
Temat: Uszkodzenia ciała ( wszystkie podawane przeze mnie tematy proszę 

zapisywać w zeszycie przedmiotowym) 

 

Czego nauczysz się na dzisiejszej lekcji i co trzeba z niej zapamiętać? 

a) jak dbać o własne bezpieczeństwo podczas wypoczynku; 

b) w jaki sposób należy opatrywać rany; 

c) jakie są przyczyny uszkodzeń skóry; 

d) jak zabezpieczyć swój organizm przed skutkami promieniowania 

słonecznego; 

e) jakie są objawy złamania kości. 

 

Zabawa wprowadzająca, burza mózgów, pomyśl i zapisz w zeszycie swoje 

odpowiedzi na pytanie : „Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo?: 

a) Jesteś na lodowisku. Zapowiada się świetna zabawa. Jak zadbasz o swoje 

bezpieczeństwo? 

b) Planujecie z rodziną spływ kajakowy. O czym powinniście pamiętać? 

c) Jak zadbasz o swoje bezpieczeństwo podczas wycieczki rowerowej? 

 

Udało się? Świetnie. Właśnie zadbałeś/aś o swoje bezpieczeństwo                                           

i bezpieczeństwo najbliższych Ci osób.   

Otwórz podręcznik na stronie 117. 

  Prawidłowa postawa w znacznym stopniu pozwala uniknąć sytuacji 

niebezpiecznych, ale czasami bywa tak, że mimo naszych usilnych starań dojdzie 

do wypadku. Skóra, która pokrywa nasze ciało, chroni tkanki ( przypomnij sobie 

co to jest tkanka). Jest ona również bardzo narażona na wszelkiego rodzaju 

uszkodzenia.  

   Do uszkodzeń zaliczamy: przecięcia, oparzenia, stłuczenia, otarcia. (ilustracja 

str. 117 podręcznik). Doskonale wiesz, dlaczego odczuwamy ból. Na lekcjach 

przyrody była mowa o skórze i ciałkach czuciowych. W trakcie uszkodzeń skóry 



oprócz bólu pojawia się krew, zranione miejsce szczypie, piecze, czasami tworzy 

się wylew podskórny.  

 Z niewielkimi ranami jesteśmy sobie w stanie poradzić samodzielnie, bez 

pomocy lekarza, czy pielęgniarki ( przeanalizuj tabelkę ,,Postępowanie w razie 

uszkodzenia skóry”). 

  Szczególnie niebezpieczne są rany kąsane, które powstają w wyniku 

pogryzienia przez zwierzę. Z takimi ranami trzeba zgłosić się do lekarza. 

Koniecznie! Uważaj na obce zwierzęta, pod żadnym pozorem nie zbliżaj się                     

do nich.  

 Oparzenia skóry możemy podzielić na oparzenia wywołane gorącym płynem, 

przedmiotem, powietrzem.. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń polega na 

schłodzeniu poparzonej części zimną wodą. Pewnie słyszałeś/aś o oparzeniach 

słonecznych. 

  Jak się chronić przed oparzeniami słonecznymi? (tabelka – strona 119 – 

podręcznik)  

  Uszkodzenia kości.   

Złamanie kości – zamknięte- kość pozostaje wewnątrz ciała- udzielając pierwszej 

pomocy, należy unieruchomić dwa sąsiadujące stawy, zgłosić się po pomoc 

lekarską. 

Złamanie kości  - otwarte – złamana kość przebiła skórę- zabezpieczyć ranę – pod 

żadnym pozorem nie wolno próbować  ,,wepchnąć” kość do środka, niezbędna 

pomoc lekarska. 

Proszę przeczytać tekst z podręcznika – str. 116, 117, 118, 119. 

Zeszyt ćwiczeń – 1 i 2 str.62, 3,4 i 5 str. 63 

 

 

   

 

 

 



 


