
Witam serdecznie, mam nadzieję, że uważacie na siebie i stawiacie dzielnie czoło obecnej, trudnej sytuacji. 

Przygotowałam dla Was  temat, który jest do zrealizowania  do 24 marca czyli za tydzień. 

Po powrocie do szkoły zbiorę zeszyty i sprawdzę Wasze wszystkie prace i ocenię 

1. 

Proszę zapoznać się z treścią w podręczniku na stronach 124 – 127  . Czytając zwróćcie szczególna uwagę 

na: 

- niebezpieczne zjawiska pogodowe i unikanie ich skutków 

- zagrożenia ze strony jadowitych zwierząt 

- pierwszą pomoc w przypadku użądlenia 

- postępowanie w przypadku ukąszenia przez żmiję 

- zatrucia grzybami 

- przykłady roślin trujących 

Zapisz w zeszycie cele lekcji i jej temat 

Temat: Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu ? 

- wymieniam zjawiska pogodowe, które mogą stanowić zagrożenie 

- określam zasady postępowania w czasie burzy gdy jestem w domu i poza nim 

- omawiam sposób postępowania w przypadku ukąszenia przez żmiję 

- rozpoznaję owady, które mogą być groźne  

- wiem jak radzić sobie po  użądleniu pszczoły, osy i szerszenia 

- wymieniam muchomora sromotnikowego jako grzyba trującego 

- wymieniam objawy zatrucia grzybami, wiem jak radzić sobie w wyniku zatrucia nimi 

- mam świadomość, że dotykanie, jedzenie owoców nieznanych nam roślin, może spowodować silne 

zatrucie lub śmierć 

 

1. Zjawiska pogodowe niosące zagrożenie 

a. Burza 

b. Huragan i silne wiatry 

c. Gołoledź 

d. Zamiecie śnieżne 

e. Upały 

 

 



2. Postępowanie podczas burzy 

 

W domu 

 

Poza domem 

Zostań w domu, zamknij okna i drzwi Jeżeli to możliwe, najszybciej wejdź do jakiegoś 

budynku 

Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych ( np. 

telewizor, komputer ) 

Nie rozmawiaj przez telefon komórkowy, najlepiej 

go wyłącz 

Gdy jest ciemno przygotuj latarkę, w razie gdyby 

zabrakło prądu 

Nie stawaj pod drzewem, wiatami przystanków, 

słupami energetycznymi 

 Gdy jesteś w wodzie, natychmiast z niej wyjdź na 

brzeg 

 Gdy jesteś na otwartej przestrzeni, przykucnij, zbliż 

stopy do siebie 

 

3. Zwierzęta jadowite 

 

Przykład zwierzęcia 

 

Zalecane postępowanie 

 

Żmija zygzakowata 

 

Nie wykonywać szybkich ruchów, wezwać lekarza 

 

Szerszeń,  

osa,  

pszczoła 

 

Przemyć obolałe miejsce wodą z mydłem, zrobić 

okład z lodu 

  

Osobom uczulonym potrzebna jest szybka pomoc 

lekarska 

 

4. Zatrucia grzybami, jak uniknąć? 

 

Nie zbieramy, nie jemy grzybów, których nie znamy 

 

Muchomor sromotnikowy należy do najbardziej niebezpiecznych, mylony jest z innymi 

grzybami jadalnymi 

 

5. Jak uniknąć zatrucia roślinami? 

Nie dotykamy roślin, nie jemy ich owoców jeżeli ich nie znamy. 

 

  

 

 

 

 


