Lekcja nr 4 pn. Problem z głowy – 4s
1. Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Co każdy pracownik szkoły / rodzic powinien wiedzieć na temat wszawicy?
Wszawica jest wywołana przez pasożyty - wszy głowowej. Żyje ona ok. miesiąca i składa od
200-300 jaj (gnid). Osobniki dorosłe osiągają wielkość 2-3 mm, bytują najczęściej za uszami
i z tyłu głowy, tuż nad karkiem. Żywią się krwią, ich ukąszenia skutkują pojawieniem się
zgrubienia, które swędzi i piecze. Gnidy występują głównie u nasady włosów i przypominają
wyglądem łupież. Wszami zakazić się można poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną
(np. przytulanie) lub jej rzeczami osobistymi (szczotka, ręcznik, pościel itp.). Choroba ta może
dotyczyć ludzi w każdym wieku (najbardziej narażone są dzieci) i o różnym statusie
społecznym. Błędem jest kojarzenie jej jedynie z brudem i ubóstwem. Często jest to problem
renomowanych szkół.
Jak pozbyć się problemu wszawicy?
W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować
rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.
W przypadku podejrzenia wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka medycyny
szkolnej może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę
na objęcie ich dzieci profilaktyczną opieką zdrowotną.
Dyrekcja szkoły powinna zorganizować akcję informacyjno-edukacją dla rodziców.
Zabieg leczniczy polega na:





Użyciu preparatu na wszy dostępnego w aptece, należy stosować się do zaleceń
w ulotce informacyjnej.
Systematycznym wyczesywaniu włosów bardzo gęstym grzebieniem w celu usunięcia
gnid.
Leczeniem muszą być objęci wszyscy zarażeni oraz domownicy w tym samym czasie.
Konieczne są generalne porządki w domu osoby zarażonej (pranie ubrań, pościeli
w wysokiej temperaturze, dokładne odkurzanie dywanów, łóżek, foteli itp., wyrzucenie
szczotek, grzebieni, gumek).

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:







wiązanie długich włosów lub obcięcie włosów na krótko celem łatwiejszej pielęgnacji
skóry głowy;
używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów;
codzienne czesanie i szczotkowanie włosów;
mycie włosów w miarę potrzeb ( nie rzadziej niż raz w tygodniu);
wyposażenie dzieci w przybory higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające
rozczesywanie i wyczesywanie włosów;
sprawdzanie czystości głowy i włosów dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły
oraz kontrolowanie po powrocie z internatu, zielonej szkoły lub obozu.

2. Temat lekcji 4s: Problem z głowy.
Cel ogólny:


Zmniejszenie występowania wszawicy wśród uczniów

Cele szczegółowe- uczeń zdobywa umiejętność:
 Wyjaśnia czym jest wszawica i w jaki sposób można się nią zarazić
 Opisuje działania zapobiegające zarażeniu wszawicą
 Wymienia objawy wszawicy
 Rozróżnia podstawowe fakty i mity na temat choroby
 Wyjaśnia jak należy zachować się w przypadku kontaktu z osobą zakażoną
Metody pracy:
 Pogadanka
 Rebusy, zgadywanki
Formy pracy:
 Indywidualna
 Grupowa
Pomoce dydaktyczne:
 Karty pracy
 Kredki
 Magnesy
Plan zajęć:
POGADANKA:
Nauczyciel:
1. Podaje temat zajęć. Wyjaśnia na jaki temat będą prowadzone zajęcia- wszawica. Pyta

uczniów czy spotkały się z tym terminem. Wyjaśnia, że wszawica jest chorobą
pasożytniczą, zakaźną (przenoszącą się przez kontakt bezpośredni). Wywołuje ją wesz
głowowa –pasożyt, który bytuje na skórze głowy, żywiąc się krwią. Nauczyciel pokazuje
kartę pracy 4s1 przedstawiającą ilustrację wszy, obrazującą jak wygląda wesz
głowowa, krótko ją charakteryzuje. Wyjaśnia, że wesz ma barwę brązową lub szarąprzypomina kształtem i rozmiarem ziarenko sezamu. Nauczyciel objaśnia, że wszy
zarówno dorosłe osobniki jak i jaja-gnidy przyklejają się do nasady włosów tuż przy
głowie, w okolicach karku i za uszami. W związku z tym pasożyty są niewidoczne na
pierwszy rzut oka. Tłumaczy, że wesz żywiąc się krwią, wpuszcza pod skórę głowy
toksyny, które wywołują świąd skóry-główny objaw wszawicy.
2. Dobiera uczniów w pary, każdej z nich daje kartkę na, której zapisane jest

hasło/stwierdzenie dotyczące wszawicy (karta pracy 4s2). Wyjaśnia dzieciom, że nie
wszystkie stwierdzenia są prawdziwe. Dzieli tablicę na dwie części (na pierwszej
połowie zapisuje hasło FAKTY na drugiej MITY). Prosi aby uczniowie w parach
zastanowili się nad swoim hasłem, kolejno prosi o przeczytanie i przyporządkowanie

do odpowiedniej kolumny na tablicy. Wspólnie z uczniami dopasowuje odpowiednie
zdania do tablicy przy użyciu magnesów.
3. Prowadzi pogadankę na temat profilaktyki wszawicy. Wyjaśnia dlaczego jest to
choroba którą można zarazić się przez kontakt bezpośredni, należy unikać styczności
”głowy z głową” w trakcie zabawy. Ważne jest również pamiętanie
o używaniu tylko swoich przyborów do czesania włosów, spinek, grzebieni itp.
Wyjaśnia, że pożyczanie ubrań, nakryć głowy także może przyczynić się do
przeniesienia wszy na drugą osobę. Przypomina, że korzystanie z czyjegoś ręcznika czy
innych przyborów higienicznych również stanowi ryzyko zarażenia wszawicą.
Nauczyciel podsumowując wypowiedź podkreśla, że wszawica jest chorobą która może
dotknąć każdego bez względu na wiek, status społeczny. Mówi, że nie jest to choroba
związana z ubóstwem i brakiem higieny jak dawniej sądzono. Nauczyciel przestrzega
przed dyskryminacją i piętnowaniem osoby zakażonej. Uczeń który zaobserwował
problem występowania wszawicy u kolegi/koleżanki bądź u siebie powinien
natychmiast zgłosić wychowawcy i rodzicowi.
4. Rebusy/zgadywanki
Nauczyciel dzieli klasę na 3 osobowe grupy, każdej rozdaje karty pracy 4s3. Prosi
o rozwiązanie zadań. Wspólnie na forum klasy omawia wyniki.

Karta pracy4s1

WESZ GŁOWOWA

Karta pracy 4s2

WSZY POTRAFIĄ SKAKAĆ

WESZ GŁOWOWA POTRAFI PŁYWAĆ

WSZAWICĄ MOŻNA ZARAZIĆ SIĘ OD DRUGIEGO CZŁOWIEKA

WSZAWICE PRZENOSZĄ ZWIERZĘTA

WSZAWICA WYNIKA Z BRUDU I BRAKU HIGIENY

OSOBIE ZARAŻONEJ WSZAWICĄ TRZEBA OGOLIĆ GŁOWĘ

WSZY MAJĄ TYLKO DZIECI

UMYCIE GŁOWY POZWOLI NA POZBYCIE SIĘ WSZY

WSZY NAJCZĘŚCIEJ OSIEDLAJĄ SIĘ ZA USZAMI I PRZY KARKU

WSZY BYTUJĄ NA CAŁYM CIELE

WESZ ŻYWI SIĘ KRWIĄ CZŁOWIEKA

WSZY GŁOWOWE POTRAFIĄ PRZETRWAĆ BEZ CZŁOWIEKA

Karta pracy 4s3
Ćwiczenie 1.
Oddziel posklejane ze sobą wyrazy i zapisz je w taki sposób, aby utworzyły radę.
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Ćwiczenie 2.
Pokoloruj ramki z radami, które mogą pomóc uniknąć wszawicy. Zaznaczone litery
w wybranych ramkach czytane kolejno utworzą hasło.
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Karta pracy 4s 2:
MITY:
WSZY POTRAFIĄ SKAKAĆ
WESZ GŁOWOWA POTRAFI PŁYWAĆ
WSZAWICE PRZENOSZĄ ZWIERZĘTA
WSZAWICA WYNIKA Z BRUDU I BRAKU HIGIENY
OSOBIE ZARAŻONEJ WSZAWICĄ TRZEBA OGOLIĆ GŁOWĘ
WSZY MAJĄ TYLKO DZIECI
UMYCIE GŁOWY POZWOLI NA POZBYCIE SIĘ WSZY
WSZY BYTUJĄ NA CAŁYM CIELE
WSZY GŁOWOWE POTRAFIĄ PRZETRWAĆ BEZ CZŁOWIEKA
FAKTY:
WSZAWICĄ MOŻNA ZARAZIĆ SIĘ OD DRUGIEGO CZŁOWIEKA
WESZ ŻYWI SIĘ KRWIĄ CZŁOWIEKA
WSZY NAJCZĘŚCIEJ OSIEDLAJĄ SIĘ ZA USZAMI I PRZY KARKU
Karta pracy 4s 3:
Ćwiczenie 1:
PO POWROCIE Z WYCIECZKI SZKOLNEJ LUB OBOZU POPROŚ RODZICA O SPRAWDZENIE GŁOWY
Ćwiczenie 2:
Hasło: WŁOSY

