
LEKCJA 7

Temat: „Gdyby kózka nie skakała …”, 
czyli mechaniczne zagrożenia zdrowia i życia

Formy realizacji:

• Œcie¿ka miêdzyprzedmiotowa – lekcja techniki.

Cele szczegółowe:

• prezentacja podstawowych zagro¿eñ mechanicznych spotykanych w codziennym ¿yciu,

• prezentacja typowych urazów mechanicznych (ran ciêtych, t³uczonych, itd.),

• prezentacja ryzyka zwi¹zanego z ró¿nymi rodzajami aktywnoœci i sytuacjami ¿yciowymi,

• kszta³towanie umiejêtnoœci rozpoznawania zagro¿eñ mechanicznych,

• promowanie zachowañ bezpiecznych, zgodnych z regulaminem pracowni i przepisami BHP.

Cele operacyjne:
Uczeñ:

• nazywa podstawowe narzêdzia stosowane w domu,

• zna zasady prawid³owego i bezpiecznego korzystania z urz¹dzeñ,

• zna rodzaje urazów mechanicznych,

• rozpoznaje sytuacje gro¿¹ce powstaniem urazu mechanicznego,

• potrafi zareagowaæ w sytuacji powstania urazu mechanicznego.

Metody nauczania: 

• metoda projektów.

Pomoce dydaktyczne:

• foliogram nr 24.

Formy aktywizacji uczniów: 

• praca w grupach,

• burza mózgów,

• prezentacja przygotowanych materia³ów.

Spis foliogramów

Nr Tytu³
24. Uraz i rodzaje urazów spowodowanych czynnikiem mechanicznym.
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PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Czynnoœci organizacyjne 3 min.

2. Wprowadzenie
Prezentacja foliogramu nr 24 – wyjaœnienie, czym s¹ urazy mechaniczne
i rodzaje urazów mechanicznych (niezbêdny komentarz nauczyciela). 15 min.

3. Podzia³ uczniów na 6 grup (metod¹ losowania, np. numerów od 1 do 6). 3 min.

4. Przekazanie grupom materia³ów – zapoznanie grupy z treœci¹ zadania
Nauczyciel wyjaœnia uczniom:
• na czym polega metoda projektów, 
• jakich prac bêdzie od nich oczekiwa³, 
• w jaki sposób maj¹ podzieliæ siê zadaniami (uczniowie musz¹ wybraæ lidera 

– kierownika projektu),
• w jaki sposób opracowaæ plan pracy,
• ustala czas trwania prezentacji,
• ustala ostateczny termin przygotowania prezentacji,
• terminy poœrednie – kontroli bie¿¹cej pracy uczniów, 
• wyjaœnia, w jaki sposób bêdzie ocenia³ ich prace.
Uczniowie zapoznaj¹ siê:
• z treœci¹ zadania,
• z kryteriami oceny (Za³¹cznik nr 1),
• z instrukcj¹ dla ucznia (Za³¹cznik nr 1). 15 min.

5. Praca w grupach – uczniowie dziel¹ siê zadaniami, przygotowuj¹ plan pracy 
i terminy realizacji zadañ.
Nauczyciel powinien kontrolowaæ pracê uczniów, w przypadkach konfliktowych 
decyduj¹cy g³os powinien nale¿eæ do niego.
Uczniowie wypisuj¹ na kartkach:
1. Temat zadania.
2. Termin realizacji.
3. Sk³ad grup (lider grupy – jako pierwszy na liœcie).
4. Termin pierwszej konsultacji grupy z nauczycielem.
5. Wype³niaj¹ kartê zadania (Za³¹cznik nr 2). 8 min.

6. Podsumowanie lekcji 1 min.

Prezentacja projektów przygotowanych przez uczniów

Prezentacje uczniowskie nie musz¹ byæ prezentowane w czasie 45 minutowej lekcji, poniewa¿ uczniowie sami wybieraj¹
formê swojej prezentacji. Mo¿e to byæ:
• plakat z komentarzem autorskim,
• prezentacja multimedialna,
• gazetka,
• inscenizacja,
• ...

Nauczyciel, obserwuj¹c powstaj¹ce projekty powinien sam zdecydowaæ, w jaki sposób je podsumowaæ. Mo¿e to zrobiæ
na w³asnej lekcji przedmiotowej, mo¿e, w porozumieniu z wychowawc¹, podsumowaæ projekt i obejrzeæ prezentacje
wspólnie z wychowawc¹ na godzinie wychowawczej, mo¿e tak¿e przygotowaæ specjalny pokaz dla rodziców, dyrekcji,
nauczycieli i uczniów innych klas. 
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MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

Uraz to ka¿de uszkodzenie tkanki, narz¹du lub wiêkszego obszaru cia³a powstaj¹ce wskutek miejscowego lub ogólnego
zadzia³ania czynnika:
• mechanicznego, 
• termicznego, chemicznego, 
• elektrycznego, 
• jonizuj¹cego, 
• akustycznego.

Urazy mechaniczne to urazy, którym ulegamy najczêœciej. 

Urazy mechaniczne:
• z³amania,
• skrêcenia,
• zwichniêcia,
• st³uczenia,
• krwotoki,
• naci¹gniêcie miêœnia,
• zranienia.

Złamania 

Z³amaniem nazywamy odpryœniêcie, pêkniêcie lub prze³amanie koœci, czyli ka¿de przerwanie ci¹g³oœci tkanki kostnej.
Okostna otaczaj¹ca koœæ zostaje rozerwana a jama szpikowa zostaje otwarta. Z uszkodzonych tkanek (przerwanych
naczyñ okostnej, jamy szpikowej, otaczaj¹cych koœæ tkanek miêkkich) wylewa siê krew. Najczêstszymi przyczynami
z³amañ s¹ urazy mechaniczne, np. silne uderzenie, ale równie¿ zdarzaj¹ siê z³amania samoistne, np. u osób starszych.

Rodzaje z³amañ:
a) Z³amanie zamkniête – koœæ jest z³amana, ale pow³oki skórne nie s¹ naruszone.
b) Z³amanie otwarte – z³amana koœæ przebija skórê lub coœ przebija skórê od zewn¹trz i ³amie koœæ.

Objawy, które wskazuj¹ na z³amanie koñczyny:
• patologiczna ruchomoœæ od³amów kostnych, ich przemieszczanie,
• ból przy ruchach,
• wylewy krwawe (zmiany w zabarwieniu skóry, np. sinienie),
• obrzmienie.

Skręcenia 

Skrêcenie charakteryzuje siê naci¹gniêciem lub czêœciowym przerwaniem torebki lub wi¹zade³ stawowych. Koœci po skrêce-
niu wracaj¹ do swojego poprzedniego po³o¿enia. 

Objawy skrêcenia:
• obrzêk,
• wylewy podskórne,
• ograniczone i bolesne ruchy.

Zwichnięcia 

Zwichniêciem nazywamy uraz stawu, który powsta³ na skutek przemieszczenia dwóch koœci tworz¹cych staw. Powstaje
ono zazwyczaj wskutek upadku, uderzenia lub zadzia³ania gwa³town¹ si³¹ na staw. Wystêpuje silny ból i obrzêk, utrud-
niaj¹ce ruchy oraz widoczna deformacja stawu.
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Stłuczenia 
St³uczenia powstaj¹ wskutek dzia³ania mniejszej si³y ni¿ w przypadku zwichniêcia. Ruchy nie s¹ uniemo¿liwione, a jedy-
nie utrudnione ze wzglêdu na obrzêk s¹siednich tkanek. St³uczeniu mog¹ ulec: tkanka podskórna, torebka stawowa,
okostna, drobniejsze naczynia krwionoœne, miêœnie. 

Krwotoki 
Krwotok to przerwanie ci¹g³oœci naczynia krwionoœnego i towarzysz¹ce temu wydostawanie siê krwi poza jego zasiêg.
Jeœli up³yw krwi nastêpuje powoli, z ma³ych naczyñ, to nazywamy to krwawieniem.

Podzia³ krwotoków:
a) ze wzglêdu na rodzaj uszkodzonego naczynia:
• ¿ylny – powolny, ci¹g³y wyp³yw ciemnej, czerwono-wiœniowej krwi, która nie zawiera tlenu,
• têtniczy – jasnoczerwona, zawieraj¹ca tlen krew tryska z têtnicy przerywanymi rzutami, w takt têtna.
• mi¹¿szowy – powstaje w tkankach miêkkich na skutek uszkodzenia du¿ej liczby naczyñ w³osowatych.
b) ze wzglêdu na widoczne objawy:
• zewnêtrzne – krew wyp³ywa na zewn¹trz, np. krwotok z nosa,
• wewnêtrzne – krew gromadzi siê w jamach cia³a, np. w jamie brzusznej.

Naciągnięcie mięśnia
Jest to uraz powstaj¹cy w wyniku nadmiernego rozci¹gniêcia lub krañcowo silnego napiêcia miêœnia, który zmniejsza
jego normaln¹ zdolnoœæ do kurczenia siê. Jest to uszkodzenie bardzo bolesne i przejœciowo obni¿a sprawnoœæ ustroju,
to jednak przy odpowiednim leczeniu ustêpuje szybko bez skutków ubocznych.

Zranienia
Rany to nastêpstwo urazowego przerwania ca³oœci skóry, tkanki lub narz¹du wewnêtrznego.

Rodzaje zranieñ:
•     otarcie naskórka – powstaje wskutek gwa³townego otarcia siê skóry o twardy i chropowaty przedmiot. Tarcie mo¿e

wytworzyæ energiê ciepln¹, dlatego takie zranienia mog¹ wi¹zaæ siê równie¿ z oparzeniami. Otarcia dotycz¹ tylko
naskórka – ods³aniaj¹ skórê w³aœciw¹.

•     rany t³uczone – s¹ nastêpstwem uderzeñ przy u¿yciu narzêdzi nie przebijaj¹cych skóry (np. m³otek) i obejmuj¹
skórê, tkankê t³uszczow¹ i miêœniow¹, rzadziej organy wewnêtrzne. Stopieñ zranienia zale¿y od dzia³aj¹cej si³y.

•     rany ciête – s¹ nastêpstwem kontaktu cia³a z narzêdziami o ostrych krawêdziach. Nastêpstwa zale¿¹ od wielkoœci
rany i stopnia przeciêcia tkanek – od lekkiego uszkodzenia naskórka, do bardzo groŸnych uszkodzeñ narz¹dów
wewnêtrznych.

•     rany k³ute – dochodzi tu do przek³ucia (przebicia) skóry narzêdziem o ostrym koñcu. G³êbokie rany k³ute wymagaj¹
interwencji chirurga,

•     rany postrza³owe – postrza³ z broni palnej.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH NALE¯Y ZAWIADOMIÆ POGOTOWIE RATUNKOWE !!!
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WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA NAUCZYCIELA

Projekt edukacyjny jest zadaniem d³ugoterminowym, polegaj¹cym na samodzielnym zbadaniu przez ucznia lub
grupê uczniów zjawiska zwi¹zanego z dowoln¹ dziedzin¹ wiedzy lub ¿yciem codziennym. Zadanie powinno byæ
miêdzyprzedmiotowe i dotyczyæ problemów praktycznych. Uczeñ mo¿e wtedy odkrywaæ pewne zale¿noœci i wykorzysty-
waæ wiedzê w nowych sytuacjach.

Realizacja projektu wymusza tak¿e dok³adne zaplanowanie pracy przez uczniów, zdobycie informacji z mo¿liwie
ró¿nych Ÿróde³, wyci¹ganie wniosków i stawianie nowych pytañ.

Umiejętności rozwijane metodą projektów:

1.    Planowanie pracy d³ugoterminowej,
2.    Wybór optymalnej metody rozwi¹zania problemu,
3.    Podzia³ pracy w grupie,
4.    Rozwijanie wspó³odpowiedzialnoœci za projekt,
5.    Korzystanie z ró¿norodnych Ÿróde³ informacji,
6.    Stawianie i testowanie hipotez,
7.    Wyci¹ganie wniosków,
8.    Prezentacja wyników badañ, obserwacji, doœwiadczeñ.

Przygotowanie do pracy metodą projektów:

1. Opracowanie tematów.
2. Wybór formy realizacji (indywidualnie, grupowo).
3. Przygotowanie planu realizacji projektu: 
     a. jakie informacje podaæ uczniom? 
     b. jakie informacje uczeñ musi zdobyæ sam i gdzie ma ich szukaæ? 
     c. jakie obserwacje, pomiary i doœwiadczenia uczeñ powinien wykonaæ? 
     d. jak uczeñ powinien opracowaæ zebrane informacje i wyniki prac doœwiadczalnych lub pomiarowych? 
     e. jaki powinien byæ ostateczny wynik realizacji projektu?
4. Opracowanie instrukcji.
5. Zapewnienie pomocy innych nauczycieli lub osób mog¹cych s³u¿yæ uczniom pomoc¹ w realizacji projektu.
6. Ustalenie zasad pracy w grupie i koñcowej oceny projektu.

Zadania nauczyciela:

1. Omówiæ z uczniami przebieg projektu, ustaliæ harmonogram dzia³añ i podzia³ zadañ.
2. Dyskretnie nadzorowaæ przebieg prac, udzielaæ porad, wskazówek, u³atwiaæ dostêp do potrzebnych informacji.
3. Umo¿liwienie pe³nej prezentacji zrealizowanego projektu - uczniowie powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e ich praca nie

by³a niepotrzebna. Najlepiej na lekcjê poœwiêcon¹ prezentacji projektów zaprosiæ dyrektora szko³y, innych nauczy-
cieli, rodziców.

4. Rzetelna ocena projektu.
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Załącznik nr 1

Ocena projektu
Poniewa¿ uczniowie bêd¹ pracowaæ w grupach, najbardziej sprawiedliwe wydaje siê podzielenie koñcowej oceny w spo-
sób nastêpuj¹cy:

50% oceny koñcowej to ocena nauczyciela,
30% oceny koñcowej to oceny wystawione w sposób tajny przez cz³onków grupy,
20% oceny koñcowej to samoocena ucznia.

Nauczyciel swoj¹ ocenê powinien wystawiaæ opieraj¹c siê na nastêpuj¹cych kryteriach:
10% – zrozumienie problemu,
10% – zaplanowanie pracy,
20% – realizacja badañ, obserwacji, pomiarów, doœwiadczeñ,
20% – zastosowana i zdobyta wiedza,
20% – stopieñ wyczerpania tematu,
20% – sposób prezentacji projektu.

Tematy proponowane do realizacji:

A) Urazy mechaniczne spowodowane przez narzêdzia rêczne. Sposoby zapobiegania takim urazom. Postêpowanie w
przypadku powstania takich urazów.

B) Urazy mechaniczne, na jakie jesteœmy nara¿eni w podró¿y. Sposoby zapobiegania takim urazom. Postêpowanie w
przypadku powstania takich urazów.

C) Urazy mechaniczne, na jakie jesteœmy nara¿eni wykonuj¹c prace domowe. Sposoby zapobiegania takim urazom.
Postêpowanie w przypadku powstania takich urazów.

D) Urazy mechaniczne, na jakie jesteœmy nara¿eni w drodze do i ze szko³y. Sposoby zapobiegania takim urazom.
Postêpowanie w przypadku powstania takich urazów.

E) Urazy mechaniczne, na jakie jesteœmy nara¿eni w szkole. Sposoby zapobiegania takim urazom. Postêpowanie w
przypadku powstania takich urazów.

F) Urazy mechaniczne, na jakie jesteœmy nara¿eni podczas zabaw i spêdzania czasu wolnego. Sposoby zapobiegania
takim urazom. Postêpowanie w przypadku powstania takich urazów.

Instrukcja dla uczniów:

1. Przed rozpoczêciem pracy uwa¿nie przeczytaj instrukcjê.
2. Zaplanuj pracê nad projektem. Podziel siê prac¹ z kolegami.
3. Zapoznaj siê z kryteriami oceny projektu. Je¿eli czegoœ nie zrozumia³eœ, poproœ nauczyciela o wyjaœnienie.
4. Pomyœl, jakie informacje bêd¹ Ci potrzebne i gdzie mo¿esz je zdobyæ. Za³ó¿ teczkê, w której bêdziesz przechowywaæ

wszystkie zgromadzone materia³y.
5. ZgromadŸ potrzebn¹ literaturê.
6. Postaraj siê wyjaœniæ pojêcia, których nie rozumiesz. Pytaj kolegów, rodziców, nauczycieli...
7. Opracuj wszystkie informacje tak, aby ka¿dy móg³ je zrozumieæ.
8. Na podstawie zgromadzonych materia³ów i w³asnych przemyœleñ wyci¹gnij wnioski.
9. Starannie dokumentuj swoj¹ pracê, rób notatki, rysunki, zdjêcia, opisy.

10. Nie musisz robiæ wszystkiego, co jest zawarte w Instrukcji. Masz w³asne pomys³y – zrealizuj je.

169

MODUŁ III



Załącznik nr 2

K A R T A    Z A D A N I A

Grupa nr

Zadanie:

Termin realizacji:

Sk³ad grupy: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Termin 
pierwszej 

konsultacji 
z nauczycielem:

Podpis – potwierdzenie nauczyciela

Termin 
drugiej 

konsultacji 
z nauczycielem:

Podpis – potwierdzenie nauczyciela

Termin 
trzeciej 

konsultacji 
z nauczycielem:

Podpis – potwierdzenie nauczyciela

Podpisy cz³onków 
grupy:
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GRUPA 1

A) Urazy mechaniczne spowodowane przez narzędzia ręczne. 

Sposoby zapobiegania takim urazom. 

Postępowanie w przypadku powstania takich urazów.

Czy czêsto naprawiasz w domu drobne usterki? A mo¿e przygl¹dasz siê, jak robi to tata albo
starszy brat? Do przybicia gwoŸdzia lub przykrêcenia œrubki u¿ywaj¹ oni prostych narzêdzi –
m³otka, œrubokrêta lub pi³ki. Wydaje siê, ¿e nie ma nic trudnego w przybiciu gwoŸdzia, ale na
pewno widzia³eœ (mo¿e sam tego doœwiadczy³eœ), jak m³otek zamiast w gwoŸdzia trafia
w palec. Ot, zwyk³y wypadek.

Twoim zadaniem jest opowiedzieæ kolegom, jak bezpiecznie u¿ywaæ prostych narzêdzi
rêcznych. Bezpiecznie, to znaczy skutecznie i bez wypadków. Jednak wypadki czasem siê
zdarzaj¹. Postaraj siê znaleŸæ i nazwaæ przyczyny takich wypadków. Pomyœl, co nale¿y zrobiæ,
aby ich unikn¹æ. Na koniec, postaraj siê pokazaæ kolegom i kole¿ankom, jak reagowaæ, kiedy
takie wypadki siê ju¿ zdarz¹.

Zadania dla grupy:

1. Jakie znacie narzêdzia rêczne? Do jakich prac one s³u¿¹? Postarajcie siê je wymieniæ
i opisaæ, jak nale¿y ich u¿ywaæ, np. m³otek - s³u¿y do wbijania gwoŸdzi (mo¿e jeszcze
do czegoœ?). Zapytajcie rodziców, je¿eli nie znacie przeznaczenia jakiegoœ narzêdzia. Mo¿e
w szkole jest warsztat? Porozmawiajcie ze szkolnym konserwatorem, na pewno opowie
Wam wiele ciekawych i pouczaj¹cych historii.

2. Porozmawiajcie z rodzicami i znajomymi. Byæ mo¿e przydarzy³ siê im jakiœ wypadek, kiedy
u¿ywali narzêdzi rêcznych. Postarajcie siê dowiedzieæ, dlaczego dosz³o do wypadku i co
nale¿y zrobiæ, aby takich wypadków by³o jak najmniej.

3. Porozmawiajcie ze szkoln¹ pielêgniark¹ lub lekarzem. Dowiedzcie siê, na jakie urazy
jesteœcie nara¿eni u¿ywaj¹c ró¿nych narzêdzi. Zbierzcie tak¿e informacje, jak postêpowaæ
w przypadku, kiedy ju¿ siê zranicie. 

Ale pamiêtajcie – do wywiadu trzeba siê przygotowaæ, napisaæ pytania, ustaliæ termin
odpowiadaj¹cy obu stronom, zadbaæ o ciszê i spokój w czasie rozmowy itp.

4. Z zebranych informacji przygotujcie 10 minutow¹ prezentacjê (w formie plakatów, ulotek,
gazetki, mo¿e prezentacji komputerowej). Je¿eli natraficie na trudnoœci w zdobyciu jakichœ
informacji, porozmawiajcie z nauczycielem – na pewno Wam pomo¿e.

POWODZENIA!!!
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GRUPA 2

B) Urazy mechaniczne, na jakie jesteśmy narażeni w podróży. 
Sposoby zapobiegania takim urazom. 

Postępowanie w przypadku powstania takich urazów.

Zapewne co roku wyje¿d¿asz na wakacje. Bardzo czêsto s¹ to podró¿e dalekie, mo¿e za gra-
nicê... Mo¿na podró¿owaæ samochodem z rodzicami, autobusem, poci¹giem czy samolotem.
Mo¿na tak¿e podró¿owaæ z plecakiem, na w³asnych nogach, np. w czasie obozów wêdrow-
nych. W czasie takich podró¿y zdarzaj¹ siê niestety wypadki, niektóre niegroŸne, niektóre
bardzo powa¿ne. 

Waszym zadaniem jest opowiedzieæ kolegom i kole¿ankom o zagro¿eniach, na jakie nara¿eni
s¹ w czasie podró¿y, jak siê przed tymi zagro¿eniami zabezpieczyæ, wreszcie jak postêpowaæ,
kiedy wypadek ju¿ siê przydarzy – jak reagowaæ, co robiæ...

Zadania dla grupy:

1. Jest wiele ró¿nych sposobów podró¿owania, np. samochodem, poci¹giem, samolotem –
do ka¿dego ze sposobów przygotujcie listê zagro¿eñ, jakie mog¹ Wam groziæ w czasie
podró¿y takim œrodkiem transportu.

2. Porozmawiajcie z rodzicami, znajomymi – czy któremuœ z nich przytrafi³ siê wypadek?
Dowiedzcie siê, jak do niego dosz³o, jak postêpowa³ poszkodowany, jak mo¿na by³o
unikn¹æ wypadku.

3. Porozmawiajcie ze szkoln¹ pielêgniark¹ lub lekarzem. Dowiedzcie siê, na jakie urazy
jesteœcie nara¿eni w czasie podró¿y. Zbierzcie tak¿e informacje, jak postêpowaæ w przy-
padku, kiedy ju¿ siê zranicie. 

Ale pamiêtajcie – do wywiadu trzeba siê przygotowaæ, napisaæ pytania, ustaliæ termin
odpowiadaj¹cy obu stronom, zadbaæ o ciszê i spokój w czasie rozmowy itp.

4. Z zebranych informacji przygotujcie 10 minutow¹ prezentacjê (w formie plakatów, ulotek,
gazetki, mo¿e prezentacji komputerowej). Je¿eli natraficie na trudnoœci w zdobyciu jakichœ
informacji, porozmawiajcie z nauczycielem – na pewno Wam pomo¿e.

POWODZENIA!!!
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MODUŁ III

GRUPA 3

C) Urazy mechaniczne, na jakie jesteśmy narażeni wykonując prace domowe. 
Sposoby zapobiegania takim urazom. 

Postępowanie w przypadku powstania takich urazów.

Czy czêsto pomagasz rodzicom w codziennych zajêciach domowych? Pomagasz mamie w za-
kupach, tacie przy myciu samochodu, wynosisz œmieci albo sprz¹tasz? Ka¿da ludzka aktyw-
noœæ, tak¿e Twoja, mo¿e spowodowaæ zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia – Twojego lub kogoœ
z Twojego otoczenia. Bardzo czêsto nie zdajemy sobie sprawy, ¿e nara¿amy w³asne ¿ycie lub
zdrowie. 

Waszym zadaniem jest opowiedzieæ kole¿ankom i kolegom, jakie niebezpieczeñstwa gro¿¹ pod-
czas wykonywania codziennych obowi¹zków (np. podlewanie kwiatów, œcieranie kurzu, itp.), jak
mo¿na unikn¹æ niebezpieczeñstw, wreszcie, jak postêpowaæ, kiedy ju¿ siê zranimy.

Zadania dla grupy:

1. Ka¿dy ma swoje codzienne obowi¹zki – trzeba zrobiæ zakupy, wyprowadziæ psa, zrobiæ
pranie, odkurzyæ... Zastanówcie siê, jakie niebezpieczeñstwa mog¹ Wam groziæ podczas
wykonywania prostych, domowych obowi¹zków. 

2. Porozmawiajcie z rodzicami i znajomymi. Byæ mo¿e przydarzy³ siê im jakiœ wypadek pod-
czas wykonywania prac domowych. Postarajcie siê dowiedzieæ, dlaczego dosz³o do wypad-
ku i co nale¿y zrobiæ, aby takich wypadków by³o jak najmniej.

3. Porozmawiajcie ze szkoln¹ pielêgniark¹ lub lekarzem. Dowiedzcie siê, na jakie urazy
jesteœcie nara¿eni pomagaj¹c w domu rodzinie. Zbierzcie tak¿e informacje, jak postêpowaæ
w przypadku, kiedy ju¿ siê zranicie. 

Ale pamiêtajcie – do wywiadu trzeba siê przygotowaæ, napisaæ pytania, ustaliæ termin
odpowiadaj¹cy obu stronom, zadbaæ o ciszê i spokój w czasie rozmowy itp.

4. Z zebranych informacji przygotujcie 10 minutow¹ prezentacjê (w formie plakatów, ulotek,
gazetki, mo¿e prezentacji komputerowej). Je¿eli natraficie na trudnoœci w zdobyciu jakichœ
informacji, porozmawiajcie z nauczycielem – na pewno Wam pomo¿e.

POWODZENIA!!!



174

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE...

GRUPA 4

D) Urazy mechaniczne, na jakie jesteśmy narażeni w drodze do i ze szkoły. 
Sposoby zapobiegania takim urazom. 

Postępowanie w przypadku powstania takich urazów.

W Polsce ka¿dy m³ody cz³owiek, który nie ukoñczy³ 18 lat, ma obowi¹zek siê uczyæ. Uczycie
siê w ró¿nych szko³ach, niektóre znajduj¹ siê blisko Waszego miejsca zamieszkania, do nie-
których trzeba dojechaæ. Przez piêæ dni w tygodniu pokonujecie trasê dom – szko³a i szko³a –
dom. Bardzo czêsto nie jest to bezpieczna droga. Trzeba pokonywaæ ruchliwe ulice, omijaæ
ka³u¿e i roboty drogowe, unikaæ nielubianych kolegów...

Postarajcie siê opowiedzieæ reszcie klasy o zagro¿eniach, na jakie jesteœcie nara¿eni pokonuj¹c
drogê z domu do szko³y. Udowodnijcie nauczycielowi, na jakie niebezpieczeñstwa nara¿acie
siê, aby przyjœæ do niego na klasówkê. Powiedzcie, jak unikaæ tych zagro¿eñ i jak postêpowaæ,
co robiæ, kiedy ulegniecie wypadkowi lub bêdziecie œwiadkami takiego wypadku.

Zadania dla grupy:

1. Ile niebezpieczeñstw czyha na biednego ucznia zanim dojdzie on z domu do szko³y?
Postarajcie siê nazwaæ te niebezpieczeñstwa. Mo¿e opiszcie w³asn¹ drogê do szko³y...

2. Porozmawiajcie z rodzicami i znajomymi. Byæ mo¿e przydarzy³ siê im jakiœ wypadek w drodze
do lub z pracy. Postarajcie siê dowiedzieæ, dlaczego dosz³o do wypadku i co nale¿y zrobiæ,
aby takich wypadków by³o jak najmniej.

3. Porozmawiajcie ze szkoln¹ pielêgniark¹ lub lekarzem. Dowiedzcie siê, na jakie urazy
jesteœcie nara¿eni w drodze pomiêdzy domem i szko³¹. Zbierzcie tak¿e informacje, jak
postêpowaæ w przypadku, kiedy ju¿ siê zranicie. 

Ale pamiêtajcie – do wywiadu trzeba siê przygotowaæ, napisaæ pytania, ustaliæ termin
odpowiadaj¹cy obu stronom, zadbaæ o ciszê i spokój w czasie rozmowy itp.

4. Z zebranych informacji przygotujcie 10 minutow¹ prezentacjê (w formie plakatów, ulotek,
gazetki, mo¿e prezentacji komputerowej). Je¿eli natraficie na trudnoœci w zdobyciu jakichœ
informacji, porozmawiajcie z nauczycielem – na pewno Wam pomo¿e.

POWODZENIA!!!
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MODUŁ III

GRUPA 5

E) Urazy mechaniczne, na jakie jesteśmy narażeni w szkole. 
Sposoby zapobiegania takim urazom. 

Postępowanie w przypadku powstania takich urazów.

Uczniowie spêdzaj¹ w szkole jedn¹ trzeci¹ swojego czasu, oko³o 6 - 7 godzin dziennie. Uczestnicz¹
w lekcjach, „odpoczywaj¹” na przerwach... Oprócz wielkiego „zagro¿enia”, jakim jest
„prze³adowanie” wiedz¹, nara¿eni s¹ w tym czasie na szereg innych niebezpieczeñstw. W czasie
lekcji, np. WF, mo¿na doznaæ kontuzji, skrêciæ nogê lub siê pot³uc; na informatyce mo¿na zostaæ
pora¿onym pr¹dem, na chemii – nawdychaæ siê truj¹cych oparów; na sto³ówce zostaæ oblanym
gor¹c¹ zup¹; na przerwie wreszcie – zostaæ potr¹conym przez „rozbawionych” kolegów.
Przebywanie w szkole, g³ównie z winy samych uczniów, nie nale¿y do zbyt bezpiecznych...

Waszym zadaniem jest uœwiadomiæ kole¿ankom i kolegom, jakie niebezpieczeñstwa czyhaj¹ na
nich w szkole, znaleŸæ ich przyczyny i pokazaæ im, jak unikaæ zagro¿eñ oraz jak postêpowaæ,
kiedy ju¿ ulegliœmy wypadkowi.

Zadania dla grupy:

1. Okreœlcie, jakie zagro¿enia wystêpuj¹ w szkole i jakie urazy mog¹ z nich wynikn¹æ.
Co Wam grozi na lekcjach, co na przerwach, co po lekcjach? Spróbujcie okreœliæ przyczyny
tych zagro¿eñ. Postarajcie siê „narysowaæ” mapê miejsc niebezpiecznych w szkole.

2. Porozmawiajcie z rodzicami i znajomymi. Byæ mo¿e przydarzy³ siê im jakiœ wypadek, kiedy
chodzili do szko³y. Postarajcie siê dowiedzieæ, dlaczego dosz³o do wypadku i co nale¿y zro-
biæ, aby takich wypadków by³o jak najmniej.

3. Porozmawiajcie ze szkoln¹ pielêgniark¹ lub lekarzem. Dowiedzcie siê, na jakie urazy jesteœ-
cie nara¿eni przebywaj¹c w szkole. Zbierzcie tak¿e informacje, jak postêpowaæ w przypad-
ku, kiedy ju¿ siê zranicie. 

Ale pamiêtajcie – do wywiadu trzeba siê przygotowaæ, napisaæ pytania, ustaliæ termin
odpowiadaj¹cy obu stronom, zadbaæ o ciszê i spokój w czasie rozmowy itp.

4. Z zebranych informacji przygotujcie 10 minutow¹ prezentacjê (w formie plakatów, ulotek,
gazetki, mo¿e prezentacji komputerowej). Je¿eli natraficie na trudnoœci w zdobyciu jakichœ
informacji, porozmawiajcie z nauczycielem – na pewno Wam pomo¿e.

POWODZENIA!!!
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ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE...

GRUPA 6

F) Urazy mechaniczne, na jakie jesteśmy narażeni 
podczas zabaw i spędzania czasu wolnego. 

Sposoby zapobiegania takim urazom. 
Postępowanie w przypadku powstania takich urazów.

¯ycie m³odego cz³owieka to nie tylko nauka i obowi¹zki domowe. To równie¿ zabawa i odpoczynek.
Odpoczywaæ mo¿na na wiele ró¿nych sposobów – mo¿na pójœæ na spacer, pojeŸdziæ na rowerze,
spotkaæ siê ze znajomymi, pójœæ do dyskoteki, ale tak¿e obejrzeæ telewizjê czy pograæ w gry kom-
puterowe. Ka¿da ludzka aktywnoœæ niesie ze sob¹ zagro¿enia. Nawet niewinne, wydawaæ by siê
mog³o, spacerowanie mo¿e skoñczyæ siê powa¿nym z³amaniem nogi...

Waszym zadaniem jest uœwiadomienie pozosta³ym uczniom, ¿e nawet, kiedy siê bawi¹ i odpoczy-
waj¹ s¹ nara¿eni na urazy i kontuzje. Poka¿cie im konkretne przyk³ady, kiedy brak odpowiedzial-
noœci podczas zabawy skoñczy³ siê powa¿nym uszkodzeniem cia³a. Nauczcie ich, jak unikaæ
zagro¿eñ i jak postêpowaæ, kiedy wypadek przytrafi siê nam lub naszej kole¿ance czy naszemu
koledze.

Zadania dla grupy:

1. Jakie znacie sposoby spêdzanie wolnego czasu? Postarajcie siê je wymieniæ i opisaæ, jakie
niebezpieczeñstwa mog¹ groziæ podczas danej formy wypoczynku. Macie du¿o pracy –
sposobów spêdzania wolnego czasu jest naprawdê du¿o. Mo¿e zrobicie ankietê, jak
spêdzaj¹ wolny czas Wasi koledzy i Wasze kole¿anki? Wolny czas to tak¿e wakacje i ferie.
Pamiêtajcie, ¿e wtedy równie¿ mo¿ecie ulec wypadkowi - spróbujcie okreœliæ zagro¿enia
i znaleŸæ ich przyczyny.

2. Porozmawiajcie z rodzicami i znajomymi. Byæ mo¿e przydarzy³ siê im jakiœ wypadek, kiedy
spêdzali wolny czas lub odpoczywali. Postarajcie siê dowiedzieæ, dlaczego dosz³o do wy-
padku i co nale¿y zrobiæ, aby takich wypadków by³o jak najmniej.

3. Porozmawiajcie ze szkoln¹ pielêgniark¹ lub lekarzem. Dowiedzcie siê, na jakie urazy jesteœ-
cie nara¿eni podczas zabawy i odpoczynku. Zbierzcie tak¿e informacje, jak postêpowaæ
w przypadku, kiedy ju¿ siê zranicie. 

Ale pamiêtajcie – do wywiadu trzeba siê przygotowaæ, napisaæ pytania, ustaliæ termin
odpowiadaj¹cy obu stronom, zadbaæ o ciszê i spokój w czasie rozmowy itp.

4. Z zebranych informacji przygotujcie 10 minutow¹ prezentacjê (w formie plakatów, ulotek,
gazetki, mo¿e prezentacji komputerowej). Je¿eli natraficie na trudnoœci w zdobyciu jakichœ
informacji, porozmawiajcie z nauczycielem – na pewno Wam pomo¿e.

POWODZENIA!!!




