Lekcja nr 1 pn. Poznajemy choroby zakaźne-dla szkoły podstawowej -1s
1. Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Do czynników chorobotwórczych można zaliczyć mikroorganizmy tj. wirusy, bakterie i grzyby.
Kolejną grupą czynników zakaźnych mogą być larwy ekto-i endopasożytów. Wszystkie
z wymienionych mogą być przenoszone za pomocą dłoni, a więc są to zarazki, z którymi mamy
ciągłą styczność. Występują w każdym środowisku, z większym lub mniejszym natężeniem.
Obronę przed zakażeniem zapewnia nam system immunologiczny. Nasz organizm walczy
z zarazkami na wiele sposobów. Pierwszą linią obrony jest odporność nieswoista (wrodzona),
drugą swoista (nabyta). W wyniku nadmiernej ekspozycji na dany czynnik etiologiczny lub
osłabienie układu odpornościowego, dochodzi do infekcji i rozwoju choroby, z którą organizm
nie jest w stanie sam sobie poradzić. Przykładem walki naszego organizmu z zarazkami jest
odruch kaszlu i kichania, podczas którego organizm pozbywa się patogenów. Czynniki
patogenne wnikają do wnętrza organizmu na wiele różnych sposób: drogą inhalacyjną,
pokarmową, bądź przez kontakt z zakażonymi płynami ustrojowymi. W grupie dzieci
przedszkolnych i wczesnoszkolnych, dużym zagrożeniem są choroby przenoszone przez kontakt
bezpośredni, a więc za pośrednictwem dłoni. Ręce są skupiskiem wielu mikroorganizmów,
w tym również jaj pasożytów. Niewidzialne gołym okiem jaja nicieni mogą być dostarczane do
organizmu wraz ze zjedzeniem nieumytych owoców, lub wypiciem zakażonej wody
z niepewnego źródła. Większość zatruć pokarmowych wywołanych przez bakterie i wirusy są
wywołane niedbałą higieną rąk. Do inwazji pasożytniczych dochodzi nie tylko w trakcie
jedzenia, ale także podczas zabawy. Dzieci w trakcie zabawy często dzielą się napojem/
kanapką zarażając się tym samym wirusem opryszczki, lub w gorszym przypadku dwoinką
Neisseria meningitidis. Mikroorganizmy chorobotwórcze występują w każdym środowisku
zarówno w domu i szkole jak i na zewnątrz. Najczęściej spotykane choroby przenoszone drogą
oddechową to grypa i przeziębienie.

Przykłady mikroorganizmów przenoszonych przez dłonie:
Drobnoustroje potencjalnie
chorobotwórcze

Grzyby pleśniowe

Mikroflora skóry dłoni

Enterococcus spp.

Aspergillus

Micrococcus spp.

Klebsiella sp

Candida

Streptococcus viridans

Enterobacter spp.

Bacillus spp.

Serratia sp.

Pseudomonas putida
Acinetobacter psp.

2. Temat lekcji 1s: Poznajemy choroby zakaźne
Cel ogólny:
 Uświadomienie występowania chorób zakaźnych i różnych sposobów ich
rozprzestrzeniania
Cele szczegółowe/uczeń zdobywa umiejętność:
 Definiuje pojęcie czynników chorobotwórczych
 Potrafi wymienić rodzaje zarazków
 Charakteryzuje pojęcie chorób zakaźnych
 Opisuje sposoby rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych
 Zna rolę układu odpornościowego w walce z chorobami
Metody pracy:
 Pogadanka
 Wizualizacja
 Burza mózgów
Formy pracy:
 Indywidualna, grupowa
Pomoce dydaktyczne:
 Film
 Karta pracy
Plan lekcji:
Faza wprowadzająca
Nauczyciel sprawdza listę obecności, pisze temat lekcji na tablicy. Pyta czy dzieci spotkały się
z pojęciem chorób zakaźnych, czy mogą podać przykłady. Wyjaśnia, co powoduje te choroby –
jakie mikroorganizmy. Jakie są ich rodzaje - bakterie, wirusy i inne. Wyjaśnia pojęcie czynników
chorobotwórczych i innych terminów. Nauczyciel wyświetla film dotyczący chorób zakaźnych.
Faza realizacyjna
Nauczyciel dzieli klasę na dwuosobowe grupy, każdej daje kartę pracy 1s 1. Prosi o rozwiązanie
zadania. Omawia wyniki na forum klasy. Tłumaczy czym są choroby zakaźne i w jaki sposób się
nimi zarażamy. Prosi uczniów o wymienienie kilku przykładów chorób związanych
z poszczególnymi drogami zakażenia. Wyjaśnia jaki czynnik powoduje poszczególną chorobę.
Droga kropelkowa: przeziębienie i grypa-wirusy, gruźlica-bakteria, sepsa- bakterie
(meningokoki)
Droga pokarmowa: zatrucia pokarmowe: bakterie Salmonella, rotawirusy, adenowirusy
Kontakt ze zwierzętami: choroby odzwierzęce: pasożyty (nicienie, tasiemce, pierwotniaki)toksokaroza, toksoplazmoza, lamblioza
Kontakt przedmiotowy: zakażone zabawki przez chorujące dziecko, odchody zwierząt
w piaskownicy-glistnica, owsica
Kontakt bezpośredni z osobą chorą/nosicielem: choroby wirusowe, bakteryjne, pasożytniczegrypa, przeziębienie, wszawica, świerzb, owsica
Nawiązuje do roli układu odpornościowego w walce z zarazkami.
Faza podsumowująca
Nauczyciel prosi o rozwiązanie rebusu na karcie pracy 1s 2. Następnie przeprowadza burzę
mózgów. Prosi aby dzieci podawały skojarzenia związane z hasłem z rebusu: „chorobotwórcze
mikroorganizmy”. Dzieci wypowiadają się na forum klasy. Nauczyciel podpowiada i zwraca
uwagę na słowa tj. bakterie, wirusy, grzyby, choroby, kichanie, kaszel, organizmy niewidzialne
gołym okiem, ręka, klamka, chusteczka, zakaźne, gorączka itp.

Karta pracy 1s 1
Na podstawie poniższych ilustracji przedyskutuj w parze gdzie i kiedy można zarazić się chorobą.
Następnie każda para odgrywa inscenizację: w jakich warunkach może dojść do zarażenia się
chorobą?. Klasa wybiera najciekawszą scenkę.

Karta pracy 1s 2

rebus

