Lekcja nr 3 pn. Jak uniknąć choroby zakaźnej? -dla szkoły podstawowej - 3s
1. Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Priorytetami w profilaktyce chorób zakaźnych są zachowania higieniczne i szczepienia
ochronne. Podstawą w walce z czynnikami chorobotwórczymi jest higiena rąk. Poza tymi
formami zapobiegania należy pamiętać o profilaktyce zachowawczej. Odpowiedni ubiór,
aktywność fizyczna oraz prawidłowa dieta wspomaga nasz układ odpornościowy w walce
z patogenami. Dbanie o układ odpornościowy w połączeniu z częstym myciem rąk może
przyczynić się do zminimalizowania zapadalności na poszczególne jednostki chorobowe.
Wykonywanie szczepień ochronnych nie tylko pozwala na uniknięcie choroby ale również
chroni przed wystąpieniem jej groźnych powikłań. Szczepionka jest preparatem biologicznym
zawierającym antygen lub kilka antygenów, w postaci różnych form tj. żywe, zabite
drobnoustroje, oczyszczone fragmenty komórek drobnoustrojów, produkty metabolizmu
bakterii czy antygeny rekombinowane. W skład preparatu ponadto wchodzą substancje
pomocnicze, środki konserwujące, adiuwanty. Szczepionka wywołuje sztuczną odporność
czynną. Oznacza to, że odporność nabyta w wyniku szczepienia jest podobna do naturalnej,
którą organizm nabywa po przebyciu zakażenia / chorobie. W wyniku wprowadzenia do
organizmu antygenu zawartego w szczepionce, komórki układu immunologicznego gospodarza
produkują swoiste przeciwciała. W wyniku tego w surowicy osoby zaszczepionej pojawiają się
przeciwciała w klasie IgM, IgG, IgA skierowane przeciw określonemu patogenowi. Ponadto
szczepienie wywołuje powstanie komórek pamięci immunologicznej, dzięki którym efekt
szczepienia jest długotrwały. Pozwala to na wtórną- szybszą odpowiedź układu
immunologicznego w czasie ponownego kontaktu z antygenem. Dzięki szczepieniom można
uniknąć poważnych powikłań związanych z przebyciem choroby, uniknąć hospitalizacji,
kosztownego leczenia oraz epidemii. Szczególną grupą szczepień są szczepienia zalecane dla
podróżujących. W związku z intensywnością podróży służbowych i turystycznych w inne strefy
klimatyczne, ważna jest edukacja z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych. Osoby podróżujące,
które nie poddały się odpowiednim działaniom profilaktycznym, mogą być źródłem zakażeń
niewystępujących na terenie naszego kraju. Choroby zawleczone mogą być groźne dla dzieci
ze względu na kondycję ich układu odpornościowego. Dlatego ważna jest znajomość
występowania chorób endemicznych regionu do którego się podróżuje oraz świadomość
ryzyka zarażenia. Do szczepień zalecanych przed wyjazdem do regionów zagrożonych
występowaniem danej jednostki chorobowej zalicza się szczepienia przeciw: cholerze, durowi
brzusznemu, wściekliźnie, żółtej gorączce, poliomyelitis. Szczepienia te można wykonać
w wybranych punktach szczepień. Choroby tropikalne mogą być coraz częściej zawlekane do
Polski, w związku z narastającą migracją i wzrostem liczby podróży.

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2017:
SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY:
Szczepienie ochronne przeciw:
 Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B
 Gruźlicy
 Błonicy, tężcowi, krztuścowi
 Inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae
 Ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (Poliomyelitis)
 Odrze, śwince, różyczce
SZCZEPIENIA ZALECANE:
Szczepienia ochronne przeciw:
 WZW typu A- dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie
chorowały na WZW typu A
 Ospie wietrznej
 Grypie- dzieci z podwyższonych grup ryzyka (przewlekle chore, z zaburzeniami
odporności)
 Rotawirusom
 Inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae- dzieci z grup ryzyka
 Inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis- dzieci przebywające
w zbiorowiskach(przedszkolach, żłobkach, domach dziecka, internatach), dzieci
z podwyższonych grup ryzyka
 Inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b- dzieci do 6 roku życia nie
objęte szczepieniem obowiązkowym
 Kleszczowemu zapaleniu mózgu- m.in. uczestnicy obozów, kolonii, młodzież
odbywająca praktyki- lasy
W walce z wszechobecnymi zarazkami warto pamiętać kiedy i jak należy myć ręce:
•
•
•
•

Przed jedzeniem
Po wyjściu z toalety
Po zabawie ze zwierzęciem
Po powrocie do domu

W profilaktyce wysoce istotna jest dbałość nie tylko o swoje zdrowie ale także o innych.
Ważną role odgrywa w tym, wyrobienie odpowiednich zachować w czasie choroby. Pamiętanie
o zakrywaniu ust w czasie kaszlu, kichania, używanie jednorazowych chusteczek oraz częste
mycie rąk w czasie choroby może zapobiec zarażeniu innych osób. Przestrzeganie tych zasad
oraz wyrobienie odpowiednich zachowań w czasie choroby jest niezmiernie ważne w unikaniu
zakażeń w grupie. Unikanie zatłoczonych miejsc w przypadku choroby, zdecydowanie ogranicza
jej zasięg. W przypadku pozostania w domu w czasie choroby, zmniejsza się ryzyko narażania
innych na kontakt z czynnikiem etiologicznym. Świadomość takich zachowań uczy dziecko
współżycia w grupie rówieśniczej.

2. Temat lekcji 3s: Jak uniknąć choroby zakaźnej?
Cel ogólny:
 Poznanie i przyswojenie zasad profilaktyki chorób zakaźnych
Cele szczegółowe / uczeń zdobywa umiejętności:
 Zna zasady zapobiegania chorobom zakaźnym w życiu codziennym i w podróży
 Rozumie znaczenie higieny/ mycia rąk w szerzeniu chorób
 Wyjaśnia jakich zachowań unikać w czasie choroby, aby nie narażać innych na
zarażenie
 Jest świadomy stałego kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi
 Potrafi wyjaśnić rolę szczepień ochronnych w profilaktyce chorób
 Wie jak i kiedy, przestrzegać zasady mycia rąk
Formy pracy:
 Indywidualna
 Grupowa
Metody pracy:
 Krzyżówka
 Zgadywanka/rebus
Pomoce dydaktyczne:
 Karta pracy
Przebieg zajęć: Nauczyciel sprawdza obecność, podaje temat lekcji. Przeprowadza
pogadankę na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Informuje, że podstawową i najprostszą
metodą jest mycie rąk. Pyta dzieci kiedy myją ręce:
 Przed jedzeniem
 Po wyjściu z toalety
 Po kontakcie ze zwierzętami
 Po powrocie do domu

Informuje, że kolejną metodą, są szczepienia ochronne, które mogą być obowiązkowe
i zalecane. Mówi o tym że, są choroby których można uniknąć przez zastosowanie szczepień.
Pyta co jeszcze może mieć wpływ na ochronę przed zarazkami: dbanie o układ odpornościowy
- właściwy ubiór, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Nauczyciel uświadamia uczniom jak
zachować się w przypadku choroby, tak aby nie narażać innych na zakażenia. Właściwą postawą
jest np. pozostanie w domu w przypadku choroby, unikanie miejsc zatłoczonych, używanie
chusteczek jednorazowych, zakrywanie ust podczas kaszlu, kichania. Nauczyciel:
a. rozdaje karty pracy 3s 1, wspólnie z uczniami na forum klasy rozwiązuje krzyżówkę.
Nauczyciel czyta kolejne pytania (dzieci zgłaszają się i podają odpowiedzi). Omawia
wyniki na forum klasy.
b. rozdaje uczniom (w pary) kartę pracy 3s 2 ze zgadywanką. Prosi o rozwiązanie zadania,
w przypadku trudności pomaga dzieciom. Zabawa polega na dopasowaniu liter z tabeli
do oznaczonych pól. Po rozwiązaniu, nauczyciel prosi o odczytanie hasła. Wyjaśnia, że
w zależności od strefy klimatycznej występowanie chorób się zmienia. Podróże
zagraniczne narażają nas na kontakt z innymi chorobami, które nie występują w Polsce.
Nauczyciel tłumaczy, że zawsze przed daleką podróżą należy wiedzieć jakie choroby
występują na danym terenie i jak można ich uniknąć. Ważna jest profilaktyka
szczepienna i wizyta u lekarza medycyny podróży. Nauczyciel prosi aby dzieci dobrały

się w pary, informuje, że wspólnie całą klasą pójdą do łazienki przećwiczyć mycie rąk.
Będąc w łazience nauczyciel tłumaczy uczniom jak prawidłowo i dokładnie umyć ręce.
Wspiera się ilustracjami zawieszonymi przy umywalkach z procedurą mycia rąk.
Wyjaśnia i pokazuje jakie czynności należy wykonać (patrz Instrukcja mycia rąk mydłem
i wodą).(Opcjonalnie): Po powrocie do klasy nauczyciel dzieli klasę na 2 osobowe grupy,
rozdaje każdej parze wycięte ilustracje z Instrukcji mycia rąk i prosi o uporządkowanie
kolejno wymaganych czynności w trakcie mycia rąk.

Karta pracy 3s 1

KRZYŻÓWKA

1. Choroby, które przenoszone są między ludźmi
2. Zakrywamy je podczas kaszlu/ kichania
3. Myjemy je przed jedzeniem
4. Po wyjściu z niej zawsze myjemy ręce
5. W przypadku groźnych chorób zakaźnych są obowiązkowe lub
zalecane
6. Jednorazowa, niezbędna podczas kataru
7…….. osobista jest podstawą w profilaktyce chorób zakaźny

Karta pracy 3s 2

ZGADYWANKA

