
Edukacja dla bezpieczeństwa. Materiał na 2 godziny lekcyjne dla 
klasy 1Cg (28.04.2020) 

  

Drodzy uczniowie!  

W tym tygodniu zaczynamy nowy dział: Pierwsza pomoc. 

Proszę o zapoznanie się z dwoma tematami:  

1.     Zaplecze pierwszej pomocy (1h lekcyjna),  

2.     Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze (1h lekcyjna). 

  

Linki do materiałów znajdziecie na stronie:  

https://www.youtube.com/watch?v=oN5A1dbN4d0 

(proszę obejrzeć filmik, dotyczący wyposażeniu apteczki pierwszej pomocy) 

  

https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-ratownika-jest-najwazniejsze/D102K4eSj 

(proszę przeczytać informacje, zawarte w punkcie 1,2,3) 

  

 Po zapoznaniu się z materiałami, proszę abyście: 

- wiedzieli, jakie są rodzaje apteczek pierwszej pomocy i co powinno się w nich 

znajdować 

- zapamiętali, sposób użycia folii NRC oraz chusty trójkątnej 

- wiedzieli, jakie są konsekwencje prawne nieudzielenia pierwszej pomocy, 

- znali zagrożenia, występujące w trakcie udzielania I pomocy, 

- wiedzieli, jakie są środki bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia 

- potrafili zastosować odpowiednią technikę, podczas zdejmowania jednorazowych 

rękawiczek 

Zadania do wykonania w domu:  

 Proszę o zrobienie krótkiej notatki w zeszycie od Edb z powyższych tematów. 

Dodatkowo proszę przygotować krzyżówki z hasłem: FOLIA TERMICZNA. Macie 

za zadanie ułożyć  14 pytań i odpowiedzi do powyższego hasła. Oczywiście 

krzyżówka ma dotyczyć omawianych tematów z Pierwszej Pomocy. Proszę, aby 

pytania były konstruowane w sposób zrozumiały i logiczny oraz zawierały więcej niż 

jedno słowo. 

https://www.youtube.com/watch?v=oN5A1dbN4d0
https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-ratownika-jest-najwazniejsze/D102K4eSj


Na koniec wykonujecie skan lub zdjęcie całości (notatka z dwóch tematów + 

rozwiązana krzyżówka z pytaniami i odpowiedziami) i wysyłacie jako załącznik 

na maila: przem.zamroczynski@gmail.com   

W temacie maila proszę podać swoje imię, nazwisko, przedmiot oraz klasę.  

Oczywiście wszystkie zadania, będą przeze mnie oceniane. Będę również sprawdzał, 

czy nie wysyłacie do mnie ,,gotowców” z Internetu. Proszę o uczciwe podejście do 

tematu. Wszelkie próby oszustwa będą kończyły się wstawieniem oceny 

niedostatecznej. Termin ostateczny wykonania zadania do 08.05.2020  

   

P.S. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania bądź prośby możecie się ze mną 

kontaktować poprzez mojego maila albo popularny komunikator głosowy Skype. Moja 

nazwa użytkownika to: live:przem.zamroczynski  

  

Pozdrawiam i życzę zdrowia  

Przemysław Zamroczyński  

 

mailto:przem.zamroczynski@gmail.com

