
Nauka zdalna (01.06-05.0562020) 

Przyroda klasa IV 

Temat: Wpływ dymu tytoniowego i alkoholu na organizm człowieka. 

Papierosy są jednym z najbardziej destrukcyjnych nałogów. Poważne nadwyrężenie domowego 
budżetu, nieświeży oddech, czy problemy z cerą, to tylko najmniejsze i najłagodniejsze ze skutków 
palenia. Lista chorób, jakie stają się udziałem palaczy jest naprawdę długa, a umieszczana na 
opakowaniach klauzula „Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu” zdaje się nie 
oddawać w pełni skali problemu.  

Nikotyna działa na cały organizm człowieka. Paląc papierosy zwiększa się ryzyko wystąpienia zawału 
serca i udaru mózgowego. Wypalenie każdego papierosa wiąże się ze wzrostem ciśnienia tętniczego i 
przyspieszeniem akcji serca. Papierosy mogą być źródłem impotencji u mężczyzn i zaburzeń płodności 
u kobiet. Palenie papierosów powoduje raka płuc co prowadzi do śmierci. 

Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy. Praktycznie każda jego dawka powoduje obniżenie 
sprawności funkcjonowania układu nerwowego. 

Człowiek, który nadużywa alkoholu powinien liczyć się z konsekwencjami wystąpienia wielu chorób: -

marskość wątroby, -stłuszczenie wątroby -zapalenie błony śluzowej przełyku -wrzody żołądka, -udar 

mózgu -zaburzenie rytmu serca -zawał serca -nowotwory Spożywanie alkoholu prowadzi skraca życie 

nawet o 16 lat a w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. 

Temat: Wpływ narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka 

Narkotyki są niezwykle szkodliwe. Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny stosowania narkotyków. 

Przy długotrwałym nadużywaniu są trucizną, która powoli niszczy cały organizm. Wpływają nie tylko 

na funkcjonowanie poszczególnych narządów, lecz także mogą zmieniać psychikę człowieka. 

Osoba, która raz zażyje narkotyki najprawdopodobniej zrobi to kolejny raz, nie zdając sobie sprawy, 

że podpisuje na siebie wyrok śmierci. Leczenie uzależnienia od narkotyków jest bardzo trudne. 

Większość ludzi nie daje sobie rady z nałogiem co w większości przypadków kończy się śmiercią. 

Zażywanie dopalaczy może być niebezpieczne! Ponieważ: mefedron, efedron,metylokatynon, czy 

chociażby równie popularny składnik dopalaczy jakim jest salwinoryna A (szałwia wieszcza), 

powodują znaczny wzrost tętna, szybszy oddech. Częste zażywanie tych substancji może prowadzić 

do wyczerpania organizmu, a w skrajnych przypadkach do zatrucia a nawet do śmierci. W Polsce 

odnotowano na obecną chwile kilkaset zgonów z powodu zażywania dopalaczy. Ludzie nie zdają 

sobie sprawy jak dopalacze wyniszczają organizm. Dopalacze działają jak narkotyki i są groźne jak 

muchomory. Ten kto zażywa dopalacze podpisuje na siebie wyrok śmierci. 

Sutkami zażywania dopalaczy są: -zawał serca -udar mózgu -stany agresji, które mogą skończyć się 

samobójstwem lub zabójstwem -śpiączka -niewydolność wątroby -niewydolność nerek -śmierć Ten 

kto zażywa dopalacze podpisuje na siebie wyrok śmierci. 

 

 



Uzupełnij mapę myśli informacjami na temat skutków uzależnień. 
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Przeczytaj propozycje, jakie otrzymały dzieci w przedstawionych scenkach.  

W odpowiednich miejscach wpisz asertywne odpowiedzi. 
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Zobacz, co mam – gdy 

połkniesz dwie takie 

tabletki, poczujesz się 

tak dobrze, jak nigdy 

wcześniej. 

Piłeś już kiedyś takie wino? 

Na pewno nie! Jest pyszne! 

Napij się, nie bądź 

dzieckiem! Spróbuj! 

Zabrałam mamie dwa 

papierosy, gdy nie było jej 

w domu. Chodź, zapalimy 

sobie! Chyba się nie boisz?! 


