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Scenariusz zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas VI-VIII szkół 

podstawowych 

TEMAT: Substancje psychoaktywne. Marihuana – fakty i mity. 

CZAS TRWANIA: 45 minut 

I. CELE:  

Wstęp.  

Przetwory konopi indyjskich posiadają wiele właściwości leczniczych i wykorzystanie ich  

w medycynie jest szerokie (np. stwardnienie rozsiane, epilepsja). Należy jednak zaznaczyć, że niemal 

każda substancja, która jest nadużywana, ma negatywne skutki – podobnie jest z marihuaną. Badania 

dowodzą, że krótko po użyciu osłabia funkcje motoryczne i poznawcze, powoduje spowolnienie 

refleksu – stąd w wielu krajach, w tym również w Polsce, słusznie zakazane jest prowadzenie 

pojazdów po użyciu marihuany.  

Wśród substancji psychoaktywnych marihuana jest tym środkiem, wokół którego narosło najwięcej 

mitów. Do niedawna w literaturze funkcjonował podział na narkotyki miękkie i twarde. Marihuana 

określana był jako ten miękki, co spowodowało, że traktowana była jako środek mniej groźny i mniej 

uzależniający. Obecnie takiego podziału się nie używa.  

Dla wielu młodych osób marihuana jest środkiem psychoaktywnym pierwszego kontaktu. Łatwo 

dostępnym i stosunkowo tanim. Dodatkowo w świadomości i kulturze masowej funkcjonuje jako 

środek „rekreacyjny” – niegroźny i nieuzależniający. Zamieszanie w postrzeganiu marihuany jako 

środka psychoaktywnego wprowadza również jej wykorzystywanie w celach medycznych.  

W sieci można znaleźć wiele artykułów, stron, filmów poświęconych „nieszkodliwości” marihuany. 

Nie są one poparte naukowymi dowodami. Powodują jednak swego rodzaju chaos informacyjny  

i wprowadzają w błąd szczególnie młodych odbiorców.  

Przedstawiony film jest zestawem pytań zebranych wśród młodych ludzi, z którymi pracuje 

licencjonowany terapeuta uzależnień, psycholog Marcin Milkowski występujący   na nagraniu oraz 

jego odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje ćwiczeń, które mogą być 

http://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/
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dowolnie wykorzystywane w zależności od potrzeb, możliwości i predyspozycji zarówno nauczyciela 

jak i grupy.  

Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:  

a) Wie co to jest substancja psychoaktywna. 

b) Zna konsekwencje zażywania marihuany. 

c) Wie jak marihuana uzależnia. 

d) Wie na czym polega wykorzystanie marihuany w medycynie. 

e) Zna przynajmniej jeden sposób na odmawianie w sytuacji, gdy ktoś proponuje zażycie 

marihuany (lub innego środka psychoaktywnego). 

II. METODY I TECHNIKI PRACY:  

1) dyskusja na forum,  

2) dyskusja w grupach, 

3) burza mózgów, 

4) mapa myśli, 

5) metoda symulacyjna. 

III. MATERIAŁY:  

1) kilka dużych arkuszy papieru, wydrukowany załącznik do scenariusza– jedna karta dla 

każdego ucznia, karta pracy, długopisy, flamastry, markery; 

2) rzutnik/tablica interaktywna; 

3) Film (płyta CD); film dostępny również pod adresem: 

https://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/ 

IV. PRZEBIEG ZAJĘĆ I PROPOZYCJE ĆWICZEŃ 

1) Wprowadzenie. Nauczyciel przedstawia tematykę zajęć i jej przebieg.  

2) Praca z materiałem filmowym. 

http://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/
https://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/
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3) Ćwiczenia z klasą i w grupach (do wyboru). 

4) Podsumowanie.  

- Z czym wychodzicie z dzisiejszych zajęć? (np.: wrażenia, przemyślenia, konkretna 

wiedza); 

- O co Wy byście zapytali takiego psychologa/terapeutę pracującą/pracującego  

z osobami uzależnionymi?  

 

 

 

ĆWICZENIE 1. 

Przed prezentacją filmu nauczyciel/nauczycielka prosi uczniów, by powiedzieli czy 

słyszeli takie pojęcie jak substancje psychoaktywne? Jeśli tak to gdzie? (np. w 

telewizji, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, inne?).  

 

 

ĆWICZENIE 2.  

W trakcie prezentacji filmu uczeń notuje pytania pojawiających się na  nagraniu i 

odpowiedzi.  

Dodatkowo uczeń notuje ważne/istotne/ciekawe jego zdaniem zagadnienia. 

 

http://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/
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ĆWICZENIE 3.  

Po prezentacji filmu uczniowie dzielą się na forum klasy swoimi spostrzeżeniami i 

uwagami. Nauczyciel pyta: 

- Jakie macie wrażenia po obejrzeniu filmu? Jak się czujecie z tym, co 

usłyszeliście?  

- Co was szczególnie zainteresowało/zdziwiło? Dlaczego?  

- Uczniowie odczytują zapisane pytania i odpowiedzi. Jedno pytanie odczytuje 

jeden uczeń. Następnie n-l/n-lka prosi by zgłosiły się osoby, które chciałyby 

przeczytać swoją odpowiedź. Następne pytania odczytują kolejne osoby. Po 

każdej odpowiedzi uczniowie mogą ją uzupełniać o swoje spostrzeżenia. 

- Jakie pytania  nie padły? O co Wy byście zapytali?  

 

 

-  

ĆWICZENIE 4.  

Nauczyciel dzieli klasę na max. 3 os zespoły. Każdy zespół w swoim gronie 

przeprowadza dyskusję na temat negatywnych skutków zażywania środków 

psychoaktywnych (lub tylko marihuany). Następnie zespół tworzy na arkuszach 

papieru mapę myśli porządkując zebranie podczas dyskusji wnioski.  

Każda grupa wybiera lidera, który następnie przedstawia wnioski na forum klasy.  

Możesz skorzystać z darmowego narzędzia do tworzenia atrakcyjnych mapy myśli 

online https://crello.com/pl/create/mind-map/  

http://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/
https://crello.com/pl/create/mind-map/
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ĆWICZENIE 5.  

Nauczyciel dzieli klasę na max. 3 os zespoły. Każdy zespół w swoim gronie 

przygotowuje scenkę – symulację sytuacji, w której jeden uczeń/para uczniów 

namawia do zażycia substancji a drugi odmawia.  

Uczniowie przedstawiają scenkę na forum klasy. 

Po przedstawieniu wszystkich scenek uczniowie „zbierają” pomysły na to, jak można 

asertywnie odmawiać i pomysły na konkretne zwroty. Pomysły zapisywane są na 

tablicy.  

http://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/
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V.  ZAŁĄCZNIK nr 1 (materiał pomocniczy dla nauczyciela) 

1. Marihuana to jeden z narkotyków, po które najczęściej sięgają ludzie w różnym wieku. Poprawia 

nastrój, gdyż wpływa na wyostrzenie zmysłów. Odczucia i doznania po użyciu marihuany są bardzo 

silne. Wywołuje to substancja psychoaktywna zwana THC (Tetrahydrokannabinol). Marihuana 

powstaje po wysuszeniu kwiatów konopi indyjskich i siewnych. Palenie marihuany działa 

pobudzająco, ale też uspokaja. Człowiek, który jej używa czuje euforię. Marihuana również uśmierza 

ból, ale też może wzmagać apetyt, działa rozkurczająco na mięśnie, a także rozszerza oskrzela.  

W Polsce konopie indyjskie uznawane są za nielegalne. Przy regularnym paleniu marihuany  

w późniejszym okresie nawet mała dawka może wywoływać negatywne skutki. Zdarzają się 

zaburzenia snu, ale też brak chęci życiowych i apatia. Człowiek przestaje logicznie myśleć i ma 

problemy z pamięcią, przez co ma trudności w zdobywaniu wiedzy. 

2. Uzależnienie od marihuany, jak każde uzależnienie, objawi się tym, że marihuana zajmie ważne 

miejsce w funkcjonowaniu. Będzie przedkładana nad ważne czynności, stanie się niezbędna. 

Negatywne skutki zdrowotne będą tolerowane lub ignorowane. Osoba uzależniona przestanie 

sobie wyobrażać życie bez tego środka odurzającego. 

3. Objawy uzależnienia od marihuany, to: 

- zaburzenia snu, 
- zawroty i bóle głowy, 
- suchość w ustach, 
- apatia, brak motywacji do działania, 
- ograniczanie kontaktów międzyludzkich, 
- zaburzenia koncentracji i pamięci, 
- niespodziewane zmiany nastroju, 
- luki w pamięci 

- zaburzenia zdolności uczenia się, 
- upośledzenie umiejętności logicznego 

myślenia, 
- osłabienie zachowań intuicyjnych, 
- wychudzenie, 
- przewlekłe zapalenia krtani i oskrzeli, 
- napady kaszlu, 
- przekrwienie spojówek i białkówek. 

 
4. Dłuższe palenie marihuany skutkuje powstaniem zespołu apatyczno-abulicznego, który 

manifestuje się bezczynnością, stałym rozdrażnieniem, zobojętnieniem uczuciowym  

i zmniejszeniem zainteresowań. W skrajnej postaci nastolatki palące marihuanę mogą izolować się 

od społeczeństwa i przerwać naukę. U niektórych występuje również zespół amotywacyjny (osoba 

uzależniona od marihuany nie ma siły i energii do działania, potrafi całe dnie spędzać w łóżku lub 

np. przy komputerze). Niektóre osoby cierpią z powodu zaburzeń psychotycznych, lękowych czy 

depresyjnych. 

5. WAŻNE! Kwestię odpowiedzialności karnej za posiadanie marihuany porusza art. 62 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii. Kara przewidziana za jej posiadanie wynosi do 3 lat pozbawienia 

http://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/
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wolności. Jednocześnie ustawa przewiduje zaostrzenie kary w sytuacji, gdy jesteśmy w posiadaniu 

znacznej ilości do 10 lat pozbawienia wolności. Instytucją, której nieletni popełniający 

przestępstwo posiadania narkotyków może się obawiać, jest sąd rodzinny. 

PAMIĘTAJ! Twoją rolą jako nauczyciela, wychowawcy nie jest stawianie diagnozy. Ważne jest zwrócenie 
uwagi i niebagatelizowanie tego, co dzieje się z uczniem. To, co możesz zrobić w sytuacji, gdy coś  Cię 
niepokoi w rozmowie z nim i jego rodzicami oraz wskazać miejsca, gdzie mogą uzyskać specjalistyczną 
pomoc. 

  

 Co jeszcze możesz zrobić? 

✓ Zapisz na tablicy w którym pokoju i w jakich godzinach przyjmuje Pedagog/ Psycholog 

Szkolny.  

✓ Pokaż uczniom stronę  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostródzie 

https://poradnia.ostroda.pl/ i poinformuj, że Poradnia udziela dzieciom i młodzieży 

oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewniania 

specjalistyczną pomocą dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego. 

✓ Zapisz na tablicy numer całodobowej bezpłatnej Infolinii dla dzieci, młodzieży, rodziców  

i nauczycieli tel. 800 080 222. 

✓ Poleć stronę Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – 24 godziny przez 

7 dni w tygodniu działa bezpłatna linia telefoniczna (800 70 2222) dla osób w kryzysie 

psychicznym, którzy potrzebują doraźnej pomocy psychologicznej. Wsparcie można uzyskać 

także poprzez e-mail oraz czat z profesjonalistami. Więcej informacji na stronie: 

www.liniawsparcia.pl 

✓ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – oferuje bezpłatną pomoc telefoniczną i online dla dzieci i 

młodzieży oraz dla rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie Telefonu Zaufania dla Dzieci  

i Młodzieży (116 111) i Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 

(800 100 100). Więcej informacji i kontakt online przez stronę www.116111.pl oraz 

www.800100100.pl 

 

 

 

Sfinansowano ze środków Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie 

http://www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/
https://poradnia.ostroda.pl/
http://www.800100100.pl/
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ZAŁĄCZNIK nr 2 karta pracy do filmu 

 Pytanie ? Odpowiedź ! A to ciekawe…     /uwagi 
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