
Temat: Zagrożenia dla zdrowia i życia: choroby zakaźne i niebezpieczne 

organizmy. 

 

Witam. Ponieważ przed epidemią troszeczkę zdążyłam Wam opowiedzieć na 

temat chorób zakaźnych (m.in. oglądaliście film edukacyjny), pozwoliłam sobie 

połączyć te tematy. Wiem, że świetnie się orientujecie w tych zagadnieniach. Ale 

musimy usystematyzować Waszą wiedzę i troszkę sobie przypomnieć.  

Zaczynamy.  

Co do zapamiętania? 

- co to są choroby zakaźne i jakie są czynniki chorobotwórcze oraz drogi 

zakażenia, 

-jak wygląda profilaktyka, zapobieganie chorobom, 

- czym jest alergia, 

- jakie zwierzęta mogą być dla nas groźne i dlaczego, 

- dlaczego rośliny mogą być stanowić dla nas zagrożenie, 

- dlaczego grzyby mogą być dla nas organizmami groźnymi, 

 

Choroba najprościej rzecz ujmując to stan organizmu, który wymaga interwencji 

lekarza. Co to oznacza? Zazwyczaj, musimy iść wtedy do lekarza.  Zastanów się, 

jakie mogą być objawy tego, że jesteśmy chorzy.  

Masz rację: kaszel, gorączka, katar, ból głowy, ból brzucha, ogólne złe 

samopoczucie wskazują na to, że w naszym organizmie zadomowił się 

nieproszony gość. Kto może być tym ,,gościem”? 

Przeanalizuj poniższy schemat. 

 

Czynniki chorobotwórcze 

 

 bakteria 

                                                    wirus                                      grzyb 



Bakteria – to organizm jednokomórkowy (przypominam, zbudowany z jednej 

komórki), który jest widoczny tylko pod mikroskopem. Bakteria może wywołać 

bardzo poważne choroby np. gruźlicę, zapalenie płuc, anginę lub zatrucia 

pokarmowe (otwórz podręcznik na str. 122 i przeczytaj fragment: ,,Choroby 

bakteryjne”). 

 

Wirus- o wirusie teraz bardzo dużo wiesz z przekazów telewizyjnych. Ludzkość 

zmaga się z ogromną epidemią. Wirus nie jest organizmem. Ale wnikając do 

naszego organizmu sieje  w nim ogromne spustoszenie. (otwórz podręcznik na 

stronie 121 i 122 i przeczytaj fragment ,, Choroby wirusowe i bakteryjne”). 

Przyjrzyj się tabelkom ze strony 121 i 122. Przedstawiają one przykładowe 

wirusy i bakterie wywołujące choroby. 

 

Grzyby chorobotwórcze- grzyby kojarzysz pewnie z lasu. To są grzyby 

kapeluszowe. Grzyby to również drożdże lub pleśnie (pleśnie uwielbiają 

,,hodować” uczniowie w plecakach, kiedy chowają przed rodzicami niezjedzone 

kanapki. To błąd, ponieważ niektóre pleśnie wydzielają substancje 

niebezpieczne. Pamiętaj, pokryty pleśnią owoc, kanapka, dżem nie nadaje się do 

spożycia).  Pewnie słyszałeś/aś o grzybicy. To choroba wywołana przez 

mikroskopijne grzyby, do tego choroba zakaźna. Biorąc antybiotyki – leki 

przepisane przez lekarza, a konieczne przy chorobach bakteryjnych -  można 

również nabawić się grzybicy organizmu. Dlatego tak bardzo ważne, aby  w tym 

czasie np. jeść jogurty, kiszonki, kefiry. Masz w domu jogurt? Sprawdź 

opakowanie. Znalazłeś/aś informację ,,zawiera żywe kultury bakterii, albo 

zawiera bakterie kwasu mlekowego’”? To tzw. bakterie probiotyczne, które 

muszą występować w naszych jelitach. Bez nich nasz organizm jest podatny na 

choroby.   W przyrodzie oprócz tych złych bakterii istnieją również te dobre, 

które normalnie żyją w naszym organizmie. Niestety antybiotyk zabija i te złe, 

chorobotwórcze i te dobre. (otwórz podręcznik na stronie 126 i 127- przeczytaj 

fragment ,,Grzyby bez kapeluszy”) 

 

ANTYBIOTYK  - wracam do filmu edukacyjnego. Tak dla przypomnienia.  

 Pamiętacie? Oglądaliśmy  w świetlicy.  



Aleksander Fleming – bakteriolog w 1928 roku dokonał przełomu w dziedzinie 

medycyny.  

Podczas porządkowania swojego laboratorium, zauważył na naczyniach 

laboratoryjnych dziwną narośl. Okazało się, że wokół tej narośli nie było 

żadnych bakterii. Po wnikliwej analizie doszedł do wniosku, że ten organizm 

zabija w jakiś stopniu bakterie. Ten organizm to pleśń, ta substancja silnie 

działająca na bakterie to penicylina. 

 

Co jeszcze może wywołać choroby? Pasożyty, choć bakterie i grzyby 

wywołujące choroby śmiało możemy również zaliczyć do pasożytów. 

 

Pasożyt – to   organizm, który żyje na ciele lub w ciele innego organizmu i nic 

pozytywnego (dobrego) od siebie nie daje temu organizmowi. Przyczynia się 

jedynie do jego osłabienia, sam czerpie z niego korzyści – ma doskonałe 

środowisko do życia i czerpie z niego pokarm. Zaatakowany organizm staje się 

żywicielem pasożyta, którym mogą być tasiemiec, wszy, glista ludzka. 

 

Drogi wnikania drobnoustrojów chorobotwórczych: 

- wraz z wdychanym powietrzem – oddechowa 

- wraz z pokarmem, wodą – pokarmowa 

- ugryzienie przez chore zwierzę, 

- uszkodzoną skórę.  

 

Profilaktyka (zapobieganie): 

- myć warzywa i owoce, 

- unikać nieświeżych produktów, 

- stosować zasady higieny, 

- unikać kontaktu z osobami chorymi, 

- nie zbliżać się do obcych i dzikich zwierząt, 



- szczepienia ochronne, 

- dbać o właściwy ubiór podczas wycieczek do lasu, 

- nie pożyczamy nikomu rzeczy osobistych takich jak: klapki, buty, bielizna, 

szczotka, szczoteczka do zębów, ręcznik. 

 

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – 1, 2 str. 64 oraz 4,5 i 6 str. 65 

Jako notatkę przepisz – zapamiętaj str.124 – podręcznik 

 

To teraz króciutko o niebezpiecznych organizmach 

 

Rośliny – mogą być przyczyną uczulenia i wtedy  musimy udać się do lekarza 

alergologa. Uczulenie (alergia) może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. 

Dlatego jeśli po kontakcie z rośliną odczuwamy – duszności, mamy kaszel, katar 

swędząca wysypkę lub zapalenie spojówek musimy zgłosić się do lekarza. 

(otwórz podręcznik na stronie 125 – przeanalizuj tabelkę ,,Rośliny powodujące 

uczulenia”). 

Grzyby – pamiętaj, nie wszystkie grzyby, które rosną w lesie nadają się do 

spożycia. Jeśli nie masz pewności, czy dany grzyb jest jadalny, zostaw go. Ludzie 

bardzo często mylą muchomora sromotnikowego z czubajką kanią. Muchomor 

niesie ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie nadaje się do spożycia nawet 

po ugotowaniu. Toksyna ( substancja niebezpieczna, śmiertelna) cały czas w nim 

jest. Nie próbuj grzybów w lesie. To błąd jaki popełniają ludzie. To nie jest sposób 

na odróżnienie grzyba jadalnego od trującego. To mit, który wymyślili ludzie. 

Zasada jest prosta – nie potrafisz rozpoznać, który grzyb jest jadalny, a który 

trujący, nie zbieraj. Twoje życie  i zdrowie jest najważniejsze.  

 

Zwierzęta – mogą też być przyczyną uczulenia (np. sierść psa, jad- osy). 

Niebezpieczne są również ugryzienia, pokąsania przez zwierzęta. (przeanalizuj 

tabelkę – str. 126).  

Żmija zygzakowata – to jedyny jadowity wąż występujący w naturalnym 

środowisku w Polsce. Należy do gadów i jak wszystkie gady w Polsce jest prawnie 

chroniona. Pamiętaj! Nie zaatakuje, jeśli ,,nie poczuje się” zagrożona. Wchodząc 



do lasu musisz uważać. Pamiętaj o właściwych butach i patrz pod nogi. Ryzyko 

jej spotkania jest niewielkie, ale trzeba uważać.  Bardzo często mylona jest  z 

zaskrońcem (również żyjącym na naszych terenach) lub odwrotnie. Jeśli masz 

połączenie z internetem wpisz w wyszukiwarkę ,,zaskroniec zwyczajny”. Widzisz 

charakterystyczne żółtawe plamy ,,za skroniami”? A teraz wpisz – ,,żmija 

zygzakowata”. Widzisz, żmija takich plam nie posiada. I to jest główna cecha, po 

której bardzo szybko można ustalić z jakim gadem mamy do czynienia. 

Zaskroniec krzywdy nam nie zrobi.  

 

Wykonaj proszę ćwiczenia ze str. 66 i 67 

 

 

 


