
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM KS. J. TWARDOWSKIEGO  

W OLECKU 
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
OTWARTYCH W KLASACH I – III 

DATA -  21. 05. 2014 r. 
 
TEMAT:  RATUJĘ ŻYCIE.  
 
 
Czas trwania: 90 min 
 
 
Nauczyciel: Aneta Skrzypiec 
 
CELE GŁÓWNE - UCZEŃ: 

•  dba o bezpieczeństwo własne i innych, wie, jak trzeba zachować się w 
sytuacji wypadku, 

• wie, do kogo należy zwrócić się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia 
•  

CELE OPERACYJNE - UCZEŃ: 
 

• Prawidłowo przeprowadza rozmowę z dyspozytorem pogotowia.  
•  Wymienia numery alarmowe; potrafi przyporządkować numer do 

obrazka  
         odpowiadającego danym służbom ratowniczym. 

• Wymienia wszystkie czynności, które składają się na łańcuch przeżycia; 
układa  

        kolejne elementy łańcucha w odpowiedniej kolejności. 
• Układa poszkodowanego w pozycji bocznej.  
• Prawidłowo wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową. 
•  

METODY PRACY: 
• AKTYWIZUJĄCE: 
• dywanik pomysłów (W jaki sposób możemy zadbać o nasze 

bezpieczeństwo?), 
gra dydaktyczna - szczęśliwy numer (losowanie karteczek z pytaniami 
 i zadaniami) 
metoda graffiti (Dlaczego warto pomagać?) 

• DZIAŁAŃ PRAKTYCZNYCH 
• POKAZ 



 
FORMY PRACY: 

• indywidualna  
• grupowa  
•  

 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

• przedmioty potrzebne do gry: (kostki, karteczki z pytaniami i zadaniami, 
pionki, numery telefonów alarmowych obrazki z poszczególnymi etapami 
łańcuch przeżycia, tekturowe telefony komórkowe, obrazki z numerami 
ratowniczymi, fantom „Mini Ania”); 

•  karta pracy 
          
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
1. Powitanie uczniów, przedstawienie tematu, celu zajęć.  
2. Praca wg metody „dywanik pomysłów” (W jaki sposób możemy zadbać o 
nasze i innych bezpieczeństwo podczas wypadku?). 
3. Uczniowie losują karteczki z numerami telefonów alarmowych, według 
których zostają podzieleni na cztery grupy. Podział na grupy wg numerów 
alarmowych. 
4. Nauczyciel podaje instrukcję zabawy.  
5. Nauczyciel przygląda się pracy poszczególnych zespołów. W razie kłopotów, 
pomaga.  
6. Po skończonej grze, wszyscy uczniowie otrzymują kartę pracy i wspólnie 
rozwiązują zadania. 
7.  Pokaz ratownictwa medycznego na boisku szkolnym – Zespół Ratownictwa 
Medycznego – działania praktyczne dzieci pod okiem fachowców. 
8. Podsumowanie 

• metoda graffiti (Dlaczego warto pomagać?) 
• układanie z dużych kartonów „łańcucha przeżyć” 

9. Ocena pracy dzieci, pochwały, punkty. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK 1 - KARTECZKI 
   1. Przyporządkuj numery do obrazków odpowiadających odpowiednim 
służbom ratowniczym. Połącz liniami odpowiedni numer z pasującym do niego 
obrazkiem.  
 
997                              999                                      112                      998  
 
 
 
2.  Podkreśl informacje, które powinieneś powiedzieć dyspozytorowi, wzywając 
pomoc:  
 
numer telefonu, z którego dzwonisz          -     Co się stało?   -     numer telefonu 
twojej koleżanki  
Ilu jest poszkodowanych?        -       Gdzie mieszkasz?         -     Kto jest twoim 
najlepszym kolegą ? 
Gdzie się znajdujesz i gdzie znajduje się osoba potrzebująca pomocy?     -  Jak 
się nazywasz? 
3.  Wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową należy wykonać  
        (zakreśl prawidłową odpowiedź):  
             a)  1 wdech ratowniczy i 15 uciśnięć  
 
              b)  4 wdechy ratownicze i 30 uciśnięć  
 
              c)  Obojętnie, ile wdechów i uciśnięć  
 
              d)  2 wdechy ratownicze i 30 uciśnięć  
 
4. Jesteś świadkiem wypadku. Upewniłeś się, że ta sytuacja nie zagraża 
Twojemu                  bezpieczeństwu   i   sprawdziłeś  przytomność.   Wezwanie   
pomocy  jest   następną                ważną rzeczą, którą powinieneś zrobić. Aby to 
uczynić, musisz znać numery służb    ratowniczych.  Przyporządkuj numery do 
obrazków odpowiadających odpowiednim służbom ratowniczym.  
5. Ułóż w odpowiedniej kolejności poszczególne etapy łańcucha przeżycia i 
nazwij je.  
6. Twój   kolega   jest   nieprzytomny, ale oddycha. Trzeba go ułożyć w pozycji  
bocznej. Poproś kolegę lub koleżankę i zademonstruj, w jaki sposób należy to 
zrobić.  
7. Sprawdziłeś już, czy poszkodowany jest  przytomny. Musisz  teraz  wezwać  
pomoc. Używając „telefonu kartonowego”, zadzwoń po pogotowie. 
Przeprowadź rozmowę z dyspozytorem pogotowia.  
8. Wykorzystując fantom  „Mini   Ania”  zademonstruj, jak wykonać 
resuscytację.  


