Rozdz. 13: str. 54-55
1. Temat

zajęć: Pierwsza pomoc. Jak być
rozważnym superbohaterem

2. Treści programowe: posługiwanie się numerami telefonów alarmowych,
formułowanie komunikatów – wezwanie na pomoc: Policji, Pogotowia
Ratunkowego, Straży Pożarnej, posługiwanie się danymi osobowymi
w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi w sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia
3. Cel główny: dbałość o zdrowie i życie
4. Cele operacyjne: uczeń potrafi posługiwać się numerami telefonów alarmowych oraz
posługiwać się danymi osobowymi w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
5. Formy pracy: indywidualne, w grupach
6. Metody pracy: pogadanka, praca indywidualna, praktyczne zastosowanie jako nauka
z udziałem przedstawiciela służb medycznych
7. Materiały i środki dydaktyczne:
• tablica demonstracyjna z numerami alarmowymi 112, 999 pogotowie ratunkowe,
998 straż pożarna, 997 policja
• treści z książeczki Zdrowe dzieciaki to my! – pierwsza pomoc
8. Ewaluacja osiągnięć: wyniki prac indywidualnych w zeszytach, umiejętność w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
9. Opis przebiegu zajęć:
• nauczyciel informuje uczniów, że tematem zajęć będą zagadnienia związane ze znajomością i umiejętnym stosowaniem numerów telefonów alarmowych oraz formułowaniem
komunikatów – wezwanie na pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej
• nauczyciel prezentuje plakat z numerami alarmowymi
999 i 112 , tłumaczy, że numery służą do wzywania pomocy w razie wypadku, gdy są poszkodowani. Dodaje, co należy powiedzieć dzwoniąc pod taki numer:
Należy:
- przedstawić się. Podać imię i nazwisko
- powiedzieć ile ma się lat
- powiedzieć gdzie się znajdujemy - adres
- powiedzieć dlaczego potrzebujemy pomocy? Kto potrzebuje pomocy? Ile osób?
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- powiedzieć co się stało
- nie rozłączać się
• nauczyciel przypomina również o innych ważnych numerach: 999 pogotowie ratunkowe,
998 straż pożarna, 997 policja
• nauczyciel prosi o prelekcję zaproszonego gościa w osobie lekarza lub sanitariusza
Prelegent przedstawia sposoby udzielania pierwszej pomocy z udziałem chętnych uczniów
• na zakończenie odbywa się rundka ewaluacyjna, podczas której każdy z uczniów wypowiada się na temat zagadnień poruszanych w ramach zajęć
Na zakończenie uczniowie wykonują ćwiczenia w publikacji Zdrowe dzieciaki to my!
10. Uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi - sposoby dostosowań w zakresie:
• Organizacji zajęć – wskazane jest by uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
mieli dostosowane warunki ergonomii w trakcie ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy
11. Komentarz metodyczny dla nauczyciela
Dodatkowo nauczyciel może wykorzystać do demonstracji pierwszej pomocy ilustracje przedstawiające schemat udzielania pierwszej pomocy lub ogólnodostępne materiały video na ten
temat.
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