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Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 edb Temat: Przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie należy wykonać wobec osoby poszko-

dowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania jej zdrowia i życia do czasu 

pojawienia się wykwalifikowanych ratowników. 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub 

życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem. 

 

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy 

Podstawowa zasada pomocy przedmedycznej to „nie szkodzić”. Ratownik powinien chronić siebie, 

poszkodowanego i znajdujące się w pobliżu osoby. Dlatego pierwszą czynnością podczas udzielania 

pomocy jest zawsze ocena sytuacji i wyeliminowanie zagrożeń, w szczególności zabezpieczenie 

miejsca, w którym udzielona zostanie pomoc (poszkodowany może np. znajdować się w pobliżu 

pożaru) oraz użycie środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego 

oddychania). 

Trzeba też pamiętać o tym, by nie poruszać ofiary bez potrzeby, nie podawać jej leków, niczego do 

jedzenia ani picia. 

 

Ocena stanu poszkodowanego 

 

nauczyciel20@op.pl 

https://zdrowie.tvn.pl/a/sztuczne-oddychanie-podstawowy-krok-resuscytacji-krazeniowo-oddechowej
https://zdrowie.tvn.pl/a/sztuczne-oddychanie-podstawowy-krok-resuscytacji-krazeniowo-oddechowej
mailto:nauczyciel20@op.pl
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Należy sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne, delikatnie potrząsając go za ra-

miona i pytając co się stało. Jeśli ofiara zareaguje, trzeba: 

- pozostawić ją w pozycji, w jakiej się ją zastało - pod warunkiem, że nie zagraża jej żadne niebez-

pieczeństwo - i regularnie oceniać jej stan do czasu przybycia fachowej pomocy, 

- ocenić, czy nie ma krwotoku, który należy zatrzymać, 

- zadbać o jej komfort termiczny, 

- w miarę możliwości wypytać ją o zaistniałą sytuację, samopoczucie, przewlekłe choroby. 

 

Jeśli poszkodowany nie zareaguje, najprawdopodobniej jest nieprzytomny. Wówczas należy ocenić, 

czy występuje u niego akcja krążeniowo - oddechowa. Gdy osoba poszkodowana oddycha (ocenia 

się to, obserwując powiew powietrza wydobywający się z jej ust, a także ruchy klatki piersiowej), 

układa się ją w pozycji bezpiecznej (chroniąc dodatkowo przed ewentualnym wyziębie-

niem/przegrzaniem). 

Jeśli nie stwierdza się prawidłowego oddechu i akcji serca, trzeba podjąć próbę udrożnienia dróg 

oddechowych - poszkodowanego układa się na plecach, odchyla jego głowę do tyłu. Jeśli oddycha-

nie utrudnia ciało obce, ostrożnie usuwa się je z ust ofiary. Gdy ten krok okazuje się nieskuteczny, 

niezbędna jest resuscytacja. 

 

Wezwanie pomocy 

Oceniwszy stan poszkodowanego, należy niezwłocznie wezwać pomoc. Najlepiej jeśli poprosi się o 

to kogoś ze świadków zdarzenia, zyskując w ten sposób cenny czas. 

Jeżeli ratownik działa w pojedynkę, powinien pamiętać, by mimo emocji przeprowadzić spokojną, 

rzeczową rozmowę z dyspozytorem, informując go, co się wydarzyło, podając dokładny adres miej-

sca wypadku, liczbę i stan poszkodowanych, informację o dotychczas udzielonej pomocy oraz swoje 

dane osobowe. 

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

https://zdrowie.tvn.pl/a/pozycja-boczna-ustalona-ulozenie-poszkodowanego
https://zdrowie.tvn.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-wytyczne-zasady-wykonywania-u-doroslych-i-u-dzieci


Lekcje kl. 8 – 22.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 3 

 

Osobę poszkodowaną układa się na wznak na twardym podłożu. Wykonuje się masaż serca, polega-

jący na uciskaniu klatki piersiowej w 2/3 długości mostka na głębokość 5-6 cm (4-5 w przypadku 

dzieci) z częstotliwością 100-120 razy na minutę. Po 30 uciskach należy wykonać 2 oddechy ratow-

nicze (wtłoczyć powietrze do płuc poszkodowanego metodą usta-usta lub usta-nos) i powrócić do 

masażu serca. 

Uwaga - masaż serca u osób dorosłych wykonuje się z użyciem dwóch rąk, u dzieci - jednej ręki, a u 

niemowląt - dwóch palców. 

Resuscytację w schemacie 30:2 należy kontynuować do czasu przybycia wykwalifikowanej pomocy 

medycznej lub do chwili, w której ofiara zacznie samodzielnie oddychać. 

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku najczęstszych urazów 

Rany i krwotoki 

Rany pozostawia się w takim stanie, w jakim się je zastało (nie wolno usuwać tkwiących w nich ciał 

obcych!). Jeśli rana jest zanieczyszczona ziemią czy piaskiem, można przemyć ją strumieniem zwy-

kłej wody. Miejsce krwawienia należy przykryć jałowym gazikiem i założyć opatrunek. 

Jeśli krwawienie występuje na kończynie, unosi się ją do góry. Gdy opatrunek nasiąka krwią, dokła-

da się świeże gaziki, nie zdejmując starych. Podczas silnego krwotoku trzeba zastosować dodatkowo 

ucisk na tętnicy powyżej miejsca krwawienia. 

W przypadku krwotoku z nosa, poszkodowanego należy posadzić z głową pochyloną do przodu i 

ułożyć mu zimny okład na karku i u nasady nosa. 

 

Złamania 

Złamanie pozostawia się w takim stanie, w jakim się je zastało. W przypadku złamań otwartych na-

leży założyć jałowy opatrunek na ranę oraz unieruchomić złamanie w dwóch stawach sąsiadujących 

ze złamaną kością lub dwóch sąsiadujących kości. Nie wolno przesuwać poszkodowanych w przy-

padku podejrzenia złamania kręgosłupa lub miednicy! 

 

https://zdrowie.tvn.pl/a/masaz-serca-pierwsza-pomoc-przedmedyczna-u-doroslych-i-dzieci
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Oparzenia 

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej polega na jak najszybszym schłodzeniu oparzonego 

miejsca, najlepiej strumieniem czystej, zimniej wody. Schładzanie powinno trwać kilkanaście minut. 

Następnie pęcherze na skórze należy okryć jałowym opatrunkiem. Nie wolno ich usuwać. 

2 wos Temat: Przypomnienie zasad komunikacji interpersonalnej. 

 

Zasady efektywnej komunikacji. 

 

1. Komunikowanie w pierwszej osobie, czyli „Ja”, a nie „Ty”. Zasada ta, mówi o tym, iż 

powinniśmy mówić o swoich odczuciach i wrażeniach. Dzięki temu, unikniemy oceny zachowania 

innych. Lepiej powiedzieć: poczułam się zraniona niż Ty mnie zraniłeś. 

 

2. Opisywanie sytuacji koncentrując się na faktach – ta reguła, ma nam przypominać o tym, by 

skupiać się na tym co rzeczywiście się stało; unikając przy tym ocen oraz porównań. Każda 

sytuacja ma swój indywidualny charakter. Słowa nigdy i zawsze nie występują w słoniku dobrego 

rozmówcy! 

 

3. Mówienie o potrzebach i oczekiwaniach – zasada ta, ma motywować do mówienia o tym, czego 

potrzebujemy i co czujemy. Częstą pułapką są niewypowiedziane oczekiwania – coś sobie 

zaplanowaliśmy i założyliśmy, że tak właśnie ma być, a skąd np. inna osoba ma to wiedzieć? 

Szczególnie zdarza się to na płaszczyźnie zawodowej, zapominamy przekazać pełną informację np. 

przy delegowaniu zadań. Co w konsekwencji skutkuje tym, że pewne sprawy nie idą po naszej 

myśli. Warto, więc mówić o swoich odczuciach. 

 

4. Unikanie generalizacji oraz oceniania rozmówcy i jego zachowań, a dbanie o to by czuł się on 

szanowany –  nieprzerywanie wypowiedzi, robienie krótkich przerw między jednym, a drugim 

komunikatem. 

 

nauczyciel20@op.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
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5. Konstruktywna informacja zwrotna. Informacje negatywne przekazujemy na zmianę z 

pozytywnymi. Nadmierna koncentracja na negatywach, a także udowadnianie swoich racji za 

wszelką cenę nie wróży nic dobrego. Nie można zapomnieć, iż motywacją większości rozmów jest 

osiągnięcie jakiegoś sprecyzowanego celu, który powinien być nadrzędnym drogowskazem. Co 

więcej, informacja zwrotna ma pomóc rozmówcy upewnić się, że dobrze zrozumieliśmy jego 

komunikat. 

 

6. Aktywne słuchanie, to nic innego jak koncentrowanie się na tym co rozmówca chce nam 

przekazać, a także wykazywanie zainteresowania jego osobą. Nawiązujmy kontakt wzrokowy, nie 

przerywajmy i zadawajmy dodatkowe pytania. Wszystko po to, by dobrze się zrozumieć. 

 

7. Jasne i precyzyjne komunikaty. Błędem komunikacji są np. kolokwialnie mówiąc, słowotoki. 

Psycholodzy twierdzą, że skupiamy się zazwyczaj na pierwszy 5 słowach. Zamiast powtarzać jedną 

informację parę razy, lepiej poprosić partnera rozmowy, by sparafrazował komunikat. 

 

Przytaczając słowa Jordiego Savalla, „kiedy coś robię, to oddaję się temu bez reszty”, można 

powiedzieć, że komunikacja oparta o zauważalność reakcji własnej i reakcji drugiej osoby jest 

czynnikiem sukcesu oraz przyczynia się do poczucia wewnętrznego spełnienia. 

 

Nie zapominajmy również o magicznych słowach – proszę, dziękuję, przepraszam. 

 

Życzę Wam udanych wakacji, wymarzonych szkół i zawodów, sukcesów w przyszłości. 

Do zobaczenia. 

3 j.polski Temat: Sprawdzam co umiem, a nad czym muszę popracować. 

 

 Poćwicz i pobaw się: 

 

messenger 
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1. https://wordwall.net/pl/resource/375520/polski/epika-uderz-w-gatunki-literackie-

nale%c5%bc%c4%85ce-do-epiki  

2. https://wordwall.net/pl/resource/907594/polski/cechy-liryki  

3. https://wordwall.net/pl/resource/958538/polski/poli%c5%bc-polski  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

kl8jawty@wp.pl 

4 j.angielski Topic: School year review. – Powtórzenie wiadomości z roku szkolnego. 

 

NaCoBeZU: 

• znam angielskie słownictwo związane z wakacjami;  

 

Wejdź w podany link i wykonaj zadanie według instrukcji. 

https://wordwall.net/pl/resource/2440127/kleksografia/angielski-wisielec-mi%c5%82ej-zabawy 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

5 matematyka Temat: Przypominamy informacje o liczbach. 

 

Wykorzystaj zdobytą wiedzę i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/897664/matematyka/liczby-wymierne-i-niewymierne 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

6 w-f Temat: Piłka ręczna – gra piłką. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak prawidłowo grać w piłkę ręczną; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/375520/polski/epika-uderz-w-gatunki-literackie-należące-do-epiki
https://wordwall.net/pl/resource/375520/polski/epika-uderz-w-gatunki-literackie-należące-do-epiki
https://wordwall.net/pl/resource/907594/polski/cechy-liryki
https://wordwall.net/pl/resource/958538/polski/poliż-polski
mailto:kl8jawty@wp.pl
https://wordwall.net/pl/resource/2440127/kleksografia/angielski-wisielec-mi%c5%82ej-zabawy
mailto:drnprystasz@gmail.com
https://wordwall.net/pl/resource/897664/matematyka/liczby-wymierne-i-niewymierne
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/file/d/1k4A-Cutb6Ejo_fI5RG0UTKMSR3AbfisB/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

7 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z j.polskiego 

Temat: Pocztówki z „Quo vadis”. 

 

Drodzy uczniowie, dotarły do mnie słuchy, że czujecie ogromny niedosyt związany z lekturą „Quo 

vadis”😉 

Spieszę naprzeciw waszym oczekiwaniom 😊 

Wzorując się na pocztówkach ilustrujących bohaterów Quo vadis ze zbiorów Pałacyku Henryka 

Sienkiewicza w Oblęgorku, spróbujcie, dowolną techniką plastyczną, stworzyć własną. 

https://mnki.pl/sienkiewicz/pl/edukacja/sekcja_manualna/pocztowki_z_quo_vadis 

 

Udanych i bezpiecznych wakacji. 

 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

8 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z matematyki 

Temat: Zagadki i łamigłówki. 

 

Sprawdź, się  https://www.youtube.com/watch?v=B6hcFQC8Fhc 

 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

https://drive.google.com/file/d/1k4A-Cutb6Ejo_fI5RG0UTKMSR3AbfisB/view?usp=sharing
https://mnki.pl/sienkiewicz/pl/edukacja/sekcja_manualna/pocztowki_z_quo_vadis
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=B6hcFQC8Fhc
jawty.szkola@op.pl

