Lekcja nr 2 pn. Choroby zakaźne towarzyszą nam każdego dnia - dla szkoły
podstawowej - 2s
1. Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Szerokie spektrum chorób zakaźnych związane jest z różnorodnością czynników etiologicznych
oraz sposobem ich wnikania do organizmu człowieka. Można wyróżnić choroby zakaźne ze
względu na rodzaj patogenu (wirusowe, bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze) oraz na drogi
rozprzestrzeniania (choroby przenoszone drogą pokarmową, kropelkową, przez kontakt
z zakażoną krwią oraz kontakt bezpośredni). Ponadto istnieje wiele wektorów chorób
zakaźnych tj. komary, kleszcze itd. Narażenie na ekspozycję czynników zakaźnych nie wiąże się
tylko z kontaktem z osobą chorą, równie niebezpieczny może być kontakt z bezobjawowym
nosicielem. W grupie dzieci wczesnoszkolnych dość powszechne jest występowanie chorób
przenoszonych drogą kropelkową, w wyniku ciągłego przebywania w grupie. Infekcje wirusowe
powodujące zakażenia górnych dróg oddechowych często są ze sobą mylone. Jest to
niebezpieczne w przypadku wystąpienia grypy, która często utożsamiana jest ze zwykłym
przeziębieniem. Nieleczona może prowadzić do poważnych powikłań. Dlatego ważne jest, aby
umieć odróżnić zakażenie wirusem grypy od innych infekcji wirusowych. Drogą oddechową
przenoszone są również choroby bakteryjne tj. gruźlica czy zakażenia meningokokowe. Inną
częstą wirusową chorobą wieku dziecięcego, przenoszoną w tym przypadku drogą kropelkową
i przez kontakt bezpośredni jest ospa wietrzna. W wyniku drapania zmian ospowych może
dojść do nadkażeń bakteryjnych skóry, które mogą prowadzić do powikłań. Wśród powikłań
ospy wietrznej można wyróżnić naciek zapalny, płonicę przyranną, ropień oraz ropne zapalenie
skóry. Wirusem można zarazić się od osoby chorej na ospę wietrzną lob półpasiec. Chorobie
można zapobiec przez szczepienie ochronne, które jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia.
Przez kontakt bezpośredni rozprzestrzeniają się choroby pasożytnicze tj. wszawica, owsica czy
świerzb. W wyniku bezpośredniego kontaktu również ze zwierzęciem można narazić się na
zarażenie pasożytnicze. Najczęstsze choroby odzwierzęce to lamblioza, toksoplazmoza
(pierwotniakowe), toksokaroza i wiele innych. Zoonozy przenoszą się również w wyniku
kontaktu z odchodami zwierząt (piaskownica). Inną grupą chorób zakaźnych, do których można
zaliczyć infekcje bakteryjne jak również wirusowe są zatrucia pokarmowe. Choroby częste
wśród dzieci z uwagi na brak przestrzegania zasady mycia rąk przed jedzeniem. Do zakażenia
pałeczką Salmonelli może dojść w wyniku złej obróbki termicznej jaj, inną chorobą układu
pokarmowego może być kampylobakterioza związana głównie z niewłaściwą obróbką
termiczną mięsa drobiowego. Źle przygotowane mięso wieprzowe (niedostateczna obróbka
termiczna) może spowodować zakażenie larwą włośnia. Ponadto drogą pokarmową może
dojść do zakażeń wirusowych (norowirusy, rotawirusy), wywołujących biegunki. Inną formą
zarażenia może być kontakt z wektorem. Sztandarowym przykładem transmitera w Polsce jest
kleszcz, może być nosicielem zarówno wirusów jak i bakterii. Kleszcze występują powszechnie
na terenie całego kraju, nasileniem w województwie warmińsko-mazurskim, można go spotkać
nie tylko w lesie, lecz także w parku, ogródku oraz w innych terenach zielonych. Kleszcze
najczęściej bytują w wysokich trawach, wbrew powszechnemu przeświadczeniu o tym, że
występują w koronach drzew. Kontakt z tym pajęczakiem, może prowadzić do zakażenia
boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM). W tym przypadku ważna jest
profilaktyka. Edukacja na temat odpowiedniego ubioru, używania repelentów oraz szczepieniu
ochronnemu w przypadku KZM.
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2. Temat lekcji 2s: Choroby zakaźne towarzyszą nam każdego dnia.
Cel ogólny:
• Uświadomienie występowania chorób zakaźnych w życiu codziennym
• Utrwalenie wiedzy na temat możliwości różnych dróg zarażenia
Cele szczegółowe- uczeń zdobywa umiejętność:
• Wyjaśnia pojęcie chorób zakaźnych
• Wymienia czynniki wywołujące choroby
• Opisuje drogi wnikania drobnoustrojów do organizmu
• Podaje przykłady chorób zakaźnych
Metody pracy:
• Pogadanka
• Praca w grupie
Formy pracy:
• Indywidualna
• Grupowa
Pomoce dydaktyczne:
• Karty pracy
 Kredki, arkusze papieru, balony, bibuła, klej, wycinanki
Plan zajęć:
Czynności organizacyjne: Sprawdzenie listy obecności
POGADANKA:
Nauczyciel:
1. Podaje temat lekcji, pyta jak dzieci rozumieją pojęcie choroba, czy spotkały się
z pojęciem choroby zakaźnej. Rozdaje każdemu uczniowi czystą kartkę A4, prosi
o narysowanie na środku kółka z napisem „choroby zakaźne”. Nauczyciel tłumaczy, że
należy samodzielnie wykonać kolorową mapę myśli. Prosi uczniów o narysowanie,
zapisanie skojarzeń z pojęciem chorób zakaźnych. Nauczyciel omawia mapy wspólnie
z dziećmi.
2. Wyjaśnia jakie czynniki wywołują te choroby (wirusy, bakterie, pasożyty i inne).
Tłumaczy, że drobnoustroje chorobotwórcze są powszechne w każdym środowisku,
w naszym otoczeniu, pyta dzieci w jaki sposób mogą się przenosić (kontakt bezpośredni
z chorą osobą/ zwierzęciem, drogą kropelkową/pokarmową/zanieczyszczona żywność
i woda/ przez kontakt z krwią osoby chorej).
3. Prosi dzieci o podanie przykładów chorób zakaźnych, z jakimi dzieci miały styczność/
chorowały - omawia jakie czynniki wywołały te choroby, jak przebiegały, pyta w jaki sposób

zaraziły się chorobą, czy zaraziły drugą osobę?
4. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy:
a. Każdej z grup odczytuje wiersz (karta pracy 2s 1), prosi o odgadnięcie, o czym mowa
w wierszu (nazwa choroby, wektora).
b. Prosi poszczególne grupy o podanie przykładów sytuacji w których może dojść do
zarażenia chorobą. Dzieci wymieniają: kichanie, kaszel, kontakt z osoba chorą, wycieczka
w lesie- nieodpowiedni ubiór. Wyjaśnia jakie czynniki wywołują poszczególne choroby.
Omawia sposoby zarażenia wirusem grypy, wirusem ospy wietrznej i krętkiem Borrelia.
Nauczyciel nawiązuje do ilustracji ukazujących objawy, symptomy w/w chorób (karty pracy
2s 2).
5. Nauczyciel dzieli klasę na 4 osobowe grupy:
Każda z grup dostaje zadanie wykonania modelu zarazka (wirusa, bakterii) lub pasożyta
(kleszcz, tasiemiec, wesz głowowa itp.). Mogą do tego wykorzystać papier, skrawki gazet,
wycinanki, klej, balony, bibułę, kredki. Po wykonaniu doświadczenia dzieci omawiają
zarazki. Tłumaczą czy wykonany model jest bakterią, wirusem, pasożytem. Tłumaczą jaką
chorobę ten czynnik wywołuję bądź przenosi. Wspólnie z nauczycielem zapisują na tablicy
przykłady chorób. Uczniowie podają przykłady objawów poszczególnych jednostek
chorobowych.

Karta pracy 2s 1
grupa I

Podaj chorobę o jakiej mowa w wierszu i wymień drogi zarażenia się nią:

„Rozprzestrzenia się przez kaszel, kichanie
Ale także przez dotykanie
Jej wirus jest groźny
Szczególnie gdy czas jest mroźny
Gorsza od przeziębienia
Gorączka nie do zniesienia
Powoduje ból kości
Odbiera chęć radości”
grupa II

Podaj nazwę choroby o jakiej mowa w wierszu i wymień drogi zarażenia się nią:

„Swędzi mnie całe ciało
Całą buzię mi zsypało
Czerwone krosty są wszędzie
Jak długo wysypka męczyć mnie będzie?
Gdy pójdę do szkoły wszystkich zarażę
O szybkim wyzdrowieniu już długo marzę
Nie chcę by inne dzieci się zaraziły
Nie dojdzie do tego bo się zaszczepiły…”
grupa III

Wyjaśnij o jakim zwierzęciu mowa w wierszu. Podaj przykłady miejsc, w których można

spotkać tego pasożyta.
„Możemy złapać go w lesie

Groźną chorobę nam niesie
Jest mały i niebezpieczny
Może go mieć nasz podopieczny
W skórę się naszą wbije
I krew nam pije”

Karta pracy 2s 2

