater na końcu filmu?

Co mogło się dalej wydarzyć?
Ćwiczenie 3
Od czego możemy się uzależnić? „Burza mózgów”. Wyniki dyskusji zapisujemy na
tablicy interaktywnej, np.:
Alkohol,
Papierosy,
Internet,
Energetyki,
Praca,
Narkotyki,
Dopalacze,
Ćwiczenia fizyczne,
Leki itp.
Ćwiczenie 4
Krótkie podsumowanie nauczyciela: W dzisiejszych czasach uzależnić się można
prawie od wszystkiego wszystko. Do najczęstszych uzależnień należą: alkoholizm,
nikotynizm, pracoholizm, narkomania, lekomania, pracoholizm, seksoholizm, hazard
czy zaburzenia odżywiania. Uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na życie
człowieka. Wyzwolić się od nałogu jest bardzo trudno, choć istnieje wiele sposobów
na wyleczenie się z nich. Powszechna jest psychoterapia, ale stosowane jest również
odtruwanie organizmu czy leczenie farmakologiczne.
Ćwiczenie 5
Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki i wydarzenia życiowe, które
zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów i uzależnień.
Burza mózgów – co może uchronić młodego człowieka przed uzależnieniem?
Np.:


silna więź z rodzicami



zaangażowanie rodziców w życie dziecka



wsparcie ze strony rodziców, zaspokajanie potrzeb dziecka



zasady rodzinne, jasne oczekiwania rodziców



posiadanie planów i celów życiowych, aspiracje edukacyjne



poczucie przynależności do szkoły



pozytywny klimat szkoły i wsparcie nauczycieli



przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej (rówieśnicy akceptujący
normy, z aspiracjami edukacyjnymi, prospołeczni)



zaangażowanie

w konstruktywną

działalność

(dostęp

do

klubów

młodzieżowych, klubów sportowych, wspólnot religijnych, wolontariat)


przyjazne i bezpieczne sąsiedztwo (dostęp do ośrodków rekreacji, klubów,
poradni, ośrodków interwencji kryzysowej)



obecność wspierających, mądrych dorosłych (mentorów, wychowawców,
trenerów, księży itp.)

Podsumowanie
Na posumowanie informacja dla uczniów gdzie mogą szukać pomocy dla osób które
mają problem z uzależnieniem.
Podziękowanie za aktywność.
Zakończenie zajęć

