Lekcja nr 6 pn. Grypa
1. Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy
grypy. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesiennozimowym są wirusy grypy typu A i B. Grypa powoduje zachorowania w każdej grupie wiekowej
(Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie dotyczyć może 5% - 10% dorosłych i 20% 30% dzieci). Na całym świecie, szacuje się, że corocznie zachorowania na grypę są przyczyną
około 3 do 5 milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a około 250 000 do 500
000 zgonów, równocześnie jednak dostępne są skuteczne szczepienia ochronne przeciw
grypie. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia
następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem.
Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby
grypopodobne. Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania,
kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych
zakażonych osób. Objawy grypy są niecharakterystyczne, lecz najczęstsze dotyczą nagłego
występowania:


objawów ogólnych - wysokiej gorączki, dreszczy, bólów mięśni, bólów głowy
(najczęściej okolicy czołowej i zagałkowy), uczucia rozbicia i osłabienia, złego ogólnego
samopoczucia;



objawów ze strony układu oddechowego - suchego kaszlu, bólu gardła i katarem
(zwykle o niedużym nasileniu).

U małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny - obejmować
zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu, wymioty. W Polsce
coroczne szczepienia są zalecane przez ekspertów wszystkim osobom powyżej 6 miesiąca
życia, a w szczególności:


osobom chorym na choroby przewlekłe;



zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesiąca życia do 18 roku



osobom w wieku powyżej 55 lat;



pracownikom ochrony zdrowia oraz placówek zapewniających opiekę osobom chorym
i niepełnosprawnym;



pracownikom wykonującym zawody wymagające ciągłego kontaktu z ludźmi.

Kwalifikację osoby do szczepienia przeprowadza lekarz, a samo szczepienie może być
wykonywane wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę. Ze względu na zmienność antygenową
grypy konieczne jest coroczne ponawianie szczepienia, aby chronić się przed nowymi
szczepami wirusa.

Osoby, u których występuje jeden lub więcej z opisanych objawów takich jak gorączka, bóle
głowy, bóle mięśni, ból gardła, katar, dreszcze, poczucie ogólnego rozbicia - mogą być chore
na grypę. W celu zapobiegania zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej zaleca
się:


Regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie.



Regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to
możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia
przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy.



Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.

W przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest
przebywania poza domem - unikanie tłumu i masowych zgromadzeń.
Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki,
ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem
dezynfekującym na bazie alkoholu.

Lekcja nr 6 pn. Grypa
Cel ogólny:
•

Uwrażliwienie na zasady profilaktyki grypy

Cele szczegółowe/uczeń zdobywa umiejętność:
•
Wymienia różnice między grypą a przeziębieniem
•
Charakteryzuje sposoby przenoszenia wirusów drogą kropelkową i kontaktową
•
Opisuje metody zapobiegania w/w infekcjom dróg oddechowych
•
Wymienia możliwe powikłania pogrypowe
Metody pracy:
•

Pogadanka

Formy pracy:
•
Indywidualna
•
Grupowa
Pomoce dydaktyczne:
•
•



Karty pracy
Kredki
Farby
Kartki papieru A3

Plan zajęć:
1. Nauczyciel wyjaśnia, że zarówno grypa jak i przeziębienie są chorobami wirusowymi.

Jednak grypa jest o wiele poważniejszą chorobą, ze względu na cięższy przebieg oraz
ryzyko wystąpienia powikłań. Prowadzący tłumaczy, że grypa jest chorobą nagłą,
przebiegającą z bólami mięśni, głowy, stawów oraz wysoką gorączką. Mówi, że obie
infekcje przenoszą się drogą kropelkową, prosi dzieci o podanie przykładów (kaszel,
kichanie). Zaznacza, że kontakt bezpośredni z osobą chorą naraża nas na zakażenie,
przez wspólne używanie tych samych przedmiotów czy przebywanie w zatłoczonym
miejscu. Nauczyciel rozdaje karty pracy 6s1, prosi żeby uczniowie w parach na
podstawie swoich doświadczeń dopasowali kolory do poszczególnych objawów.
Sprawdza na forum wyniki, uczniowie kolorują karty pracy.
2. Nauczyciel wyjaśnia, że grypa w przeciwieństwie do przeziębienia może powodować
groźne powikłania. Należą do nich: zapalenie oskrzeli lub płuc, zapalenie zatok,
zapalenie opon mózgowych, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia
sercowego.
3. Nauczyciel pyta czy uczniowie znają metody zapobiegania grypy. Uczniowie zgłaszają

się, zapisują przykłady na tablicy tj.: coroczne szczepienie ochronne, higiena rąk,
zakrywanie ust w trakcie kichania, kaszlu. W przypadku braku chusteczek-kichnie
w zgięcie łokciowe, unikanie tłocznych miejsc w sezonie grypowym, używanie
chusteczek jednorazowych. Nauczyciel podsumowując przypomina, że w przypadku
zachorowania na grypę należy zostać w domu, udać się do lekarza, stosować się do
jego zaleceń i pić dużo płynów.

4. Nauczyciel odczytuje dzieciom wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej pn.: "Grypa"

Straszna grypa łazi po mnie,
Kaszląc przy tym nieprzytomnie,
Łazi po mnie – ale po co?
O co chodzi jej – lecz o co?
Jak pragnienie spełnić grypy?
Dać sok z malin? Napar z lipy?
Lub tabletkę aspiryny?
Może lubi witaminy?
Chowam głowę pod poduchę –
Łazi mi za lewym uchem,
I po czole wściekle tupie,
Aż mi strasznie w głowie łupie!
Od jej chuchu drga powietrze,
I rtęć kipi w termometrze,
Bez pytania, bez pukania,
Choć stanowczo jej zabraniam,
Wciąż uparcie po mnie łazi!
Chyba nie chce mnie zarazić?!..
5. Nauczyciel pyta dzieci w jaki sposób można dbać o swój układ odpornościowy.
Uczniowie podają przykłady: odpowiedni ubiór do pogody, aktywność fizyczna, zdrowe
odżywanie, higiena, odpowiednia ilość snu i odpoczynku. Przykłady zapisują na tablicy.
6. Nauczyciel dzieli klasę na 4 osobowe grupy, prosi aby dzieci wykonały plakat pt. ‘wirus

grypy’. Wspólnie prezentują wykonane prace i zawieszają jako gazetkę.

Karta pracy 6s1
1. Ramki z objawami przeziębienia pokoloruj żółtą kredką, pozostałe objawy grypy
pokoloruj na czerwono.

Silny katar
Gorączka powyżej 39°C
Nagłe zachorowanie
Bóle głowy, stawów i mięśni
Osłabienie, zmęczenie
Stan podgorączkowy
Stopniowy rozwój choroby

Lekcja nr 6 pn. Grypa – dla szkoły podstawowej – 6s

Karta pracy 6s1:
Objawy grypy:


GORĄCZKA POWYŻEJ 39°C



NAGŁE ZACHOROWANIE



BÓLE GŁOWY, STAWÓW I MIĘŚNI

Objawy przeziębienia:


SILNY KATAR



OSŁABIENIE, ZMĘCZENIE



STAN PODGORĄCZKOWY



STOPNIOWY ROZWÓJ CHOROBY

