
LEKCJA 5

Temat: „Bakterie i wirusy – podstępne zagrożenie”

Są wszechobecne. Unoszą się w powietrzu, którym oddychamy, znajdują się 
na przedmiotach, które dotykamy. Mikroorganizmy – jedne niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania człowieka, inne podstępne, śmiertelnie niebezpieczne.

Formy realizacji:
• przyroda,
• godzina wychowawcza,
• edukacja prozdrowotna.

Cele ogólne:
• zapoznanie uczniów z zagro¿eniami biologicznymi, 
• wpojenie zasad postêpowania w przypadku kontaktu z czynnikiem chorobotwórczym.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• potrafi identyfikowaæ najczêœciej spotykane choroby i dolegliwoœci zdrowotne,
• potrafi opisaæ zasady zachowania siê zmniejszaj¹ce ryzyko zachorowania,
• wie, ¿e w razie wyst¹pienia objawów choroby nale¿y skonsultowaæ siê z lekarzem,
• wie, ¿e samodzielne za¿ywanie leków jest groŸne dla zdrowia i ¿ycia,
• zna zagro¿enie bioterroryzmem.

Metody nauczania: 
• rozmowa nauczaj¹ca,
• gry dydaktyczne.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogram nr 4,
• materia³y pomocnicze,
• s³ownik.

Formy pracy: 
• zbiorowa
• prezentacja foliogramu
• spotkania z lekarzami
• praca z tekstem.
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PLAN ZAJĘĆ:

1. Jakie czynniki mog¹ wywo³aæ z³e samopoczucie lub chorobê? Uczniowie wymieniaj¹ ró¿ne nazwy: mikroby, drob-
noustroje, bakterie, wirusy, priony, paso¿yty a tak¿e grzyby (pleœnie), alergeny – nazwy zapisuj¹ w æwiczeniu 1.
Nauczyciel podkreœla, ¿e chorób wywo³anych drobnoustrojami jest bardzo du¿o.

2. Na jakie choroby zapadamy najczêœciej? (grypa, angina, ospa wietrzna itp.) Uczniowie wskazuj¹ na objawy tych
chorób: gor¹czka, ból gard³a, apatia, „³amanie w koœciach”, wysypka, pocenie siê, nudnoœci, kaszel, katar.
Nauczyciel podkreœla, ¿e choroby, które przenosz¹ siê z jednego organizmu na inny, nazywaj¹ siê chorobami
zakaŸnymi i s¹ one szczególnie groŸne.

3. W jakich warunkach mo¿na ulec zaka¿eniu? Nauczyciel prezentuje foliogram nr 4 – materia³ pomocniczy nr 2
(du¿e skupiska ludzi, choroby przenoszone przez zwierzêta, z³e warunki sanitarne, brak nawyków higienicznych).

4. Uczniowie zapoznaj¹ siê z materia³em pomocniczym nr 3, a nastêpnie okreœlaj¹, jakiego rodzaju choroby, poza
wczeœniej omówionymi, s¹ szczególnie groŸne dla zdrowia i ¿ycia.

5. Nauczyciel informuje uczniów, ¿e we wspó³czesnym œwiecie wzrasta mo¿liwoœæ ataków bioterrorystycznych i wyjaœ-
nia, na czym polegaj¹ takie ataki. Jak groŸny jest bioterroryzm? Uczniowie zapoznaj¹ siê z materia³em pomoc-
niczym nr 4. Nauczyciel inicjuje rozmowê na ten temat, przypominaj¹c wydarzenia ostatnich lat.

6. Jak nale¿y postêpowaæ, aby unikn¹æ groŸnej choroby? Uczniowie wykonuj¹ zadanie – szyfrówkê (æwiczenie 5),
pos³uguj¹c siê s³ownikiem, wyjaœniaj¹ odczytane pojêcia.

7. Co nale¿y zrobiæ, je¿eli stwierdzicie, ¿e jesteœcie chorzy? Uczniowie uk³adaj¹ rozsypankê (æwiczenie 6).

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA
(dla ucznia na płycie CD)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 

CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE ZŁE SAMOPOCZUCIE LUB CHOROBĘ

BAKTERIE

WIRUSY

DROBNOUSTROJE

PRIONY

MIKROBY

ALERGENY

PLEŒNIE

PASO¯YTY
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 

SPOSOBY  PRZENOSZENIA  CHORÓB (foliogram nr 4)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 

BAKTERIE
Istniej¹ takie bakterie, którym nawet niska temperatura nie przeszkadza. Œwietnie czuj¹ siê nawet w lodówce.

Salmonelloza
Jeœli w³o¿ysz do lodówki zaka¿one jaja czy drób, bakterie przenios¹ siê na pozosta³e produkty. Choroba wywo³ana przez
szczepy Salmonella objawia siê gor¹czk¹, wymiotami oraz zaburzeniami ¿o³¹dkowo-jelitowymi o ró¿nym stopniu nasile-
nia. U ma³ych dzieci prowadzi w krótkim czasie do odwodnienia, co mo¿e byæ bardzo groŸne dla zdrowia maluchów. 
Gronkowiec z³ocisty
Rozmna¿a siê w przetworach mlecznych, np. lodach, zw³aszcza rozmro¿onych i ponownie zamro¿onych. Bakteria pro-
dukuje jad, który daje ciê¿kie zatrucia objawiaj¹ce siê gwa³townymi wymiotami, biegunkami i os³abieniem kr¹¿enia. Bóle
brzucha, nudnoœci i wymioty pojawiaj¹ siê po 2-6 godzinach od kontaktu z bakteri¹.
Yersinioza
Do bakterii lubi¹cych ch³ód nale¿¹ pa³eczki Yersinii. Wystêpuj¹ na produktach pochodzenia zwierzêcego, zw³aszcza
miêsie wieprzowym, mleku, œmietanie, a tak¿e lodach, na warzywach. Spowodowane przez Yersiniê infekcje mog¹ nie
dawaæ ¿adnych objawów i dopiero po kilku tygodniach mog¹ odezwaæ siê w postaci powik³añ, takich jak zapalenie
stawów, zapalenie cewki moczowej, miêœnia sercowego, k³êbków nerwowych. Ostra infekcja, która najczêœciej dotyka
dzieci i m³odzie¿, objawia siê gor¹czk¹, biegunk¹, bólami brzucha umiejscowionymi w prawym dole biodrowym.
W wyj¹tkowych przypadkach doprowadza nawet do zgonu.

GRZYBY PLEŚNIOWE 
Rozwijaj¹ siê w zawilgoconych, nie wietrzonych miejscach - tak¿e w lodówce. Wydzielaj¹ toksyczne i rakotwórcze sub-
stancje, które przyjmowane nawet w bardzo ma³ych dawkach, ale przez d³u¿szy czas, mog¹ byæ przyczyn¹ nowotworów
w¹troby, uszkodzenia nerek, zmian martwiczych przewodu pokarmowego. 
Aby unikn¹æ groŸnych dla zdrowia skutków niew³aœciwego przechowywania ¿ywnoœci, postêpuj wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
• myj i wyparzaj wrz¹tkiem jaja, zanim w³o¿ysz je do lodówki,
• nie trzymaj zbyt d³ugo w lodówce produktów opakowanych w foliê,
• nie wk³adaj do lodówki gor¹cych garnków, bo wtedy skrapla siê woda i jest w niej jeszcze wilgotniej,
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• nie zamra¿aj niczego ponownie,
• nie wk³adaj do lodówki nie opakowanego miêsa i brudnych warzyw,
• nawet, jeœli lodówka rozmra¿a siê sama, wy³¹czaj j¹ przynajmniej raz na dwa miesi¹ce i starannie myj p³ynem anty-

bakteryjnym, 
• sprawdzaj, czy na œcianach lub papierowych rêcznikach, którymi wyk³adasz dno szuflad, nie ma szarych kropeczek

– oznak pleœni.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4 

BIOTERRORYZM 

IBroñ biologiczna od dawna stanowi zagro¿enie dla bezpieczeñstwa pañstw, a przede wszystkim – dla ludnoœci cywilnej. Istniej¹
przes³anki, ¿e œmiercionoœne mikroby dosta³y siê w rêce terrorystów, dlatego te¿, w ostatnich latach nasili³y siê obawy przed
atakiem biologicznym z ich strony. Niebezpieczeñstwo jest tym wiêksze, ¿e broñ bakteriologiczna jest bardzo wygodna w u¿yciu.
Bardzo niewielka iloœæ wirusa rozpylona w du¿ych skupiskach ludnoœci mo¿e spowodowaæ œmieræ setek tysiêcy ludzi.
Skutki u¿ycia broni biologicznej nie wystêpuj¹ od razu, czasami dopiero po kilkunastu dniach. Ogromnie wa¿ne jest wiêc
wykrycie wszelkich symptomów i szybkie zdiagnozowanie rodzaju zastosowanych bakterii czy wirusów. Szczególnie
groŸne s¹:
• laseczki w¹glika – powoduj¹ uszkodzenia wewnêtrzne i zewnêtrzne, infekcje p³ucne,
• wirus Ebola – gor¹czka, delirium, bóle stawów, krwawienie ze wszystkich otworów cia³a, konwulsje – zabija do 90%

zaka¿onych,
• pa³eczki d¿umy – delirium, niewydolnoœæ uk³adu oddechowego, wysoka gor¹czka, plucie krwi¹, kaszel,
• pa³eczki jadu kie³basianego – md³oœci, biegunka, pora¿enie miêœni oddechowych,
• wirus Marburg – krwawienie ze wszystkich otworów cia³a, uszkodzenie wszystkich tkanek organizmu,
• wirus ospy – wysoka gor¹czka, wysypka.

W obecnej sytuacji szczególnie wa¿ne jest szybkie reagowanie przez odpowiednie s³u¿by na wszelkie niepokoj¹ce
sygna³y. 

ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 3

Ostrze¿enie przed ska¿eniem biologicznym

Ćwiczenie 5

WYRAZY SZYFRÓWKI: profilaktyka, izolacja, higiena, dezynfekcja, szczepienia.

Znaczenie odczytanych pojêæ:
Profilaktyka – dzia³anie i œrodki stosowane w celu zapobiegania chorobom.
Izolacja – odosobnienie, oddzielenie od otoczenia osoby chorej lub podejrzanej o chorobê zakaŸn¹.
Higiena – utrzymywanie siebie i swojego otoczenia w czystoœci.
Dezynfekcja – odka¿anie, niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych œrodkami chemicznymi lub fizycznymi.
Szczepienia – wprowadzanie do organizmu zabitych lub os³abionych drobnoustrojów chorobotwórczych, aby wywo³aæ

w nim odpornoœæ na zaka¿enie

Ćwiczenie 6

Has³a rozsypanki:
1. zostañ w domu, aby nie zara¿aæ innych
2. pamiêtaj, nie wolno ci samemu za¿ywaæ ¿adnych lekarstw.
3. zwróæ siê o pomoc do lekarza
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 5

Temat: „Bakterie i wirusy – podstępne zagrożenie”

Są wszechobecne. Unoszą się w powietrzu, którym oddychamy, znajdują się 
na przedmiotach, które dotykamy. Mikroorganizmy – jedne niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania człowieka, inne podstępne, śmiertelnie niebezpieczne.

Ćwiczenie 1

Wymieñ czynniki wywo³uj¹ce z³e samopoczucie lub chorobê

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Ćwiczenie 2

Wymieñ choroby szczególnie groŸne dla zdrowia i ¿ycia.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Ćwiczenie 3

Co oznacza ten symbol?

.................................................................................................

.................................................................................................

Ćwiczenie 4

Kogo powiadomisz w wypadku zagro¿enia bioterroryzmem?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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Ćwiczenie 5

SZYFRÓWKA: Wpisz w kratki odpowiednie litery a dowiesz siê, jak nale¿y postêpowaæ, aby unikn¹æ
groŸnej choroby.

A-1, C-12, D-19, E-15, F-4, G-18, H-17, I-10, J-13, K-2, L-8, N-16, O-9, P-3, R-6, S-14, T-5, Y-7, Z-11

Wyjaœnij, pos³uguj¹c siê s³ownikiem, znaczenie odczytanych pojêæ.

1. ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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Ćwiczenie 6

Co nale¿y zrobiæ, je¿eli stwierdzisz, ¿e jesteœ chory? U³ó¿ rozsypankê. 

...........................................................................................................................................

CI                  ZA¯YWAÆ                  WOLNO                  PAMIÊTAJ,
...........................................................................................................................................

¯ADNYCH                  LEKARSTW.                  SAMEMU                  NIE
...........................................................................................................................................

DOMU,         ZARA¯AÆ         W         ZOSTAÑ         NIE         ABY         INNYCH

...........................................................................................................................................

POMOC         DO         SIÊ         LEKARZA.         ZWRÓÆ         O

...........................................................................................................................................
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