
 

 

 

Konspekt zajęć - 

- warsztaty dla rodziców 

„ Ratujemy życie” 

 

 
 

opracowała: Małgorzata Kowalska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Data:   ……………………………………………. 

 

Prowadzący:  ……………………………………………………………………. 

 

Temat:   Jesteśmy gotowi udzielać pomocy. 

 

Cele:   uczestnicy zajęć 

- potrafią zdefiniować terminy: osoba przytomna i nieprzytomna oraz sprawdzić                 

i ocenić stan przytomności poszkodowanego, 

- znają zasadę: słyszę – czuję – widzę, 

- potrafią ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i wiedzą, 

kiedy się ją stosuje, 

- potrafią ocenić, kiedy należy wykonać oddechy ratownicze oraz rozumieją ich 

potrzebę i potrafią je wykonać. 

 

Metody: 

- słowna: omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy-czynności ratujących 

życie 

- oglądowa: pokaz pozycji bocznej oraz oddechów ratowniczych 

- czynna: ćwiczenie pozycji bocznej i oddechów ratowniczych 

 

Formy pracy: 

- z całą grupą: część teoretyczna 

- indywidualnie: część praktyczna  

 

Środki dydaktyczne: plansza – schemat elementów udzielania pomocy ratującej 

życie, maty, manekiny, środki higieniczne-płyn i gaziki do dezynfekcji 

 

• zajęcia mogą prowadzić uczniowie, po odpowiednim przygotowaniu 



Powitanie uczestników warsztatów przez organizatora, oddanie głosu 

prowadzącym. 

 

Prowadzący I:   

Dzień dobry. Serdecznie witamy naszych kursantów. Zajęcia 

poprowadzą:…………………………………………………………. . 

Na dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się udzielaniem pierwszej pomocy, 

dokładniej ratowaniem życia. 

Otóż, każdy z nas może nauczyć się podstawowych zasad udzielania 

pierwszej pomocy ratującej życie. 

Tak na marginesie, gdyby co 10-ty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielić takiej 

pomocy, to ocaliłoby to milion poszkodowanych w roku. 

Kochani , istnieje taki łańcuch, nazywa się Łańcuch Przeżycia. Składa się, 

jak każdy łańcuch, z ogniw. Pominięcie jednego, nie ocali życia. 

Ogniwa są trzy: - wezwanie pomocy 

                          - wczesna resuscytacja 

                          - szybka pomoc fachowców. 

Przejdźmy do konkretów. 

Oto schemat czynności ratujących życie / plansza/. 

Pierwszym elementem jest bezpieczeństwo. 

Chodzi tu o bezpieczeństwo ratującego. Nigdy nie narażamy swojego 

zdrowia i życia. Jeżeli miejsce wypadku jest dla ratującego zagrożeniem, 

ograniczamy się tylko do wezwania pomocy. Chyba, że damy radę usunąć 

zagrożenie np. rozbite szkło. 

Następne czynności omówi koleżanka …………………………………. . 

 

 

 

 



Prowadzący II: 

Jeżeli stwierdzimy, że jest bezpiecznie, oceniamy stan poszkodowanego. 

Podchodzimy do niego i pytamy: Co się stało? 

Jeśli odpowie, pytamy czy potrzebuje pomocy i w miarę możliwości 

pomagamy. Jeśli nie odpowie, delikatnie potrząsamy za ramiona. Brak 

reakcji oznacza, że jest nieprzytomny. 

Natychmiast wzywamy pomoc. 

- Kto wie, pod jaki numer dzwonić? 

- A co należy powiedzieć? 

Proszę zapamiętać! Nigdy nie rozłączaj się pierwszy! 

Dalszą część poprowadzi kolega ………………………………………….. .   

 

 

Prowadzący III:  

Gdy już wiemy, że poszkodowany jest nieprzytomny, wezwaliśmy pomoc, 

sprawdzamy, czy oddycha. 

Najpierw sprawdzamy, czy drogi oddechowe są drożne – odchylamy głowę 

do tyłu, drugą ręką odchylamy podbródek i patrzymy czy jama ustna jest 

czysta – pusta. Jeżeli coś w niej zalega, musimy to usunąć. 

Teraz przykładamy głowę do głowy poszkodowanego tak, aby: 

- ucho słyszało oddech 

- policzek czuł powietrze wydychane przez poszkodowanego 

- oczy widziały unoszącą się klatkę piersiową. 

Sprawdzamy tak przez około 5, 10 sekund. 

Jeżeli poszkodowany oddycha, układamy go w pozycji bocznej ustalonej. 

Poproszę kolegów o demonstrację pozycji bocznej ustalonej. 

 

 



Pokaz pozycji bocznej z ponownym omówieniem / 2osoby: 1 – 

poszkodowany, 2 – ratujący/. 

Poszkodowany leży na macie, ratujący demonstruje i omawia pozycję 

boczną: 

- klękamy przy poszkodowanym, nie oddycha, jama ustna pusta. Rękę, która 

jest bliżej nas kładziemy wzdłuż jego głowy,  

- drugą rękę uginamy w łokciu, dłoń przykładamy do policzka i 

przytrzymujemy, 

- swoją wolną ręką zginamy nogę poszkodowanego w kolanie / ta sama 

strona, co zgięta ręka/, 

- przeciągamy poszkodowanego za kolano i rękę w swoją stronę i kładziemy 

na boku, 

- głowa musi leżeć na jego wyciągniętej ręce, odchylona do tyłu; kolano pod 

kątem prostym dla zabezpieczenia przed przewrotem na brzuch.  

 

 

Dziękuję. Możemy poszkodowanego przykryć i czekamy na fachową pomoc. 

Ale! Sprawdzamy oddech co 2 minuty. Gdyby poszkodowany przestał 

oddychać wykonujemy oddechy ratownicze. 

To jest następna czynność i omówi ją kolega ………………………………. . 

 

Prowadzący IV: 

Jeżeli poszkodowany nie oddycha lub oddycha, ale nieprawidłowo 

wykonujemy oddechy ratownicze: 

- drogi oddechowe muszą być drożne 

- odchylamy głowę do tyłu i odchylamy podbródek 

- zatykamy nos 

- bierzemy normalny wdech 



- dokładnie przykładamy swoje usta do ust poszkodowanego i robimy 

wydech / jeżeli zrobiliśmy to dobrze, klatka piersiowa uniesie się; gdyby się 

nie uniosła, wykonujemy kolejny oddech ratowniczy/ 

Musimy zrobić 2 takie oddechy. 

Mamy tlen w płucach, teraz przez krew musimy go rozprowadzić, a więc: 

- ręce układamy jedna na drugiej i nasadą dłoni, mocno i szybko,  

30 razy uciskamy klatkę piersiową / po każdym ucisku klatka musi wrócić do 

normalnego stanu/. 

Pamiętajcie!  2 oddechy, 30 uciśnięć . 

Poproszę o pokaz kolegów. 

 

Pokaz oddechów ratowniczych. 

 

Dziękuję. Jeżeli poszkodowany zacznie oddychać, układamy go w pozycji 

bocznej ustalonej. Jeśli nie przywróciliśmy oddechu, wykonujemy oddechy 

ratownicze do momentu przejęcia poszkodowanego przez fachowców. 

 

 

Prowadzący V: 

To, co przed chwilą zobaczyliśmy nazywa się resuscytacja. Możemy ją 

przerwać tylko z 3 powodów: 

1. poszkodowany oddycha 

2. poszkodowanego przejmuje fachowiec 

3. my – ratujący jesteśmy zagrożeni np. robi się nam słabo. 

 

Za chwilę krótka przerwa, ale przedtem zadanie: 

Co zrobić, jak się zachować w sytuacji: 

Jesteśmy z kolegą w lesie. Kolega potyka się, upada i traci przytomność. 

Jakby tego było mało, nie mamy telefonów. /odp. Bezpieczeństwo/. 



Prowadzący VI: /po przerwie/  

Witam na ćwiczeniach. Teraz to wszystko, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy 

spróbujemy wdrożyć w życie. 

Ćwiczenia będą dwa: 

1. pozycja boczna 

2. oddechy ratownicze. 

Proszę dobrać się parami. Jedna osoba kładzie się na macie-jest 

poszkodowanym, druga osoba z pary to ratujący. 

Można spoglądać na schemat i wykonujemy poszczególne elementy. 

Potem zmiana.  

 

Czy wszyscy wykonali ćwiczenie?  Przechodzimy zatem do zadania 2 

i teraz poćwiczymy oddechy ratownicze. 

Proszę podejść do manekinów. Przypominam: drożne drogi oddechowe,  

2 wdechy, 30 uciśnięć. 

Oczywiście dbamy o higienę i specjalnym płynem dezynfekującym 

przemywamy usta manekina po każdym ćwiczeniu. 

 

Pytania uczestników warsztatów – odpowiada osoba przygotowująca. 

 

Po ćwiczeniach. 

Dziękujemy za wspólną lekcję. Pamiętajmy, że od naszej wiedzy i 

umiejętności może zależeć czyjejś życie. 

Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać te cenne informacje. 

Dziękujemy za uwagę, życzymy spokoju i opanowania, jeśli trzeba będzie 

zadziałać. Do widzenia. 


