Zajęcia nr 1 pn. Niewidzialne zarazki - dla przedszkoli-1p
1. Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Świat mikroorganizmów otacza nas w każdym miejscu, niezależnie od temperatury otoczenia,
wilgotności czy innych czynników środowiskowych. Żywe mikroorganizmy tj. wirusy, bakterie,
grzyby dostosowały się do życia w każdych warunkach. Choć niewidzialne gołym okiem, są
wszechobecne (na blacie kuchennym, klawiaturze komputera, telefonie). Niezależnie gdzie
przebywamy- w centrum handlowym, toalecie, tramwaju mamy stałą styczność z czynnikami
chorobotwórczymi. Królestwo bakterii można podzielić na bakterie przyjazne człowiekowi oraz
te chorobotwórcze. Wśród patogenów są również wirusy i grzyby. Cały świat mikroorganizmów
wchodzi w skład ekosystemu, co za tym idzie jest on nieodłącznym elementem naszego życia.
Zarazki mogą dostać się do organizmu różnymi drogami, najczęściej za pomocą dłoni. Nasze
ręce kolonizują miliony bakterii, w tym bakterie naturalnej mikroflory skóry oraz
chorobotwórcze. Roznoszenie patogenów przez dotyk zapewnia ich stałe krążenie w naszym
środowisku. Głównym nośnikiem zarazków są ręce, a więc do infekcji/ zakażeń najczęściej
dochodzi drogą pokarmową. Zatem mycie rąk przed posiłkiem jest skuteczną ochroną przed
zakażeniami. Pominięcie tej czynności może skutkować przedostaniem się do naszego
organizmu pałeczek Salmonelli, Shigelli, enteropatogennych Escherichia coli. Innymi
patogenami, które mogą dostać się do naszego organizmu drogą pokarmową są adenoi rotawirusy. Szczególnie niebezpieczne mogą być jaja robaków pasożytniczych, które
najczęściej dostają się do przewodu pokarmowego przez zjedzenie nieumytych
warzyw/owoców bądź niedogotowanego mięsa. Można tu wymienić jaja glisty ludzkiej,
owsików czy pierwotniaki. Następną możliwością zarażenia może być kontakt ze zwierzętami,
nie tylko z dzikimi ale również z domowymi pupilami - kot, pies. Mogą być one nosicielami
glisty Toxocara canis lub Toxocara cati czy pierwotniaka Toxoplasma gondii. Należy wziąć pod
uwagę, że organizm dziecka jest idealnym środowiskiem dla rozwoju pasożytów.
Niewykształcony układ odpornościowy oraz ciągła ekspozycja na kontakt z zarazkami,
powoduje że dziecko jest idealnym gospodarzem dla lamblii, włośnia krętego i innych
pasożytów. Kolejną drogą zakażeń jest droga kropelkowa. Do rozprzestrzeniania chorób
zakaźnych w ten sposób przyczynia się przede wszystkim niezakrywanie ust podczas kaszlu czy
kichania. W ten sposób najczęściej dochodzi do niegroźnych infekcji wirusowych a także
zakażeń grypą. Innymi patogenami przenoszonymi tym sposobem może być wirus ospy
wietrznej, paciorkowiec wywołujący anginę i szkarlatynę czy dwoinki meningokoków. Ostatnie
z wymienionych mogą przedostać się do wnętrza organizmu przez kontakt bezpośredni.
Najczęściej dochodzi do tego w wyniku dzielenia się kanapką lub napojem na przerwie.
Wszystkie te niewidzialne zarazki mogą zaatakować nas niezależnie od miejsca w którym się
znajdujemy. Jednak należy wziąć pod uwagę, że duże ryzyko kontaktu z w/w patogenami
niesie ze sobą przebywanie w większych grupach tj. klasy szkolne, grupy przedszkolne bądź
grupy rówieśnicze.

2. Temat zajęć 1p: Niewidzialne zarazki
Czas realizacji: 45-60min
Cel ogólny:


Uświadomienie występowania czynników chorobotwórczych w życiu codziennym

Cel szczegółowy- Przedszkolak:


Wie, że zarazki są niewidzialne gołym okiem i można je spotkać w każdym środowisku
(w domu, w przedszkolu, na placu zabaw, w parku, w autobusie)
 Wymienia czynniki chorobotwórcze: wirusy, bakterie, grzyby
 Dowiaduje się w jaki sposób rozprzestrzeniają się czynniki zakaźne (drogą kropelkową,
pokarmową, bezpośrednią)
Metody pracy:


Podająca
 Aktywizująca-drama
 Wyjaśniająca
Formy pracy:


Indywidualna
 Zespołowa
Środki dydaktyczne i materiały:


Kredki
 Arkusze papieru
 Ilustracje
 Nożyczki
 Pudełko z konfetti
 Gąbka
Przebieg zajęć:
Wprowadzenie
1. Dzieci siadają przy stolikach. Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę pracy 1p 1 z 7 ilustracjami
bakterii i wirusów. Tłumaczy, że są to czynniki chorobotwórcze, niewidziane gołym okiem.
Tłumaczy, że zarazki można podzielić na bakterie i wirusy. Są one wszędzie. Podaje przykłady:
na ławkach, klamkach, dywanie, na blacie kuchennym, w autobusie, na plecaku i naszych
dłoniach. Prosi dzieci o podanie sytuacji z dnia codziennego, w której stykają się z zarazkami.
Dzieci wymieniają: zabawa na świeżym powietrzu: plac zabaw, huśtawka, piaskownica, toaleta.
Prosi aby dzieci wycięły i rozdzieliły zarazki. Pokazuje, które z nich to wirusy (2 koliste kształty
w kolorze szarym i zielonym), które bakterie (pozostałe elementy ilustracji).

Część główna
2. Dzieci siadają na dywanie. Nauczyciel prosi, aby w parach zastanowiły się w jaki sposób
rozprzestrzeniają się czynniki chorobotwórcze. Prosi pary o odegranie scenek na forum grupy,
przedstawiających drogi zarażenia. Dzieci wspólnie z nauczycielem wybierają najciekawszą
inscenizację.
 Drogą kropelkową- podczas kaszlu i kichania
 Drogą pokarmową- jedząc zanieczyszczoną żywność lub nie myjąc rąk przed
jedzeniem
 Drogą bezpośrednią- przez bezpośredni kontakt z zarażoną osobą, zwierzęciem
Następnie dla przykładu czyta dzieciom wiersz: Jana Brzechwy
Katar
Spotkał katar Katarzynę A - psik!
Katarzyna pod pierzynę A - psik!

Od rejenta poszło dalej A - psik!
Bo się goście pokichali A - psik!

Sprowadzono wnet doktora A - psik!
"Pani jest na katar chora" A - psik!

Od tych gości ich znów goście A - psik!
Że dudniło jak na moście A - psik!

Terpentyną grzbiet jej natarł A - psik!
A po chwili sam miał katar A - psik!

Przed godziną jedenastą A - psik!
Już kichało całe miasto A - psik!

Poszedł doktor do rejenta A - psik!
A to właśnie były święta A - psik!

Aż zabrakło terpentyny A - psik!
Z winy jednej Katarzyny A - psik!

Stoi flaków pełna micha A - psik!
A już rejent w michę kicha A - psik!

3. Dzieci siadają przy stolikach, nauczyciel rozdaje każdemu dziecku arkusz papieru. Prosi
o odrysowanie konturu swojej dłoni i narysowanie na niej zarazków: bakterii, wirusów.
Omawia rysunki dzieci, podkreśla, że nasze dłonie mają stałą styczność z czynnikami
chorobotwórczymi, których nie widzimy.
Zakończenie
4. Nauczyciel prosi o zgłoszenie się ochotnika. Prosi aby dziecko wyszło na środek, zwilżyło
rękę mokrą gąbką i włożyło do pudełka. Dziecko wyciąga rękę pokrytą kolorowym konfetti.
Nauczyciel prosi aby podał rękę każdemu z dziecka. Kolorowe kropki roznoszą się po całej
sali. Nauczyciel porównuje konfetti do niewidzialnych zarazków.

Karta pracy 1p 1

