
WDŻ-kl. VII  

V Temat: Utrata wolności. Uzależnienia behawioralne.  

1. Drodzy uczniowie, dziś temat uzależnień.  Dość łatwo i podstępnie 

uzależnić można się od swojego komputera, smartfona, internetu itp.… 

warto  zapobiegać, niż później leczyć… 

2. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść...” 

Niewątpliwie gry komputerowe, smartfony, programy telewizyjne, portale 

społecznościowe, zakupy odgrywają ważną rolę w naszym życiu, tak 

ludzi dorosłych, jak i młodzieży. Problem zaczyna się wtedy, gdy 

zaczynają dominować w naszym życiu, wolimy otrzymać „lajka” od 

wirtualnego człowieka zamiast swojego przyjaciela w życiu, reagujemy 

złością w sytuacji, gdy zatroskani domownicy proszą o ograniczenie przez 

nas komputera, spędzenie czasu razem bez telefonu, bez włączonej gry... 

 

3. Obejrzycie krótki filmik na temat uzależnień behawioralnych. Ciekawy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6t1ilT3vLEA 

 

4. Drodzy Siódmoklasiści, a jak wygląda Wasz kontakt z internetem? 

Podejrzewam, że dużo więcej teraz korzystamy z komputera, 

komunikatorów –wymusza to na nas zdalne nauczanie. Proszę, znajdźcie 

każdego dnia czas na to, by pobyć na świeżym powietrzu, porozmawiać 

innymi osobami ( kontakt telefoniczny jest mile widziany), pobawić się     

z rodzeństwem, przypomnieć sobie, co lubię robić, w czym jestem 

dobry...Niech historia chłopca przypomni Wam, co się tak naprawdę        

w życiu liczy... Zachęcam do obejrzenia i refleksji. Link do filmu poniżej. 

          https://youtu.be/ggfrK0X_xjk3. 

5. Zadanie domowe w tym tygodniu – proszę napiszcie/narysujcie, jak 

spędzacie czas, kiedy się nie uczycie, co Wam sprawia radość, jakie 

macie zainteresowania, przemyślenia w tym czasie przymusowej 

izolacji. Proszę  wykonajcie zadanie do przyszłego tygodnia. Zróbcie 

zdjęcie swojej pracy i prześlijcie na mój adres mailowy  

                       pedagogzsp1zywiec@gmail.com  

 

Możecie podzielić kartkę na pół i wypisać plusy/minusy przymusowej nauki         

w domu. Przypomnę Wam mailem o zadaniu. Chciałabym dołączyć Wasze prace 

do galerii szkolnej.  

https://www.youtube.com/watch?v=6t1ilT3vLEA
https://youtu.be/ggfrK0X_xjk3
mailto:pedagogzsp1zywiec@gmail.com


Ważna informacja: nie podpisujcie się na kartce, a jedynie w temacie maila.   

Inspiracje znajdziecie w zakładce: „kącik pedagoga” na stronie szkoły – tam 

umieszczam wszystkie prace. Chciałabym dodać tam też Wasze propozycje, może 

kogoś zainspirują…      

Udanego tygodnia, zdrowia i wytrwałości. Wszystko będzie dobrze, jeszcze 

będzie normalnie :) Pozdrawiam Was serdecznie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


