
Nie pal przy mnie, proszę

Program Edukacji Antytytoniowej
dla uczniów klas I – III

szkół podstawowych zrealizowany 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Stanisława Kostki  

w Lubomierzu



Opis programu

• Ogólnopolski Program Edukacji Antytytoniowej „Nie pal przy mnie, 

proszę” został zrealizowany w dniach od 12.12.2013 do 27.03.2014
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Lubomierzu.

• Grupa łączona 38 uczniów kl. I (14 uczniów), 
kl. II (8 uczniów), kl. III (16 uczniów)

• Realizatorem i koordynatorem programu była pedagog szkolny 
mgr Monika Piwko-Bieniek. 



Założenia programu

• Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

• Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki 
antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży.

• Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi 
dostosowanymi do wieku dzieci.

• W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, 
dostosowane do poziomu percepcji dzieci.

• Program ma charakter profilaktyczny. Jego głównym celem jest 
wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.



Cele szczegółowe programu

• Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

• Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

• Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
• Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego 

związane z biernym paleniem
• Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni 

ludzie przy nich palą



Zajęcia warsztatowe w ramach programu

• Zajęcia I. Co to jest zdrowie?

• Zajęcia II. Od czego zależy nasze zdrowie?

• Zajęcia III. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
• Zajęcia IV. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

• Zajęcia V. Nie pal przy mnie, proszę!



ZAJĘCIA I – CO TO JEST ZDROWIE? 

CEL: Zintegrowanie grupy uporządkowanie i poszerzenie 
wiadomości na temat zdrowia

PLAN ZAJĘĆ:

• Integracja grupy
• Ustalenie zasad pracy z grupą

• Definicja zdrowia wg WHO

• Zapoznanie z wiewiórką Wiki – bohaterką programu. Uczniowie 
zastanawiają się, co zdaniem wiewiórki jest potrzebne, aby być zdrowym.

• Wspólne oglądanie filmu pt. „Dbam o zdrowie”



ZAJĘCIA I – CO TO JEST ZDROWIE? 

Uczniowie kl. I oglądają film pt. „Dbam o zdrowie”



ZAJĘCIA I – CO TO JEST ZDROWIE?

Aby być zdrowym należy:

• właściwie się odżywiać (jeść odpowiedni pokarm: warzywa, owoce, nabiał, 
mięso, produkty zbożowe: chleb, makaron); 

• mieć dobre kontakty z kolegami; 

• mieć kontakt z przyrodą; 
• uprawiać sport; 

• odpoczywać; 

• odbywać wizyty kontrolne u lekarza np.  szczepienia ochronne; 
• dbać o higienę;



ZAJĘCIA I – CO TO JEST ZDROWIE? 

Uczniowie kl. I zapoznają się z definicją zdrowia i rysują, co to jest zdrowie.



ZAJĘCIA I – CO TO JEST ZDROWIE?

Uczniowie kl. I zapoznają się z definicją zdrowia i rysują, co to jest zdrowie.



ZAJĘCIA I – CO TO JEST ZDROWIE?

Uczniowie kl. I zapoznają się z definicją zdrowia i rysują, co to jest zdrowie



ZAJĘCIA I – CO TO JEST ZDROWIE?

Prace uczniów kl. I pt. „Co to jest zdrowie?”



ZAJĘCIA II – OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

CEL: Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

PLAN ZAJĘĆ:
• Wierszyk o wiewiórce 

• Od czego zależy nasze zdrowie?

• Co JA mogę zrobić, by być zdrowym?
• Uczniowie wraz z nauczycielem układają zdania- od czego zależy zdrowie?



ZAJĘCIA II – OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

Uczniowie kl. I wraz z nauczycielem odpowiadają, od czego zależy zdrowie.



ZAJĘCIA III – CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

CEL: Uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych  

dla zdrowia sytuacji, przekazanie informacji o biernym paleniu

PLAN ZAJĘĆ:

• Przypomnienie wierszyka

• Co szkodzi zdrowiu?
• Jakich sytuacji, które szkodzą naszemu zdrowiu, możemy unikać?



ZAJĘCIA III – CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

Uczniowie kl. II piszą i wycinają, co według nich jest szkodliwe dla zdrowia.



ZAJĘCIA III – CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

Uczniowie kl. III piszą, co według nich jest szkodliwe dla zdrowia.



ZAJĘCIA III – CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

Uczniowie kl. III piszą, co według nich jest szkodliwe dla zdrowia.



ZAJĘCIA IV – CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE 
JEST ZAGROŻONE?  

CEL: Wykształcenie u dzieci postawy gotowości do radzenia sobie 

w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone

PLAN ZAJĘĆ:

• Krzyżówka

• Układanka „Wiewiórka”
• Jak mogę sobie pomóc, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

(uczniowie opisują i kolorują obrazek z historią wiewiórki Wiki) 



ZAJĘCIA IV – CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE 
JEST ZAGROŻONE? 

Krzyżówka rozwiązana przez uczniów kl. I i II



ZAJĘCIA IV – CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE 
JEST ZAGROŻONE? 

Uczniowie kl. I układają puzzle z Wiki



ZAJĘCIA IV – CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE 
JEST ZAGROŻONE?

Uczniowie kl. I układają puzzle z Wiki



ZAJĘCIA IV – CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE 
JEST ZAGROŻONE? 

Uczniowie kl. II kolorują historyjkę o przeziębieniu Wiki



ZAJĘCIA IV – CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE 
JEST ZAGROŻONE? 

Uczniowie kl. II kolorują historyjkę o przeziębieniu Wiki



ZAJĘCIA IV – CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE 
JEST ZAGROŻONE? 

Uczniowie kl. II kolorują historyjkę o przeziębieniu Wiki



ZAJĘCIA IV – CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE 
JEST ZAGROŻONE? 

Uczniowie kl. II kolorują historyjkę o przeziębieniu Wiki



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

CEL: Wykształcenie postawy obrony przed biernym paleniem.
Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

PLAN ZAJĘĆ:

• Wprowadzenie

• Co mogę zrobić, gdy inne osoby przy mnie palą?
• Wykonanie kotylionów pt. „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

• Podsumowanie zajęć warsztatowych



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Uczniowie odpowiadają, co mogą zrobić, gdy inni przy nich palą:

• Prosimy osobę palącą, aby nie paliła w naszej obecności.
Mówimy, że nam to przeszkadza, że jest to szkodliwe dla zdrowia.

• Wychodzimy z pokoju, w którym ktoś pali.
• Prosimy osobę palącą, aby przeszła do innego pomieszczenia.

• Mówimy, że palenie papierosów nie jest już modne;
większość młodych ludzi nie pali.



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Kotyliony kl. II pt. „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Kotyliony kl. II pt. „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Kotyliony kl. II pt. „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Kotyliony kl. II pt. „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Uczniowie kl. I wykonują jajko świąteczne pt. „Nie pal przy mnie, proszę”



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Uczniowie kl. I wykonują jajko świąteczne pt. „Nie pal przy mnie, proszę”



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Uczniowie kl. I wykonują jajko świąteczne pt. „Nie pal przy mnie, proszę”



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Uczniowie kl. I wykonują jajko świąteczne pt. „Nie pal przy mnie, proszę”



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Uczniowie kl. I z wykonanymi pracami



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Wystawa prac plastycznych kl. I



ZAJĘCIA V – NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Wystawa prac plastycznych kl. I



Ogłoszenie konkursu plastycznego oraz wystawa prac plastycznych
uczniów kl. I – III pt. „Nie pal przy mnie, proszę”



Prace plastyczne pt. „Nie pal przy mnie, proszę”



Prace wytypowane do II etapu konkursu powiatowego w LimanowejPrace wytypowane do II etapu konkursu powiatowego w Limanowej



Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014

• Ogólnopolski Program Edukacji  Antytytoniowej „Nie pal przy mnie,
• proszę” został zrealizowany w dniach od 12.12.2013 do 27.03.2014
• w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Lubomierzu.

• Grupa łączona 38 uczniów:
kl. I (14 uczniów), kl. II (8 uczniów), kl. III (16 uczniów)

• Realizatorem i koordynatorem programu była pedagog szkolny
mgr Monika Piwko-Bieniek. 

• Uczniowie zwiększyli wiedzę w zakresie odpowiedzialności za własne 
zdrowie, nabyli dużo nowych wiadomości na temat szkodliwości wdychania 
dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów.

• Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zapałem uczestniczyli w zajęciach. 



Gazetka szkolna



Plakat informacyjny 



Laureat powiatowego konkursu plastycznego, który zdobył III miejsce



Laureaci powiatowego konkursu plastycznego



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA UWAGZA UWAGĘĘ

Pedagog szkolnyPedagog szkolny

mgr Monika Piwkomgr Monika Piwko--BieniekBieniek

koordynator programukoordynator programu


