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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

szkoła podstawowa - klasa VII

szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot

godzina wychowawcza

wychowanie fizyczne

3. Temat zajęć:

Pierwsza pomoc - metoda PRICE

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Podczas zajęć wychowania fizycznego w szczególny sposób należy zwracać uwagę na zachowanie zasad 
bezpieczeństwa oraz o pierwszej reakcji podczas urazu

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie technologii TIK na zajęciach wychowania fizycznego umożliwia łatwe i szybkie 
wykorzystanie zasobów multimedialnych, co pozwala na uatrakcyjnienie przebiegu zajęć i lepsze 
przyswojenie przez uczniów wiedzy i umiejętności.

7. Cel ogólny zajęć

Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy podczas 
uprawiania sportu i rekreacji ruchowej

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń potrafi zachować się w sytuacji wypadków i urazów podczas treningu i aktywności 
ruchowej

2. Uczeń potrafi odróżniać urazy kończyn: skręcenie, zwichnięcie oraz złamanie
3. uczeń zna zasady metody PRICE i wie kiedy ją stosować

9. Metody i formy pracyb>

rozmowa kierowana,
praca z materiałem audiowizualnym,
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ćwiczenia interaktywne,
praca indywidualna.

10. Środki dydaktyczne

platforma e-podręczniki.pl,
prezentacje google
platforma learnigapps.org

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer/tablet/smartfon z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie

Czas trwania

5min

Opis aktywności
czynności organizacyjno-porządkowe,
podanie tematu zajęć,
zapoznanie uczniów z celami zajęć.

Aktywność nr 2

Temat

Omówienie tematu lekcji - rodzaje urazów kończyn

Czas trwania

17min

Opis aktywności
nauczyciel otwiera dyskusje, w której uczniwie mogą podzielić się swoimi przeżyciami i 
wypadkami w których doznali urazu kończyn podczas uprawiania sportu bądź rekreacji ruchowej
omówienie podstawowych urazów kończyn dolnych: skręcenie, zwichnięcie i złamanie na 
podstawie materiałów przygotowanych na platformie epodreczniki.pl URAZY KOŃCZYN

Aktywność nr 3

Temat

Omówienie tematu lekcji - Metody PRICE

Czas trwania

15min

Opis aktywności

https://epodreczniki.pl/a/urazy-konczyn/DH8Eqc6Wx
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Nauczyciel omawia METODĘ PRICE za pomoca przygotowanej prezentacji
METODA PRICE
Otwarta dyskusja

Aktywność nr 4

Temat

Utrwalenie wiadomości

Czas trwania

8min

Opis aktywności
Nauczyciel udostępnia uczniom link do zabawy "połącz w pary" ZABAWA jako podsumowanie teamtu 
lekcji
omówienie wyników i tematu

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nauczyciel na bieżąco uzyskuje informację zwrotną podczas omawiania materiału.

Wyniki zabawy pokazują stopień opanowania materiału przez uczniów.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć: hybrydowa

https://docs.google.com/presentation/d/1GcpLwdgx0fkCzzkhEInBdnNOk-gafYl-1-fzAk3d15c/edit?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=p412ehw4a21
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

