
Wskazówki jak to zrobić  

Rozmowa z dzieckiem  
o paleniu 



  

PAMIĘTAJ choroba i śmierć są bardzo odległymi 
sprawami dla młodych ludzi – zamiast wykładu 
o odległych szkodliwych skutkach długotrwałego  
palenia, możesz zapytać dziecko o to, jakie 
według niego są negatywne strony palenia 
papierosów.  

Palenie – perspektywa 
nastolatka 



Zawartość dymu tytoniowego 

www.rzucpalenie.net 



•  Otwarcie zaprzeczaj czerpaniu przyjemności z palenia i istnieniu 
dobrych stron palenia papierosów. Palenie nie może być 
atrakcyjne  

•  Uzmysławiaj dziecku, że to jest brudny i śmierdzący nałóg, który 
powoduje:  

ü   nieprzyjemny oddech,  

ü   brzydki zapach ubrań i włosów,  

ü   żółknięcie zębów  

ü   wczesne zmarszczki 

ü   niską wydolność oddechową, co wpływa na wyniki w sporcie.  

Walcz z wpływem i władzą  
mediów 



•  Palenie jest drogie..! Obliczcie ile kosztują paczki 
papierosów wypalanych w ciągu dnia, w ciągu 
tygodnia, miesiąca i roku.  

•  Porównajcie z cenami koniecznych zakupów i 
rzeczy, które dziecko bardzo pragnęłoby mieć: 
ubrań, książek, sprzętu elektronicznego czy 
sportowego . 

Zróbcie rachunki!  



•  http://chwat.uwm.edu.pl/anna.perzynska/wp-content/uploads/2011/05/Obraz1.jpg 

Zróbcie rachunki!  



•  Nastolatki myślą, że nigdy nie przydarzy im się nic 
złego. 

 

Iluzja wszechmocy  

•  Wszystko, co niedobre i nieprzyjemne spotyka 
innych ludzi 

   

Rozmawiajcie o przyszłości! 



•  Koniecznie rozmawiaj z dzieckiem 
długofalowych szkodliwych efektach 
wpływu palenia na zdrowie 

ü  rak / nowotwory 
ü  udar 
ü  choroby układu krążenia 
 

Przytocz przykłady takich schorzeń u osób z  bliskiej 
rodziny, przyjaciół, celebrytów – popularnych 

piosenkarzy i aktorów. 

Rozmawiajcie o przyszłości! 



 

• Porozmawiaj z dziećmi  o presji jaką mogą odczuwać, 
żeby nie odstawać od rówieśników.  

• Pomóż im radzić sobie z trudną społecznie sytuacją.  

Ćwicz u dziecka 
umiejętność odmawiania 



•  Można zapytać: „co zrobiłbyś/zrobiłabyś  gdyby 
najlepszy kolega poprosił, żebyście razem zapalili?”?  

•  Zastanowić się nad praktycznymi rozwiązaniami, 
dzięki którym dziecko może oprzeć się presji grupy 
rówieśniczej nie tracąc przyjaciela  

•  Ucz dziecko jak powiedzieć; „dziękuję, nie palę”..  

•  Im bardziej dziecko będzie ćwiczyć tą prostą ale 
skuteczna technikę, tym większe są szanse na to, że 
powie „nie” w realnej sytuacji  

Odgrywanie roli 



•  Pokaż dziecku jak użyć poczucia humoru (np. 
„gdybym chciał/chciała mieć żółte zęby, wolałabym/
lałbym je sobie pomalować”).   

•  Poczucie humoru ma bardzo duże znaczenie dla 
młodych ludzi 

•  Buduj zdrowy obraz samego siebie. Jeśli dziecko 
czuje się pewne siebie i ma poczucie własnej 
wartości prawdopodobnie będzie w stanie oprzeć się 
naciskom  rówieśników  

•  Można nawiązać do prezentacji „mówić nie” 
pokazywanej w czasie sesji z młodzieżą 

Odgrywanie roli 



Pomóż dziecku  

1.  Zachęcaj dziecko do przyjaźni z rówieśnikami 
niepalącymi i takimi, które będą je wspierać w podjętej 
decyzji zerwania z papierosami.  

2.  Zachęcaj je do nowych aktywności (sport, kółko 
teatralne, itp.) 

3.  Pomagaj im ćwiczyć mówienie „nie”. Na stronie 
internetowej euFAQT jest wiele źródeł ze wskazówkami 
jak to robić 




