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Scenariusz lekcji
Przedmiot: Wychowanie komunikacyjne

Temat: Znaczenie pierwszej pomocy w życiu
człowieka-kroki ratownicze.

Grupa wiekowa-uczniowie kl.V-VI (11-12 lat)
Czas realizacji-2x45 minut

Środki dydaktyczne-tablica, kreda, magnesy, karty z krokami ratowniczymi,
pisaki, duże arkusze papieru, karimata bądź koc (ok.6-8 szt.), stoper, kostki do
gry(8 szt.), pionki dla każdego gracza, plansze gry(8 szt.) wraz z zasadami.

Cele operacyjne:

Uczeń:
•  Potrafi określić osobę poszkodowaną;
•  Wie, jakie ma znaczenie pierwsza pomoc w celu ratowania życia lub

zdrowia poszkodowanego;
•  Uświadamia sobie konsekwencje postępowania przedmedycznego;
•  Zna kolejność kroków ratowniczych w nagłych wypadkach i umie wg

nich postępować;
•  Wie, gdzie zwrócić się o pomoc w razie pomocy osobie poszkodowanej.

Przebieg zajęć

I.   Część wstępna

  1.Mini-wykład- znaczenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

      Codziennie jesteśmy narażeni na urazy spowodowane wypadkami oraz
nagłe zachorowania i zatrucia, które mogą kończyć się śmiercią.
       U człowieka zdrowego procesy życiowe przebiegają prawidłowo. Jego
układy współdziałają harmonijnie, zaś u człowieka chorego te procesy są
zaburzone.
      Jeżeli zdrowa osoba ulega wypadkowi, doznaje urazu, wówczas możemy
mówić o niej jako o osobie poszkodowanej. Każdemu poszkodowanemu należy
jak najszybciej udzielić pierwszej pomocy zwłaszcza, przed przybyciem
pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych.
      Liczba ofiar w przeróżnych wypadkach jest ogromna. Zapewne wiele z tych
osób można by było uratować, gdyby świadkowie tragicznych zdarzeń
natychmiast przystąpili do niesienia pierwszej pomocy.
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   2.Pogadanka.

      Nauczyciel pyta się uczniów co rozumieją pod pojęciem „ pierwsza
pomoc” i jakie są jej zadania?

      Wszelkie propozycje dotyczące w/w pojęcia i zadań nauczyciel zapisuje
na tablicy.
      Z powyższych zapisków uczniów i sugestii nauczyciela, osoba

prowadząca określa zadania:

      Pierwsza pomoc to wykonanie przed przybyciem lekarza czynności,
które są niezbędne i możliwe do wykonania w konkretnej sytuacji, w celu
ratowania zdrowia i życia poszkodowanego.

        Zadaniem pierwszej pomocy jest:
•  Przywrócenie i utrzymanie czynności organizmu osoby poszkodowanej;
•  Złagodzenie bólu;
•  Niedopuszczenie do powikłań.

II.  Część główna

  1. Opowiadanie nauczyciela.

     Pewnego pięknego dnia Ania umówiła się ze swoją koleżanką Ewą na
wycieczkę rowerową. Dziewczynki miały pojechać i poszukać zwiastunów
wiosny. Miejscem ich spotkania miała być przydrożna, drewniana kapliczka na
rozdrożu dróg polnych. Ania wyruszyła wcześniej niż powinna, gdyż chciała
poobserwować przyrodę i zaskoczyć swoimi poglądami przyjaciółkę. Jadąc
spokojnie szosą, wypatrywała bocianów, żurawi, słuchając przy tym świergotu
ptaków. Jadąc z górki, rozpędziła swój rower... Nagle z pobliskich bagien
wyleciał żuraw, który przestraszył dziewczynkę. Nie mogąc opanować
pojazdu, Ania uderzyła rowerem w pobliskie drzewo i na chwilę straciła
przytomność. Z nad przeciwka do umówionego miejsca spotkania dojeżdżała
Ewa. Z daleka ujrzała całe zdarzenie, które miało miejsce.

   Nauczyciel zadaje pytania uczniom:
•  Jak według was powinna postąpić Ewa?

Uczniowie odpowiadają, że powinna udzielić pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej.

•  Jak wy byście postąpili na miejscu Ewy?
Przykładowe odpowiedzi uczniów: wezwalibyśmy pogotowie ratunkowe,
policję; ocucili; pomogli wstać; zbadali tętno.

Nauczyciel objaśnia, że przy udzielaniu jakiejkolwiek pierwszej pomocy
poszkodowanemu, należy przestrzegać kolejności kroków ratowniczych.

2.Ustalenie kolejności kroków ratowniczych.
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      Nauczyciel przyczepia na tablicy plansze z poszczególnymi czynnościami
ratowniczymi w dowolnej kolejności.

       Nauczyciel prosi uczniów, aby wspólnie określili kolejność kroków
ratowniczych do przeczytanego wcześniej opowiadania o dziewczynkach. Jeden
z uczniów przy tablicy układa kolejność kroków ratowniczych:

1.OCENA SYTUACJI.
2.ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU.
3.ZBADANIE POSZKODOWANEGO-KONTROLA CZYNNOŚCI
   ŻYCIOWYCH (nauczyciel objaśnia, iż chodzi tu o przytomność ofiary
   wypadku, czynności oddechowe i tętno).
4.WEZWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO LUB INNYCH SŁUŻB
   RATOWNICZYCH.
5.UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY.
6.UTRZYMANIE POSZKODOWANEGO PRZY ŻYCIU.

UDZIELENIE
PIERWSZEJ POMOCY

WEZWANIE POGOTOWIA
RATUNKOWEGO LUB

INNYCH SŁUŻB
RATOWNICZYCH

UTRZYMANIE
POSZKODOWANEGO

PRZY ŻYCIU

ZBADANIE POSZKODOWANEGO-
KONTROLA CZYNNO ŚCI

ŻYCIOWYCH

ZABEZPIECZENIE
MIEJSCA WYPADKU

OCENA SYTUACJI
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PRZERWA

3.Praca w grupach.

    Nauczyciel dzieli uczniów na 6 zespołów (tyle ile jest kroków ratowniczych).
Każdy zespół otrzymuje arkusz,pisaki. Na poszczególnych arkuszach wypisany
jest jeden krok ratowniczy. Zadaniem uczniów jest wypisanie wg nich
szczegółowego postępowania w danym kroku ratowniczym w odniesieniu do
opowiadania o dziewczynkach (czas do 10 minut). Nauczyciel naprowadza
uczniów na odpowiedni tok myślenia zwrotami:
-czy trzeba?
-czy są?
-czy należy?
Przy 5 kroku prosi o ogólne udzielenie odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi uczniów:

KROK 1-OCENA SYTUACJI
•  Co się stało?
•  Czy nadal istnieje zagrożenie?
•  Czy trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku lub udzielić pierwszej

pomocy?
•  Czy są osoby ranne?
•  Czy trzeba wezwać pogotowie?

KROK 2- ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU
•  Czy trzeba uwolnić poszkodowanego?
•  Czy oznakować miejsce wypadku i w jaki sposób?

KROK 3- ZBADANIE POSZKODOWANEGO – KONTROLA CZYNNOŚCI
ŻYCIOWYCH

•  Czy ofiara wypadku jest przytomna?
•  Czy ofiara wypadku oddycha?
•  Czy ofiara wypadku ma krążenie, tętno?
•  Czy ofiara wypadku wymiotuje, skarży się na ból?

KROK 4-WEZWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO LUB INNYCH
SŁUŻB RATOWNICZYCH

•  Pogotowie ratunkowe- nr tel. 999.
•  Straż pożarna-nr tel. 998.
•  Policja- nr tel. 997.
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KROK 5- UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY
(W zależności od rodzaju wypadku, a w tym przypadku uczniowie odnoszą się
do opowiadania).

•  Jeszcze raz sprawdzić czynności życiowe.
•  Zwichnięcia, złamania unieruchomić.
•  Okryć poszkodowanego (przed utratą ciepła).
•  Opatrzyć rany.

KROK 6- UTRZYMANIE POSZKODOWANEGO PRZY ŻYCIU
•  Kontrola oddechu, tętna, stanu świadomości do przyjazdu służb

ratowniczych.
•  Udzielenie dalej pierwszej pomocy.

Po skończeniu zadania- nauczyciel wraz z uczniami zawiesza plansze na tablicy
i omawia.

4.Pogadanka połączona z pokazem dotycząca 3 KROKU ratowniczego.

Nauczyciel rozkłada na podłożu koc lub karimatę i prosi, aby jeden z uczniów
położył się na plecach. Pozostali uczniowie tworzą półokrąg. Nauczyciel
omawia i pokazuje zarazem 3 KROK ratowniczy:

•  Ocena stanu przytomności- potrząsa się lekko poszkodowanego za ramię
wydając proste polecenia, np. Otwórz oczy! Brak reakcji-ofiara wypadku
jest nieprzytomna.

•  Udrożnienie dróg oddechowych- przyłożywszy dwa palce na część kostną
żuchwy-unieść ja do góry. Równocześnie drugą ręką położona na czole,
odchylić głowę do tyłu. Jeżeli podejrzewamy uraz kręgosłupa w
odcinku szyjnym- nie odchylać głowy. Oczyścić drogi oddechowe ze
znajdującej się tam ewentualnie zawartości.

•  Kontrola oddechu- pochylając się blisko ust poszkodowanego,
sprawdzamy czy oddycha (przez 10-15 sekund): wzrokiem- czy widać
ruchy klatki piersiowej i przepony; słuchem-czy słychać jego wdech i
wydech; czuciem- czy czuć na policzkach wydychane powietrze?

•  Kontrola tętna- sprawdzamy przez 10 sekund wyczuwalne tętno,
uciskając opuszkami palców (nie kciuka) tętnicę szyjną.

5.Praca w małych grupach.

Po omówieniu w/w czynności uczniowie ćwiczą praktyczne zastosowanie
KROKU 3 w małych grupach.



6

III. Cz ęść końcowa

        Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły 4 osobowe, rozdaje im plansze do
gry, zasady, pionki, kostki. W ramach podsumowania zajęć, uczniowie bawią
się, grając w grę planszową.

       Odpowiedzi znajdują się na planszach i kartach pracy uczniów
opracowanych podczas zajęć.
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ZASADY GRY

       W grze może brać udział od 2 do 4 osób. Zawodnicy ustawiają swoje pionki
na polu oznaczonym jako START. Rozpoczyna ta osoba, która wyrzuci
największą liczbę oczek. Zwycięża ten zawodnik, który pierwszy dotrze na pole
z napisem META. Zatrzymując się na polu oznaczonym kolorem, zawodnik
czeka jedną kolejkę zastanawiając się nad zadanym pytaniem, po czym
odpowiada. Jeżeli zawodnik udzieli błędną odpowiedź- cofa się o 5 pól.

4. Jak określisz osobę, która doznała urazu nogi w wypadku rowerowym?

13. Co to jest pierwsza pomoc i jakie są jej zadania?

20. Wymień wg kolejności 2 pierwsze kroki ratownicze.

26. Na czym polega zabezpieczenie miejsca wypadku?

30. Jakiej kontroli czynności życiowych należy wykonać podczas udzielania
pierwszej pomocy?

33. W jaki sposób należy dokonać oceny sytuacji podczas wypadku na drodze?

37. Na czym polega zabezpieczenie miejsca wypadku na drodze?

42. Wymień podstawowe czynności życiowe człowieka.

45. Jakie służby ratownicze mogą udzielić pierwszej pomocy?

47. Podaj numer telefonu pogotowia ratunkowego.

50. Podaj numer telefonu policji.

53. Podaj numer telefonu straży pożarnej.

56. Jak należy zbadać, czy poszkodowany jest przytomny?

61. Na czym polega kontrola oddechu u osoby poszkodowanej?

64. Gdzie i za pomocą czego sprawdzamy tętno u ofiar wypadków?
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GRA PLANSZOWA

START META

1 32 33 64

2 31 34 63

3 30 35 62

7 6 5 4 29 36 61 60 59 58

8 9 10 11 28 37 54 55 56 57

15 14 13 12 27 38 53 52 51 50

16 17 18 19 26 39 46 47 48 49

20 25 40 45

21 24 41 44

22 23 42 43


