
Dzień dobry :) 

 Temat lekcji: Jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach? 
 

Codziennie przebywasz w miejscach, w których może zdarzyć się sytuacja zagrażająca naszemu 

zdrowiu. Dzisiaj dowiesz się, jak wtedy postępować.  
 

 Przeczytaj, co dla Ciebie przygotowałam: 
 

1. Zjawiska pogodowe   

Ulewa, burza, huragan, upał latem czy zamiecie śnieżne zimą - to nietypowe zjawiska, 

które mogą nas zaskoczyć. Jak należy wtedy postępować? - przeczytaj o tym                           

w podręczniku na str. 124. 
 

2. Spotkanie z jadowitymi zwierzętami. 

Niebezpieczna sytuacja to użądlenie pszczoły, osy lub szerszenia - gdy Ci się to 

zdarzy, należy szybko przemyć obolałe miejsce wodą z mydłem i zrobić okład z lodu. 

Gdy jesteś uczulony - niezbędna jest szybka pomoc lekarska. 

Na polanie leśnej, na polu uprawnym czy na podmokłej łące możesz spotkać żmiję 

zygzakowatą, jedynego jadowitego węża.  Jad żmii może być niebezpieczny! W razie 

ukąszenia należy szybko zgłosić się do lekarza. Nie wolno wysysać jadu ani nacinać 

rany.  
 

3.  Zatrucie grzybami. 

Wielu z nas lubi grzyby. Niektórzy chętnie zbierają je samodzielnie. Zanim wybierzesz 

się na grzybobranie, musisz nauczyć się rozpoznawać grzyby. Wiele trujących grzybów 

jest bardzo podobnych do smacznych, jadalnych grzybów. Najbardziej niebezpiecznym, 

prowadzącym do śmierci grzybem jest muchomor sromotnikowy.                                

Jak wygląda i do których grzybów jest podobny? - o tym przeczytaj na str. 126. 

Jak postępować w przypadku podejrzenia zatrucia grzybami? - o tym przeczytaj                     

na str. 127 
 

4. Trujące rośliny 

Wokół nas możemy spotkać wiele niebezpiecznych roślin.   

Rośliny trujące, które możesz spotkać na wycieczce - obejrzyj krótki film: 

link: https://www.youtube.com/watch?v=8Li96C32nHA 
 

Rośliny trujące, uprawiane w domach - obejrzyj krótki film 

link: https://www.youtube.com/watch?v=1nnf_N0vAAY 
 

Trujące rośliny możesz też zobaczyć w podręczniku na str. 127 - 128. 
 

5. Niebezpieczne substancje 

W domu używamy różnych środków czystości - proszki do prania, wybielacze, płyny do 

czyszczenia, kostki do zmywarki itp. trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić, gdyż mogą 

podrażniać skórę i oczy, a połknięte mogą być nawet zagrożeniem dla życia! Na tych 

produktach możemy znaleźć specjalne oznaczenia - zapoznaj się z nimi - podręcznik 

str.128 

 Pod tematem w zeszycie zapisz numery alarmowe instytucji, do których można 

się zwrócić w razie jakiegoś niebezpieczeństwa: 
 

     NUMER ALARMOWY - 112              

     POLICJA - 997           STRAŻ POŻARNA - 998       POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 
 

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=8Li96C32nHA
https://www.youtube.com/watch?v=1nnf_N0vAAY

