Przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa.
Temat: Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.
Klasa: VIII
Nauczyciel: Urszula Babiarz
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele ogólne:
• zapoznanie uczniów z prawnym i moralnym obowiązkiem udzielania pierwszej pomocy,
jej zakresem i okolicznościami mogącymi spowodować konieczność podjęcia roli
ratownika;
• przedstawienie ogólnej budowy układów: krwionośnego, oddechowego i nerwowego oraz
ich znaczenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Cele operacyjne – uczeń:
• wyjaśnia termin „pierwsza pomoc”
• określa prawny i moralny obowiązek niesienia pomocy poszkodowanym;
• wyjaśnia rolę układów: krążenia, nerwowego, oddechowego w utrzymaniu podstawowych
funkcji życiowych;
• wyjaśnia pojęcie „stan nagłego zagrożenia zdrowotnego”;
• opisuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub
zagrożenia życia;
• wyjaśnia znaczenie czasu podczas udzielania pierwszej pomocy.

Treści nauczania:
• prawny i moralny obowiązek udzielania pierwszej pomocy;
• pierwsza pomoc – definicja, zakres;
• podstawy anatomii i fizjologii człowieka:
− układ oddechowy,
− układ krążenia,
− układ nerwowy;
• stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
• przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub
zagrożenia życia.

Metody pracy:
• pytania i odpowiedzi,
• wykład,
• praca z TIK.

Formy pracy:
• praca zbiorowa,
• praca grupowa.

Przebieg lekcji
Faza wstępna - czas trwania około 10 min.
1. Nauczyciel metodą pytań i odpowiedzi definiuje wraz z uczniami, czym jest pierwsza
pomoc, na czym powinna polegać i jakich układów dotyczy najczęściej.
Następnie wspólnie określają okoliczności, w jakich dochodzi zwykle do urazów - prezentacja
krótkich filmików.
a) Okoliczności urazów układu oddechowego - https://www.youtube.com/watch?v=5gSMcmzQYys
b) Okoliczności urazów układu krążenia - https://www.youtube.com/watch?v=KA3pgTZZtZo
c) Okoliczności urazów układu nerwowego - https://www.youtube.com/watch?v=NM3sp49sW_I

2. Jako podsumowanie nauczyciel podkreśla, że udzielenie pierwszej pomocy potrzebującym
jest obowiązkiem każdego świadka zdarzenia – zarówno moralnym, jak i prawnym
(regulują to m.in.: art. 162 Kodeksu karnego, art. 44 Prawa o ruchu drogowym, art. 4
Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Faza główna - czas trwania około 25 min.
1. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Każdej z nich poleca zapoznanie się z rysunkiem
jednego układu i określenie roli tego układu w funkcjonowaniu organizmu.
Przedstawiciele grup opisują ogólną budowę danego układu i jego znaczenie dla zdrowia
i życia organizmu.

GRUPA I - układ oddechowy

Rola układu:
 ...........

GRUPA II - układ krążenia

Rola układu:
 ...............

GRUPA III - układ nerwowy

Rola układu:
 ...............

Na koniec nauczyciel podkreśla powiązanie tych trzech układów.
2. Nauczyciel definiuje pojęcie „stan nagłego zagrożenia zdrowotnego” i podaje jego
najczęstsze przyczyny.

Podkreśla znaczenie czasu podczas udzielania pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego - TRZY ZŁOTE MINUTY !!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=fX_ZwKzraeI
www.gminaslawno.pl/.../Pierwsza%20pomoc%20przedlekarska%20w%20naglych%2..

Faza podsumowująca - czas trwania około 10 min.
1. Nauczyciel metodą pytań i odpowiedzi sprawdza, czy uczniowie rozumieją omawiane
pojęcia i czy mają motywację do działania w razie zagrożenia czyjegoś zdrowia. Jest to
także dobry moment na ocenę aktywności poszczególnych uczniów na lekcji.
https://www.sredniawski.pl/dokumenty/przedmioty/po/szkolenie_pierwsza_pomoc.ppt
2. Następnie nauczyciel dokonuje rekapitulacji, akcentując w niej prawny i moralny
obowiązek udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i powiadomienia
odpowiednich służb.
www.grabowiec.edu.pl/strony_nauczycieli/.../pierwsza_pomoc_prezentacja_nowy.ppt

Zapamiętaj te numery !!!!!!!!

