
LEKCJA 4

Temat: Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń
dla zdrowia człowieka

Formy realizacji:
• œcie¿ka miêdzyprzedmiotowa.

Cele szczegółowe:
• uzupe³nienie i usystematyzowanie wiadomoœci dotycz¹cych zasad bezpieczeñstwa

w kontaktach ze zwierzêtami.

Cele operacyjne:
Po zakoñczeniu zajêæ uczeñ powinien umieæ:

• wymieniæ Ÿród³a zanieczyszczenia wody pitnej,
• zachowaæ higieniczne warunki przy spo¿ywaniu owoców i warzyw,
• zachowaæ w³aœciwe zasady w kontaktach ze zwierzêtami,
• unikaæ zagro¿eñ ze strony roœlin i zwierz¹t,
• formu³owaæ pogl¹dy i je uzasadniaæ.

Metody nauczania: 
• pogadanka,
• dyskusja.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze papieru,
• pisaki,
• taœma do przyklejania.

Formy aktywizacji uczniów: 
• dyskusja,
• wypowiedzi samodzielne.

PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Zwyczajowe czynnoœci wstêpne (przywitanie, sprawdzenie obecnoœci, zapoznanie
z tematem lekcji itp.). 1 min.

2. Wype³niæ polecenie 1 w karcie pracy ucznia. W tym czasie przygotowaæ (zawiesiæ)
dwa arkusze papieru opisane: „Ÿród³a wody” i „zasady bezpiecznego spo¿ycia wody”. 1 min.
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L.p. Czynnoœci Czas

3. Omówiæ znaczenie wody dla organizmu cz³owieka. Wskazaæ (wraz z uczniami)
Ÿród³a wody pitnej (studnie, wodoci¹gi, wody butelkowane), propozycje uczniów
zanotowaæ. Zwróciæ uwagê na przydatnoœæ wody dla celów spo¿ywczych (zawartoœæ
zwi¹zków chemicznych, mineralnych, organizmów ¿ywych). Zwróciæ uwagê
na zagro¿enia zwi¹zane ze spo¿ywaniem wody z nieznanych Ÿróde³. Uczniowie
wskazuj¹ sposoby „bezpiecznego” zaopatrzenia w wodê i jej spo¿ywania.
Wypowiedzi uczniów zanotowaæ. Przyk³adowe sformu³owania:
• Nie piæ wody z nieznanego Ÿród³a.
• U¿ywaæ czystych naczyñ.
• Zwracaæ uwagê na oznaczenia punktów czerpania wody
• Na bie¿¹co uzupe³niaæ utratê wody w organizmie.
• Piæ tylko wodê przegotowan¹.
• Okresowo badaæ wodê w studni.
• Nie spo¿ywaæ w du¿ych iloœciach wody silnie mineralizowanej.
Po ukoñczeniu zapisów uczniowie sporz¹dzaj¹ notatkê z tej czêœci lekcji (polecenie 2
w karcie pracy). Nauczyciel przygotowuje kolejne dwa arkusze papieru opisane:
„Ÿród³a zagro¿eñ przy spo¿ywaniu owoców i warzyw” i „sposoby bezpiecznego
spo¿ywania owoców i warzyw”. 8 min.

4. Omówiæ (wraz z uczniami) korzyœci p³yn¹ce ze spo¿ywania produktów roœlinnych.
Uwzglêdniæ zarówno walory smakowe, jak i zdrowotne. Zwróciæ uwagê na ró¿ne
formy zaopatrzenia (w³asny sad, sklep, bazar, przypadkowy sprzedawca,
samodzielne gromadzenie), wskazaæ Ÿród³a zagro¿eñ (nieznane pochodzenie,
nieprawid³owe przechowywanie, nieznane w³aœciwoœci). Omówiæ zasady higieny
i inne sposoby bezpiecznego spo¿ycia. Propozycje uczniów zanotowaæ
na przygotowanych arkuszach.Przyk³adowe sformu³owania:

Ÿród³a zagro¿eñ sposoby bezpiecznego spo¿ywania
Mo¿na pope³niæ pomy³kê. Myæ owoce i warzywa.
Mog¹ byæ truj¹ce. Gotowaæ przed spo¿yciem.
Mog¹ pochodziæ z obszarów Kupowaæ lub gromadziæ tylko
ska¿onych. z pewnych Ÿróde³.
Mog¹ zawieraæ konserwanty Nie spo¿ywaæ po up³ywie terminu
chemiczne. wa¿noœci.

Po ukoñczeniu zapisów uczniowie sporz¹dzaj¹ notatkê z tej czêœci lekcji (polecenie 3
w karcie pracy). Nauczyciel przygotowuje kolejne dwa arkusze papieru opisane:
„Ÿród³a zagro¿eñ w kontaktach ze zwierzêtami domowymi” i „zasady bezpiecznego
zachowania w kontaktach ze zwierzêtami domowymi”. 8 min.

5. Omówiæ kontakty ze zwierzêtami domowymi i hodowlanymi. Zachêciæ uczniów
do wypowiedzi na temat w³asnych doœwiadczeñ. Uczniowie wskazuj¹ zagro¿enia
i sposoby ich unikniêcia. Wypowiedzi nale¿y zanotowaæ na odpowiednich arkuszach.
Przyk³adowe sformu³owania:

Ÿród³a zagro¿eñ sposoby bezpiecznego zachowania
Choroba zwierzêcia. Unikanie gwa³townych ruchów.
Agresja. Przebywanie poza zasiêgiem k³ów
Prowokacja. i pazurów.
Niew³aœciwe traktowanie. Obserwacja zachowania.

W³aœciwe i jednolite traktowanie.
Tresura.
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L.p. Czynnoœci Czas

Po ukoñczeniu zapisów uczniowie sporz¹dzaj¹ notatkê z tej czêœci lekcji (polecenie 4
w karcie pracy). Nauczyciel przygotowuje arkusz papieru opisany: „zasady zachowania
w kontaktach ze zwierzêtami dzikimi”

Omówiæ kontakty ze zwierzêtami dzikimi. Zachêciæ uczniów do wypowiedzi na temat
w³asnych doœwiadczeñ. Omówiæ zagro¿enia i niebezpieczeñstwa. Ustaliæ zasady
zachowania w takim przypadku. Propozycje uczniów zapisaæ na arkuszu.
Po ukoñczeniu zapisów uczniowie sporz¹dzaj¹ notatkê z tej czêœci lekcji
(polecenie 5 w karcie pracy). 16 min.

6. Wype³niæ polecenie 6 w karcie pracy ucznia. Podsumowanie.
W podsumowaniu mo¿na wykorzystaæ czêœæ „ZAPAMIÊTAJ” z karty pracy ucznia. 11 min.

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA
Woda jest Ÿród³em ¿ycia. Brak wody w organizmie, prowadzi do szybkiego pogorszenia siê stanu zdrowia, czêsto

zmiany te s¹ nieodwracalne. Wp³yw na cz³owieka zaznacza siê równie¿ w jakoœci wody, zw³aszcza w przypadku jej
bezpoœredniego spo¿ycia, dlatego zaleca siê daleko id¹c¹ ostro¿noœæ tym bardziej, ¿e jakoœæ wody w zbiornikach i ciekach
naturalnych szybko ulega zmianie. Korzystanie z wody z nieznanego Ÿród³a mo¿e skutkowaæ przykrymi konsekwencjami.

Kontakt cz³owieka z przyrod¹ to równie¿ szeroko rozumiany kontakt ze œwiatem roœlin i zwierz¹t. Mo¿e on przybieraæ
ró¿ne formy, które rodz¹ w sobie pewne zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka.

Zagro¿enia w kontakcie z roœlinami generowane s¹ g³ównie przez dwie grupy zachowañ:
• spo¿ywanie bezpoœrednie roœlin lub ich czêœci,
• powodowanie wnikania substancji wytwarzanych przez roœliny przez skórê i uk³ad oddechowy do organizmu

cz³owieka.

Owoce roœlin s¹ cennym Ÿród³em witamin i mikroelementów. Roœliny hodowane s¹ przez cz³owieka w sadach, ogro-
dach lub na dzia³kach rekreacyjnych. S¹ to drzewa i krzewy owocowe (jab³oñ, œliwa, porzeczka itp.). Spo¿ywanie ich
zarówno w stanie surowym, jak i przetworzonym jest w zasadzie ca³kowicie bezpieczne. Pewne zagro¿enie mo¿e
stwarzaæ nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny albo obecnoœæ w glebie, wodzie lub powietrzu œrodków
chemicznych (np. œrodków ochrony roœlin). Czasem reakcje negatywne ze strony organizmu wywo³ane s¹ spo¿yciem
niedojrza³ych owoców albo ich spo¿yciem w nadmiernej iloœci lub ró¿norodnoœci. Indywidualne uczulenia mog¹ potê-
gowaæ te dolegliwoœci.

Roœliny dziko rosn¹ce w lasach, na ³¹kach i polach wywo³ywaæ mog¹ ró¿norodne reakcje organizmu, od poprawy
samopoczucia (roœliny lecznicze, zio³a) do zatruæ koñcz¹cych siê nawet œmierci¹. Nakazuje to daleko id¹c¹ ostro¿noœæ
w kontakcie z t¹ grup¹ roœlin. Do najpopularniejszych w tej grupie roœlin nale¿¹ grzyby, zbierane w du¿ych iloœciach
w celach handlowych lub na przetwory. Walory smakowe grzybów powoduj¹ powszechnoœæ ich spo¿ycia. G³ównym
Ÿród³em zagro¿enia jest du¿a ró¿norodnoœæ gatunków i podobne cechy budowy, ubarwienie i œrodowisko rozmna¿ania,
co sprawia, ¿e ³atwo o pope³nienie b³êdu w rozpoznaniu gatunku, a b³¹d mo¿e skutkowaæ ciê¿kim i d³ugotrwa³ym zatru-
ciem, chorob¹, a nawet œmierci¹.

Reakcja na spo¿ycie lub kontakt z roœlinami i substancjami przez nie produkowanymi mo¿e przybieraæ formê reakcji
alergicznych. Choæ nie stanowi¹ one zwykle bezpoœredniego zagro¿enia dla ¿ycia, czêsto zak³ócaj¹ prawid³owe
funkcjonowanie organizmu, os³abiaj¹ jego odpornoœæ i mog¹ prowadziæ do ró¿nego rodzaju powik³añ. 

Ochrona przed zagro¿eniami ze strony czynników roœlinnych polega na:
• przestrzeganiu zasad higieny,
• nie spo¿ywaniu nieznanych owoców,
• unikaniu spo¿ywania roœlin i ich czêœci pochodz¹cych z nieznanego Ÿród³a,
• unikaniu kontaktu z uczulaj¹cymi roœlinami lub z substancjami przez nie produkowanymi.
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Omawiaj¹c zagro¿enia ze strony przyrody nie sposób pomin¹æ zagro¿eñ ze strony zwierz¹t. Zwierzêta mo¿na za-
klasyfikowaæ do jednej z trzech nastêpuj¹cych grup:
• zwierzêta domowe,
• zwierzêta hodowlane,
• zwierzêta dzikie.

Kontakt ze zwierzêtami domowymi jest Ÿród³em pozytywnych oddzia³ywañ psychicznych na cz³owieka. Dobre
warunki bytowe, utrzymywanie higieny zwierzêcia i otoczenia oraz opieka weterynaryjna sprawiaj¹, ¿e kontakty w takim
przypadku s¹ raczej bezpieczne, a wiêkszoœæ mo¿liwych urazów i oddzia³ywañ nie jest dla cz³owieka groŸna. Zwierzêta
hodowlane, jako przebywaj¹ce w gorszych warunkach higienicznych i maj¹ce ograniczony kontakt z cz³owiekiem, mog¹
byæ Ÿród³em urazów, chorób, zatruæ itp. 

G³ównym Ÿród³em zagro¿eñ ze strony zwierz¹t ¿yj¹cych na wolnoœci jest praktycznie brak mo¿liwoœci przewidywa-
nia ich reakcji. Strach wywo³any nag³ym kontaktem z cz³owiekiem mo¿e przerodziæ siê zarówno w ucieczkê, jak i agresjê
ze strony zwierzêcia, a brak mo¿liwoœci oceny stanu zdrowia i sprawnoœci zwierzêcia, nakazuje zachowanie jak najdalej
id¹cej ostro¿noœci.
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KARTA PRACY UCZNIA – LEKCJA 4

Temat: Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń
dla zdrowia człowieka

Ćwiczenie 1
Odpowiedz „TAK” lub „NIE” na nastêpuj¹ce pytania. Decyduj siê natychmiast. Odpowiedzi zanotuj
w zaciemnionych miejscach.

a) Czy wiesz, co mo¿e zanieczyszczaæ wodê?

b) Czy potrafisz nazwaæ spo¿ywane owoce i warzywa?

c) Czy masz w domu zwierzêta?

d) Czy ulegasz sugestiom kolegów?

e) Czy lubisz wycieczki do lasu?

f) Czy umiesz unikaæ kontaktu z dzikimi zwierzêtami?

Ćwiczenie 2
Jakie s¹ Ÿród³a wody pitnej i jak unikniesz zagro¿eñ zwi¹zanych ze spo¿yciem wody?

�RÓD£A WODY ZASADY BEZPIECZNEGO SPO¯YCIA WODY

Ćwiczenie 3
Jakie zagro¿enia wi¹¿¹ siê ze spo¿ywaniem owoców i warzyw, i jak unikn¹æ tych zagro¿eñ?

�RÓD£A ZAGRO¯EÑ PRZY SPOSOBY BEZPIECZNEGO
SPO¯YWANIU OWOCÓW I WARZYW SPO¯YWANIA OWOCÓW I WARZYW
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Ćwiczenie 4
Jakie zagro¿enia wi¹¿¹ siê z kontaktem ze zwierzêtami domowymi i jak unikn¹æ tych zagro¿eñ?

�RÓD£A ZAGRO¯EÑ W KONTAKTACH ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA
ZE ZWIERZÊTAMI DOMOWYMI W KONTAKTACH ZE ZWIERZÊTAMI DOMOWYMI

Ćwiczenie 5
Co powinieneœ zrobiæ, gdy na drodze spotkasz dzikie zwierzê?

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

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

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

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

Ćwiczenie 6
Wróæ do polecenia 1. Odpowiedzi „TAK” lub „NIE” zapisz w jasnych miejscach.

ZAPAMIÊTAJ  !

• SZKODLIWE SUBSTANCJE NAJBARDZIEJ SZKODZ¥ PO BEZPOŒREDNIM SPO¯YCIU

• HIGIENA U£ATWIA NAM ZACHOWANIE DOBREGO SAMOPOCZUCIA

• NIE JEDZ OWOCÓW, KTÓRYCH NIE ZNASZ

• NIE JEDZ PRODUKTÓW Z NIEZNANEGO �RÓD£A

• PAMIÊTAJ, ABY SPRAWDZAÆ TERMIN WA¯NOŒÆI PRODUKTU

• TWÓJ KOLEGA NIE ZAWSZE MUSI MIEÆ RACJÊ

• NAWET TWÓJ PIES MO¯E UGRY�Æ

• ZAATAKOWANE ZWIERZÊ NA PEWNO BÊDZIE SIÊ BRONIÆ
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