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LEKCJA 1

Temat:
„Wypadki w domu. Przyczyny i pierwsza pomoc”

Bardzo często ulegamy wypadkom w domu. Wielu przykrych zdarzeń można uniknąć
stosując szeroko pojętą profilaktykę.

Formy realizacji:
• przyroda,
• godzina wychowawcza.

Cele ogólne:
• Poznanie zachowañ sprzyjaj¹cych bezpieczeñstwu i zdrowiu.
• Uœwiadomieni uczniom Ÿróde³ zagro¿eñ.
• Zapoznanie z zasadami postêpowania w razie wypadku.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• wie, jakie s³u¿by ratownicze nale¿y zawiadomiæ w razie wypadku,
• potrafi wymieniæ rodzaje wypadków, jakim mo¿na ulec w domu,
• wie, w jaki sposób nale¿y zawiadomiæ s³u¿by ratownicze o wypadku,
• zna skutki zatruæ grzybami, oparzeñ termicznych, chemicznych,
• potrafi wymieniæ numery telefonów s³u¿b ratowniczych,
• potrafi wyjaœniæ, jak nale¿y zachowaæ siê w przypadku oparzeñ termicznych, chemicznych, skrêceñ, skaleczeñ,
• umie sobie radziæ w trudnych sytuacjach,
• umie wspó³pracowaæ w grupie.

Metody nauczania: 
• pogadanka, 
• gra w karty, 
• teatrzyk.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogramy: nr 1 i 2,
• karty z rysunkami (fili¿anka, schody, no¿yk, grzyb),
• karty do gry, 
• materia³y dla ucznia, 
• tabela do wype³nienia.

Formy pracy: 
• indywidualna,
• grupowa.

MODUŁ II
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PLAN ZAJĘĆ:
1. Czynnoœci organizacyjne: nauczyciel sprawdza obecnoœæ i dzieli klasê na 4 grupy. Uczniowie wybieraj¹ liderów grup.

2. Zapoznanie uczniów z celami lekcji. Na tablicy umieszczamy 4 rysunki (materia³ pomocniczy nr 1). Mo¿emy
równie¿ rozdaæ rysunki ka¿dej grupie. Uczniowie maj¹ ustaliæ, na jakie niebezpieczeñstwo jesteœmy nara¿eni, je¿eli
beztrosko korzystamy z przedmiotów lub produktów przedstawionych na rysunkach.

3. Uczniowie wymieniaj¹ rodzaje wypadków, którym ulegamy w domu. Nauczyciel informuje, ¿e w czasie lekcji bêdzie
mowa o tych rodzajach wypadków, którym najczêœciej ulegamy w domu. Prezentacja foliogramu nr 1 – Najczêstsze
wypadki w domu.

4. Lider grupy losuje jedn¹ z kart z rysunkami, które by³y przymocowane do tablicy. Uczniowie maj¹ za zadanie przed-
stawiæ za pomoc¹ gestów sytuacjê, w której mo¿e dojœæ do wypadku. Temat tej scenki wynika z rysunku na karcie.
Ka¿da grupa prezentuje scenkê. Uczniowie podaj¹ inne przyk³ady podobnych sytuacji i podaj¹ sposoby unikania
wypadków. 

5. Lider grupy tasuje karty z informacjami tekstowymi (materia³ pomocniczy nr 2). Rozdaje karty cz³onkom grupy
tak, aby wszystkie zosta³y rozdane. Rozpoczyna grê. Losuje kartê od swojego kolegi. Wyk³ada j¹ na stó³. Pozostali
uczniowie szukaj¹ w swoich kartach tych, które pasuj¹ do tego, aby dokoñczyæ historyjkê. Ustalaj¹ kolejnoœæ
kart. Kolejny uczeñ ci¹gnie kartê od swojego kolegi. Wszystko siê powtarza. Zabawa koñczy siê po wykorzysta-
niu wszystkich kart. Przedstawiciel jednej z grup odczytuje otrzymane wyniki. Nauczyciel zwraca uwagê na to,
¿e w razie wypadku dziecko zawsze powinno powiadomiæ osoby doros³e, zadzwoniæ na jeden z telefonów s³u¿b
ratowniczych.

6. Uczniowie podaj¹ numery telefonów s³u¿b ratowniczych. Nauczyciel prezentuje foliogram nr 2 – Telefony s³u¿b
ratowniczych.

7. Uczniowie na podstawie æwiczenia 2 przedstawiaj¹ zapis rozmowy z pracownikiem Pogotowia Ratunkowego,
w trakcie której powiadamiaj¹ o zaistnia³ym wypadku. 

8. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 1, wype³niaj¹ tabelê wpisuj¹c wyra¿enia w odpowiedni¹ rubrykê. Nauczyciel zwraca
uwag¹ na to, ¿e w razie wypadku zawsze uczeñ powinien powiadomiæ osobê doros³¹ lub wezwaæ pomoc.

9. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 3, ustalaj¹, jaka powinna byæ zawartoœæ domowej apteczki. 

BEZPIECZNE ZACHOWANIE W DOMU
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA
(dla ucznia na płycie CD)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

Uczniowie otrzymuj¹ zestaw 4 rysunków dla jednej grupy lub, je¿eli jest to mo¿liwe, nale¿y rysunki powiêkszyæ i pokazaæ
ca³ej klasie. 
Uczniowie maj¹ ustaliæ, na jakie niebezpieczeñstwo jesteœmy nara¿eni, je¿eli beztrosko korzystamy z przedmiotów lub
produktów przedstawionych na rysunkach.

MODUŁ II
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BEZPIECZNE ZACHOWANIE W DOMU

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

Karty do gry pt. Niebezpieczeństwa w domu

Zosia jest w kuchni. 
Z czajnika 

wydobywa się 
dziwna mgła. 

Trzeba to sprawdzić!

Ale boli, piecze ręka.
Pojawiły się 

zaczerwienienia.

Jak najszybciej polewaj
zimną wodą!

Jola bardzo się spieszy.
Zagotowała wodę na

herbatę. Wystarczy wlać
do szklanki. Nagle
dzwonek. Wrzątek,
zamiast do szklanki,

wylewa się na nogę Joli.

Spodnie „przykleiły się”
do nogi.

Nie odrywaj 
przylgniętej odzieży. 

Wezwij pomoc.

Janek lubi zbierać 
grzyby. 

Dziś grzybobranie 
udało się. 

Jutro będzie pyszny
obiad.

Ostry ból brzucha,
biegunka, wymioty –

nawet po 30 minutach
od zjedzenia grzybów.

Spowoduj wymioty, 
pij ciepłą wodę,
wezwij lekarza!

Maciek chowa swoje
skarby na szafie. 
Jeśli chce tam się

dostać, musi podstawić
krzesło. 

Lubi skakać z tego
krzesła.

Dziś nie był to 
dobry skok. 

Noga boli w kostce,
spuchła, Maciek nie
może się poruszać.

Zawiadom osobę
dorosłą. 

Zrób okładz lodu, 
owiń nogę bandażem

elastycznym.

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
       Nie odrywaj przylgniętej odzieży.   Wezwij pomoc.Wejdź pod prysznic     lub do wanny i polewaj zimną wodą

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
   

Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
z
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Mama cały wieczór 
prasuje. Żelazko jest
bardzo gorące. Janek
chce pomóc mamie.

Dotyka żelazka. Boli !!
Pojawiły się pęcherze.

Miejsce oparzone 
polewaj strumieniem
zimnej bieżącej wody.

Nie przekłuwaj
pęcherzy.

Kasia opiekuje się
młodszą siostrą. 

Ma jej zrobić kolację.
Trzeba pokroić chleb.

Siostra ciągnie ją 
za spodnie.

Ojej, ale krwawi!
Przemyj ranę, 

załóż opatrunek!

Tata musi udrożnić
zapchany zlew. 

Kupił już odpowiedni
środek chemiczny.

Butelka ma kształt
opakowania po soku

owocowym. 
Niestety Ola wylała 

płyn na rękę.

Spłucz obficie wodą.
Jeżeli opary 

podrażnią oczy, 
nie przecieraj ręką, 

przemyj oko 
bieżącą wodą.

UWAGA – Karty do gry pt. „Niebezpieczeñstwa w domu” nale¿y wyci¹æ, potasowaæ i rozdaæ uczniom oraz zapoznaæ ich
z zasadami gry.

ZASADY GRY pt. Niebezpieczeństwa w domu

1. Lider grupy tasuje karty i rozdaje je cz³onkom grupy, a¿ wyczerpie wszystkie.

2. Lider rozpoczyna grê. 

3. Losuje kartê od s¹siada i wyk³ada j¹ na stó³. 

4. Pozostali cz³onkowie grupy szukaj¹ w swoich kartach takich, które pasuj¹ do pierwszej z nich. 

5. Kart nie sk³adamy, ale pozostawiamy do odczytania po zakoñczeniu zabawy. 

6. Osoba, od której losowano kartê powtarza czynnoœci poprzednika.

7. Uk³adanka koñczy siê po wyczerpaniu kart.

MODUŁ II
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2
(dla ucznia na płycie CD)

OPARZENIA CHEMICZNE
�ród³em oparzeñ chemicznych mog¹ byæ kwasy i zasady (³ugi). Œrodki parz¹co-¿r¹ce niszcz¹ skórê i b³ony œluzowe
i le¿¹ce pod nimi g³êbsze tkanki. G³êbokoœæ i wielkoœæ uszkodzeñ zale¿y od rodzaju substancji, jej stê¿enia i czasu
dzia³ania. Przy oparzeniach kwasami tworz¹ siê na skórze, a zw³aszcza na b³onie œluzowej, strupy o charakterystycznej
barwie. Od kwasu solnego – bia³e, kwasu azotowego – ¿ó³te, kwasu siarkowego – czarne. Oparzenia zasadami s¹
najczêœciej skutkiem dzia³ania na tkankê zasady sodowej, potasowej lub wapna niegaszonego. Na skórze pojawia siê
miêkki, wilgotny strup o bia³awym zabarwieniu.
Substancje takie jak fenol i rtêæ mog¹ byæ wch³aniane do organizmu przez b³ony œluzowe lub skórê i powodowaæ ogólne
zatrucie. Oparzenie prze³yku i przewodu pokarmowego powoduje silny, pal¹cy ból w gardle i prze³yku. Na wargach
i b³onach œluzowych tworz¹ siê strupy lub szklisto-maziste zmiany. Czasami dochodzi do krwawienia b³on œluzowych,
pojawiaj¹ siê problemy z prze³ykaniem.

Pierwsza pomoc 
• natychmiast i dok³adnie usun¹æ szkodliw¹ substancjê sp³ukuj¹c j¹ du¿¹ iloœci¹ ch³odnej wody, nie nale¿y przek³uwaæ

pêcherzy,
• wyj¹tek stanowi oparzenie wapnem niegaszonym - najpierw nale¿y mechanicznie usun¹æ wapno i dopiero wtedy

sp³ukaæ jego resztki,
• na oparzone miejsce za³o¿yæ ja³owy opatrunek,
• przy oparzeniu prze³yku nie wolno prowokowaæ wymiotów, nale¿y piæ czyst¹ niegazowan¹ wodê,
• przy oparzeniu oka nale¿y przep³ukaæ oko wod¹ (ok. 20- 30 minut), poruszaæ ga³k¹ oczn¹ we wszystkich kierunkach,
• nale¿y zabezpieczyæ resztki substancji ¿r¹cej,
• szybko skontaktowaæ siê z lekarzem.

OPARZENIA TERMICZNE
Oparzenie jest to uszkodzenie skóry oraz tkanek pod ni¹ le¿¹cych na skutek dzia³ania wysokiej temperatury. Rozmiar
uszkodzenia zale¿y od temperatury dzia³aj¹cego czynnika, jego rodzaju i czasu dzia³ania. Rozró¿niamy 3 stopnie
oparzenia:

I stopieñ –  zaczerwienienie skóry, obrzêk i uczucie pieczenia.

II stopieñ –  na zaczerwienionej skórze pojawiaj¹ siê pêcherze z ¿ó³tawym p³ynem surowiczym, towarzyszy ostry ból

III stopieñ –  martwica ca³ej gruboœci skóry, uszkodzenie tkanek po³o¿onych g³êbiej. Czêsto nie ma reakcji bólowych.

Skrajn¹ postaci¹ oparzenia jest zwêglenie tkanek. 

Pierwsza pomoc
• oparzone miejsce nale¿y sch³adzaæ zimn¹ wod¹ lub zanurzaæ w naczyniu z zimn¹ wod¹ tak d³ugo, a¿ ból ust¹pi,
• nie wolno odrywaæ ubrania, które przylgnê³o do cia³a,
• nie wolno przek³uwaæ pêcherzy z p³ynem surowiczym,
• za³o¿yæ ja³owy opatrunek,
• w przypadku rozleg³ych poparzeñ poszkodowanemu podajemy do picia letnie napoje,
• w razie potrzeby wzywamy lekarza.

W domu najczêœciej dochodzi do oparzeñ wrz¹c¹ wod¹, zup¹, kaw¹, herbat¹. Nale¿y zabezpieczyæ kuchenki gazowe tak,
aby dziecko nie mog³o œci¹gn¹æ na siebie czajnika z wrz¹c¹ wod¹, garnka z zup¹. Nie nale¿y k³aœæ serwety pod naczy-
nia z wrz¹cymi cieczami.

ZACZADZENIA 
�ród³em zaczadzenia w domu mo¿e byæ niesprawna instalacja gazowa, niesprawna kuchenka. Zatrucie objawia siê
bólem i zawrotami g³owy, szumem w uszach, zaburzeniami wzroku, zmianami psychicznymi i uczuciem odurzenia. 
Poszkodowanego nale¿y wynieœæ z miejsca wypadku do przewiewnego miejsca. Kontrolujemy jego oddech. Nale¿y
wezwaæ pogotowie ratunkowe.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE
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ZATRUCIA POKARMOWE
Przyczyn¹ zatruæ pokarmowych mo¿e byæ, np. spo¿ycie nieœwie¿ej ¿ywnoœci (zatrucie jadem kie³basianym) lub truj¹cych
grzybów. Zatrucia pokarmowe to gwa³towne dolegliwoœci ¿o³¹dkowo-jelitowe wystêpuj¹ce w stosunkowo krótkim czasie
po dostaniu siê do przewodu pokarmowego szkodliwych czynników biologicznych lub chemicznych. Bakteryjne zatrucia
pokarmowe to zachorowania o ostrym przebiegu, wystêpuj¹ce po spo¿yciu ¿ywnoœci zanieczyszczonej bakteriami choro-
botwórczymi lub ich toksynami. Do drobnoustrojów najczêœciej powoduj¹cych zatrucia nale¿¹: salomonella, gronkowce.
Objawy zatruæ to nudnoœci, wymioty, biegunka, podwy¿szona temperatura. W ostrych przypadkach nale¿y wezwaæ
lekarza.

Pierwsza pomoc
• nale¿y piæ du¿e iloœci p³ynów (np. nies³odzon¹, s³ab¹ herbatê),
• stosowaæ odpowiedni¹ dietê (w ostrej fazie choroby tylko kleiki),
• przy zatruciach, np. jadem kie³basianym, grzybami nale¿y wezwaæ lekarza.

ZŁAMANIA KOŚCI
Rodzaje z³amañ:
• zamkniête,
• otwarte.

Objawy z³amania:
• ruchomoœæ od³amów kostnych lub ich przemieszczenie,
• bolesnoœæ i obrzêk,
• niezdolnoœæ do wykonywania ruchów, 
• w przypadku z³amania otwartego - krwawienie.

Pierwsza pomoc:
• unieruchomienie z³amanej koœci wraz z s¹siaduj¹cymi stawami,
• je¿eli dosz³o do z³amania wewn¹trz stawu, nale¿y unieruchomiæ staw i dwie s¹siaduj¹ce koœci,
• w przypadku z³amañ otwartych nale¿y dodatkowo zatamowaæ krwawienie,
• wezwaæ pogotowie.

ZADŁAWIENIA
Podczas zad³awienia dochodzi od przypadkowego dostania siê cia³a obcego do dróg oddechowych i uniemo¿liwienia od-
dychania.

Pierwsza pomoc:
• u³o¿enie, przewieszenie (przez sto³ek, krzes³o, nogê zgiêt¹ w stawie kolanowym) g³ow¹ w dó³ na brzuchu,
• uderzenie w plecy w okolicy miêdzy ³opatkami. G³owê poszkodowanego nale¿y pochyliæ do do³u,
• nale¿y podejœæ do zad³awionego od ty³u i silnym chwytem obur¹cz "podnosiæ" poszkodowanego uciskaj¹c na jamê

brzuszn¹, aby powietrze wypchnê³o cia³o obce z dróg oddechowych. Mo¿emy tê metodê stosowaæ u osób przytomnych.

ZRANIENIA
Rodzaje ran:
• ciête,
• k³ute,
• szarpane,
• mia¿d¿one,
• t³uczone.

Pierwsza pomoc
Po przemyciu rany zak³adamy ja³owy opatrunek i banda¿ujemy. Powa¿ne rany wymagaj¹ interwencji lekarza.

MODUŁ II
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3
ROZWIĄZANIA DO ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 2 

Rodzaj wypadku Objawy Pierwsza pomoc

Oparzenie gor¹c¹ wod¹ zaczerwienienie, pêcherze sp³ukiwanie strumieniem zimnej, 
bie¿¹cej wody

Oparzenie œrodkiem pal¹cy ból w gardle nie wymiotuj, wyp³ucz jamê ustn¹
chemicznym oraz prze³yku wod¹ lub mlekiem, pij czyst¹ 

niegazowan¹ wodê,

Z³amanie koœci niezdolnoœæ wykonywania ruchów, unieruchomienie koœci 
obrzêk wraz z s¹siaduj¹cymi stawami

Zatrucie pokarmowe md³oœci, wymioty, bóle brzucha odpowiednia dieta, picie du¿ej iloœci
p³ynów

Zranienie uszkodzenia naskórka, krwawienie przemycie rany, za³o¿enie opatrunku

Ćwiczenie 3
Rozwi¹zanie rozsypanki: jodyna, wata, banda¿, gaziki, termometr, woda utleniona, no¿yce.

BEZPIECZNE ZACHOWANIE W DOMU
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 1

Temat:
„Wypadki w domu. Przyczyny i pierwsza pomoc”

Bardzo często ulegamy wypadkom w domu. Wielu przykrych zdarzeń można uniknąć
stosując szeroko pojętą profilaktykę.

Ćwiczenie 1

Wype³nij tabelê wpisuj¹c podane wyra¿enia w odpowiedni¹ rubrykê.

•  oparzenie gor¹c¹ wod¹   • za³o¿enie opatrunku   • wymioty   • picie du¿ej iloœci p³ynów   •
z³amanie koœci   • „pal¹cy ból w ustach, gardle oraz prze³yku”   • krwawienie   • zaczerwie-
nienie   • zatrucie pokarmowe   • niezdolnoœæ wykonywania ruchów   • md³oœci   • unieru-
chomienie koœci wraz z s¹siaduj¹cymi stawami   • oparzenie  œrodkiem chemicznym   • pêcherze
• polewanie zimn¹ wod¹   • bóle brzucha   • zranienie   • uszkodzenie naskórka   • odpowied-
nia dieta   • nie wymiotuj i pij czyst¹ niegazowan¹ wodê   • obrzêk   • przemycie rany.

Rodzaj wypadku Objawy Pierwsza pomoc

MODUŁ II



Ćwiczenie 2

Przeczytaj tekst. Napisz, kogo i w jaki sposób powiadomisz o wypadku.

Marek opiekuje siê m³odsz¹ siostr¹. Rodzice pracuj¹. Mama zostawi³a na kuchence zupê. Marek ma
j¹ tylko podgrzaæ. Postawi³ garnek z zup¹ na palniku kuchenki, a sam poszed³ do pokoju ogl¹daæ
bardzo ciekawy film. Zupe³nie zapomnia³ o zupie. Nagle s³yszy krzyk, wbiega do kuchni. To siostra
wyla³a gor¹c¹ zupê na nogi. 

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

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

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

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

Ćwiczenie 3

W³ó¿ do domowej apteczki niektóre potrzebne medykamenty i przybory. Ich nazwy odczytasz z rozsy-
panki sylabowej. Rozwi¹zanie zapisz w apteczce.
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