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A kábítószerek elleni védelem – vázlat a téma feldolgozásához 

 

Téma:  

- A kábítószer fogalma, tulajdonságai 

- Beszélgetés a kábítószer fogyasztásról egy film alapján 

- A kábítószer elleni védelem 

- Tablókészítés arról, hogyan lehet kábítószer nélkül is boldogan élni 

 

Szómagyarázat 

Az interaktív táblán megjelenik: 

i 
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Film megtekintése 

Az interaktív táblán megjelenik: 

ii 

 A film megtekintése.  

Nézd meg a filmet! Mi jut róla eszedbe? Mit érzel?  

Az interaktív táblán a pedagógus rögzíti a gyerekek észrevételeit, érzéseit.  

 

Társalgás – a film újbóli megtekintése és megbeszélése részletenként 

A beszélgetés során a következő kifejezéseknek fel kell kerülni a táblára:  

kíváncsi, nem ismeri, kipróbálja, megváltozik, elkábul, újra kipróbálja, nem 

gondolkodik, fájdalom, testi fájdalom, lelki fájdalom, türelmetlen, elgyengül, 

lelassul – tönkremegy, haldoklik 
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A film megtekintése és részletes megbeszélése után fontos kérdés: 

- Mit gondolsz, mi történik a madárral végül? Mondd el! 

Az interaktív táblán megjelenik: 

 

 

A tanulók felvetései után a pedagógus további javaslatokat tesz: 

- segítséget kér 

- segítséget kap 

- belehal 

 

 

Fontos! Emlékezz rá! 

A kábítószer fogyasztása, kínálása, előállítása, eladása bűncselekmény. 

A kábítószer fogyasztása halált okozhat.   iii 
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Kábítószer elleni védelem 

iv 

Szógyűjtés 

Eszköz: interaktív tábla 

A tanulók és a pedagógus igéket gyűjt kábítószer fogyasztás témakörben. Az 

igék az interaktív táblán a HELYTELEN oszlopban jelennek meg. 

Az interaktív táblán megjelenik: 
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Közös ötletelés, a gyerekek gondolatainak megvitatása.  

Fontos, hogy a tanulók javaslatain túl a következő igék is felkerüljenek – a 

megadott sorrendben – a táblára: elfogadod, kipróbálod, megveszed, használod, 

kínálod 

 

Kábítószer nélkül is lehet boldogan élni! Mit gondolsz, hogyan?      a HELYES 

oszlop kitöltése a gyerekek ötletei, élményei alapján. A pedagógus rögzíti a 

gyerekek ötleteit az interaktív táblán.  

(További javaslatok: Sportolj! Kirándulj! Legyél sokat a barátaiddal! 

Egészségesen étkezz! Olvass!) 

 

Tablókészítés 

Eszközök: kartonok, rajzeszközök 

A megbeszéltek alapján a tanulók két csoportban tablót készítenek arról, hogyan 

lehet kábítószer nélkül is boldogan élni. Az interaktív táblán összegyűjtött igéket 

a gyerekek felhasználhatják a tabló készítésekor. A csoportok megtervezik, 

megvitatják, illusztrálják, feliratozzák a plakátjaikat. 

A két csoport bemutatja egymásnak az elkészült tablókat és beszámolnak róla. v 
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Források 

                                                           
i https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoakt%C3%ADv_szer 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/prevencio/7955/szenvedelybetegseg-alapfogalmak  

ii A függőség anatómiája - https://youtu.be/WwkRvEkUNjg  

iii Amnesty International Soros Alapítvány – Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

gyerekeknek 1983. 

iv Drogprevenciós pályázat - http://rakoczi-iskola.hu/2012/02/drogprevencios-palyazat/  

v Drogprevenciós pályázat - http://rakoczi-iskola.hu/2012/02/drogprevencios-palyazat/ 
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