
Temat: Uzależnienia a zdrowy tryb życia (tradycyjnie proszę zapisać temat 

lekcji w zeszycie) 

 

Uzależnienie, najprościej tłumacząc, to nagła, niekontrolowana i ciągła potrzeba 

organizmu prowadząca do spożywania pewnych substancji. Można mówić 

również o uzależnieniach, które są związane z pewnymi postawami człowieka. 

Ale to za moment.  

 

Uzależnić można się od papierosów (nikotyny), narkotyków (również 

dopalaczy), alkoholu.  

 

Substancje te są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka 

(przeanalizuj tabelki str. 128  i 129 podręcznik).  

 

Młodzi ludzie, bardzo często chcąc zaimponować rówieśnikom, wprowadzają te 

substancje do swojego organizmu. Boją się wyśmiania, odtrącenia, chcą być 

akceptowani. Jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek namawiałby Ciebie do spożycia 

substancji niebezpiecznej odpowiedz ,,nie”. Bądź asertywny. Co to oznacza?  

Bycie asertywnym to m. in. posiadanie takiej umiejętności mówienia ,,nie”, 

aby wyrazić jasno swoją postawę, bez uległości i agresji. Kiedy trzeba 

powiedzieć ,,nie”? (otwórz podręcznik na str. 129, przeanalizuj tabelkę: 

,,Sytuacje, w których należy mówić ,,nie”). 

 

Wyobraź sobie sytuację, że jakaś osoba namawia Ciebie do zakupu i  spożycia 

,,podejrzanego” cukierka. Osoba rozprowadzająca substancje niebezpieczne za 

wszelką cenę będzie próbowała przekonać do zakupu tej substancji. Dlaczego? 

Bo wie, że jak młody człowiek kupi raz, to kupi i drugi i kolejny, gdyż się 

uzależni.  Jak się zachowasz? 

a) jeśli odpowiesz ,,nie” , ale przy okazji zaczniesz się tłumaczyć- ,,nie, nie teraz, 

teraz nie dam rady, wiesz może innym razem”, taka osoba dostaje sygnał, że 

istnieje szansa, że kiedyś ulegniesz i odpowiesz: ,,no dobra”. To nie jest postawa 

asertywna, tylko uległa. Wasz podręcznik wskazuje na możliwość użycia, 

wymijających zwrotów typu: ,, zastanowię się”  wobec takiej osoby. Powiem tak, 



tylko w momencie kiedy chcesz zyskać na czasie a blisko nie ma nikogo 

dorosłego.   

b) jeśli odpowiesz ,,nie”, ale przy okazji podniesiesz swój głos, zaczniesz 

krzyczeć na daną osobę, tupać i mimiką wskazywać, że jesteś zły, pamiętaj, że 

chodzi tutaj o Twoje bezpieczeństwo.  A sprowokowana osoba może różnie 

zachować się względem Ciebie.   Taka Twoja postawa  nie będzie postawą do 

końca asertywną, raczej reakcją nacechowaną agresją. Nie podnoś głosu, 

oddal się od osoby namawiającej i powiadom osobę dorosłą. 

c) jeśli odpowiesz ,,nie”, zachowasz swoje zdanie, spokój,  nie obrazisz 

rozmówcy (pamiętaj o swoim bezpieczeństwie) i wskażesz konkretnie ,, Nie, 

dziękuję, nie jestem zainteresowany, nie jem ,,słodyczy”, wolę owoce” albo ,,Nie, 

dbam o swoje zdrowie” , będziesz asertywny. Pamiętaj, aby o zaistniałej 

sytuacji powiadomić osobę dorosłą. 

 

Uzależnić można się również od komputera, gier, internetu, zakupów, słodyczy. 

Pomyśl, czy znasz jeszcze jakieś inne sytuacje prowadzące do uzależnień. Na 

jakie zagrożenia narażeni są młodzi ludzie?  Tylko pomyśl.  

  Moje przesłanie na dzisiaj jest takie – zapamiętaj jakie zagrożenia dla organizmu 

ludzkiego niosą niebezpieczne substancje…. 

   Jesteś jeszcze dzieckiem. Dla Ciebie główne zagrożenia mogą płynąć ze świata 

wirtualnego, proszę pamiętaj: 

 ZNAJOMOŚCI ZAWARTE PRZEZ INTERNET MOGĄ BYĆ 

NIEBEZPIECZNE !!! 

Dlaczego? Na mediach społecznościowych – Jaś, lat 12, może okazać się 

dorosłym Janem, który może usilnie namawiać Cię do spotkania albo publikacji 

Twoich zdjęć. Tylko krok do nieszczęścia. Dlatego trzeba rozsądnie                                    

i odpowiedzialnie korzystać z internetu. Dbaj o swoje bezpieczeństwo.  

 

O zdrowym stylu życia dużo powiedzieliśmy już w tym roku szkolnym.  

Kilka słów o wypoczynku. Możemy odpoczywać: 

a) aktywnie – wszelkie przejawy aktywności ruchowej, sport. Odpoczynek 

wskazany po pracy siedzącej, nauce. 

b) biernie – np.: oglądanie telewizji, czytanie książki, gra w gry komputerowe. 

Odpoczynek wskazany po ciężkiej pracy fizycznej. 



Otwórz proszę podręcznik na str. 133. 

 Na podstawie tekstu i pliku, który Wam prześlę na adres email ( ,,Piramida 

zdrowego żywienia”) opracuj w punktach (5-7 punktów), w zeszycie: 

,,Zasady zdrowego stylu życia” 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń: ćwiczenie 1 str.68 

                                                   ćwiczenie 3 i 4 str. 69 

                                                   ćwiczenie 1 i 2 str. 70 

                                                   ćwiczenie 4 str. 71 

                                                    

 

 


