




8 lekcji na temat udzielania pierwszej pomocy 

i zapobiegania wypadkom 

dla uczniów klas trzecich i czwartych 

szkół podstawowych 

oraz czwartych i piątych szkół specjalnych

Warszawa 2008

RATOWNICZEK

pomaga

Ci pomagać!
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Drodzy Rodzice!

Postać Ratowniczka przybliżyła w ostatnich latach setkom tysięcy 

dzieci podstawowe zagadnienia pierwszej pomocy i zapobiegania 

wypadkom. Efekt naszych starań trzymają Państwo w swoich 

rękach: jest to zupełnie nowy program przygotowany dla dzieci 

powyżej pierwszej klasy szkoły podstawowej. Sądzimy bowiem, 

że nawet najmłodsi są w stanie dobrze udzielić pierwszej pomocy.  

Zeszyt powinien znaleźć zastosowanie na zajęciach wiedzy 

o świecie.  Dostarczając zabawy, pokazuje uczniom w jaki sposób 

można uniknąć wypadków, a także jak należy się zachować 

w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek.
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Silnie r ce!
Poparzenie substancjami r cymi.

„Timba to ca kiem mi y piesek!” 
Ugryzienie.

Uwaga, zlodowacia y nieg!
Z amanie ko ci.

Igloo, woda i gor ca herbata. 
Odmro enie.

Krew w nawiedzonym domu. 
Silne krwawienie.

„Dalej, na wy cigi!”
Utrata przytomno ci.

Ogni ci piraci – super zabawa. 
Oparzenie.

Duch nad szkolnymi drzwiami. 
Materia y opatrunkowe.

Spis tre ci

HE08_Schülerheft3-4_Druck pop.indd   5HE08_Schülerheft3-4_Druck pop.indd   5 2009-07-01   20:52:212009-07-01   20:52:21



Marysia
uczestniczy 

we wszystkich 

żartach Tomek
lubi psocić 

i często się przecenia

Leon
jest bardzo 

chętny 

do pomocy

Iga
jest wysportowana 

i dużo się śmieje Eri
jest bardzo przyjazną 

dziewczynką

Pomoc 
jest ju  na miejscu!

Paulina Bernard

Alan
często rozśmiesza 

swoich przyjaciół

RATOWNICZEK
i jego przyjaciele

HE08_Schülerheft3-4_Druck pop.indd   6HE08_Schülerheft3-4_Druck pop.indd   6 2009-07-01   20:52:232009-07-01   20:52:23



Silnie r ce!
Poparzenie

substancjami r cymi.

Ten środek jest 
niebezpieczny 

i nie jest dla 
dzieci.

No ale ja już 
nie jestem 
taka mała.

Moja córka 
poparzyła się 

kwasem!

Muszę 
zmyć kwas 

z twojej 
skóry.

Pokażę mamie, 
jak potrafię 

sprzątać!

Czy 
mogę ci 
pomóc?

Nie, to nie 
jest praca dla 

ciebie.
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Podstawowa zasada: toksyczne, żrące 

i łatwopalne środki chemiczne powinny 

być stosowane możliwie jak najrzadziej!

Wskazówki Ratowniczka
jak zapobiec wypadkowi 

Środki chemiczne przechowywać zawsze w oryginalnych 
opakowaniach, nigdy nie napełniać nimi butelek po napojach!

Nigdy nie wąchać naczynia z nieznaną 
zawartością ani jej nie próbować!

Stosować zalecane środki ochronne (np. rękawice 
gumowe, okulary) i przestrzegać środków ostrożności.

Nigdy nie przechowywać 
środków chemicznych z żywnością.ś i

Nie niszczyć i nie odrywać 
etykiet i opisów substancji.

Przed użyciem zawsze uważnie przeczytać 
instrukcję i stosować się do niej!

Przechowywać środki chemiczne z dala od dzieci 
– najlepiej w zamkniętej szafce. Również środki służące 
do prania i czyszczenia mogą być toksyczne lub żrące.

Nigdy nie stosować nierozcieńczonych koncen-
tratów (np. koncentratu octu). Przestrzegać zasad 
rozcieńczania!

Środki chemiczne w domu:
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Wskazówki Ratowniczka
dotycz ce pierwszej pomocy
 

 Zanim dotkniesz poszkodowanego, 
załóż jednorazowe (gumowe) rękawiczki.

 Pozbądź się ubrań nasączonych 
żrącymi substancjami.

 Przez dłuższy czas opłukuj skórę czystą wodą. 
Zadbaj o to, by spływająca woda w jak najmniejszym 
stopniu ściekała po zdrowych partiach ciała.

 Nałóż jałowy opatrunek.

 Ułóż poszkodowanego wygodnie i przykryj go.

 Otwórz okno.

 Zadzwoń po pogotowie ratunkowe, 
żeby zabrano poszkodowanego do szpitala.

 Mów do poszkodowanego cicho i spokojnie. 
To go uspokoi i pocieszy.

Muszę 
zmyć kwas

 z twojej 
skóry.

Moja córka 
poparzyła się 

kwasem!
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Które z symboli nie ostrzegają 
przed środkami chemicznymi?
Przekreśl niewłaściwe symbole!

Łatwopalne 

Ułatwiające palenie

Żrące

Łatwopalne

Drażniące skórę

Toksyczne, trujące

Ż r ą c e !

Niebezpieczne dla zdrowia

PRZECHOWYWAĆ 
POD ZAMKNIĘCIEM

U
W

A
G

A
! T R U C I Z N A U

W
A

G
A

!
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„Timba
to ca kiem mi y piesek!”

A co to? 
Tam szczeka pies!

To Timba. 
Ona jest całkiem 

miła.

Czy 

możemy ją 

pogłaskać?

Ałaaa! 
Ugryzła 
mnie!

Czy Timba 
jest  zaszczepiona 

przeciw wściekliźnie?

Z raną po ugryzieniu 
trzeba zawsze 
iść do lekarza!

Nie 
wiem.

Włóż rękę 
pod wodę 

i obmyj zwykłym 
mydłem.

Pies 
mnie 

ugryzł!

Jedziemy 
do szpitala.

Ale 
nie jest 

aż tak źle.

MYDŁO
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Wskazówki Ratowniczka 
jak zapobiec wypadkowi

Jeżeli zbliża się do ciebie pies, stój spokojnie i nie ruszaj 
się. Gdy uciekasz, pies myśli, że jesteś zdobyczą i próbuje 
cię złapać. Z kolei gdy do niego podchodzisz, pies myśli, 
że to ty chcesz go złapać. W obu przypadkach może się 
zdarzyć, że cię ugryzie.

Psy mają słaby wzrok. 
Poznają ludzi po głosie lub zapachu. 
A więc mów do psa i pozwól mu się 
w spokoju obwąchać.

Nie głaskaj żadnego obcego psa, który biega bez kagańca 
– nawet wtedy, gdy pozwala ci na to jego właściciel. 
Czasami wystarczy mały ruch, żeby wystraszyć psa.

Psy nie lubią, gdy zachodzi się je od tyłu.

Zwróć uwagę na mowę ciała psa. 
Przyjacielskie psy machają ogonem 
i mają postawione uszy. 
Pies, który warczy, ma zjeżoną na karku sierść, kładzie 
uszy i wyciąga ogon do tyłu, nie chce byś go głaskał.

W kontaktach z psami należy przestrzegać 

następujących zasad:

HE08_Schülerheft3-4_Druck pop.indd   12HE08_Schülerheft3-4_Druck pop.indd   12 2009-07-01   20:53:102009-07-01   20:53:10



Pies 
mnie 

ugryzł!

Jedziemy do 
szpitala.

Wskazówki Ratowniczka 
dotycz ce pierwszej pomocy
 

 Kiedy ugryzie cię zwierzę, przemyj ranę możliwie 
najcieplejszą wodą z  mydłem. 
Możesz w ten sposób zniszczyć wirusy wścieklizny.

 Jeśli nakładasz opatrunek, 
używaj tylko jałowego materiału 
opatrunkowego!

 Czasami po ugryzieniu zwierzęcia konieczne 
jest szczepienie przeciwko wściekliźnie, 
ale może to stwierdzić tylko lekarz, dlatego 
powinieneś jak najszybciej udać się 
do lekarza lub szpitala. 

 Zwierzę, które ugryzło, powinno zostać przebadane 
przez weterynarza, aby stwierdzić, czy nie jest 
chore na wściekliznę. W przypadku zwierząt 
dzikich nie jest to takie łatwe – dużo łatwiej 
jest znaleźć właściciela zwierzęcia domowego.

 - Włóż rękę pod wodę, 
a ja tymczasem poszukam 

jakiegoś środka 
dezynfekującego 

rany.
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Do kogo należy miska z jedzeniem?
Połącz litery w kolejności alfabetycznej.

Zacznij od liter drukowanych.
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Uwaga,
zlodowacia y nieg!

Co się 
stało? Boli mnie 

nadgarstek, 
nie mogę 

nim ruszać.

Teraz ramię 
jest 

unieruchomione.

Proszę, usiądźcie 
na tym, żeby nie 
było wam zimno.

Halo, tato…

To był super 
wyjazd na 

narty!

Spróbuję ci 
zdjąć 

rękawiczkę.

Proszę, 
chusta trójkątna!

Dziękuję, ja 
to zrobię!
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Jeśli upadniesz na wyciągu 
orczykowym, jak najszybciej 
opuść trasę wyciągu.

Wskazówki Ratowniczka 
jak zapobiec wypadkowi

Na zlodowaciałym śniegu nie 
dasz rady tak łatwo balansować 
i hamować jak na miękkim 
śnieżnym puchu. Dlatego zwracaj 
uwagę na warunki panujące na 
trasie zjazdowej.

Nie przeceniaj się, dostosuj 
prędkość do swoich możliwości.

Odpowiedni sprzęt i odzież 
mogą cię ochronić przed 
zranieniami.

Zasady korzystania z tras 
zjazdowych dotyczą wszystkich 
narciarzy i snowboardzistów! 
Tylko w ten sposób można 
uniknąć zderzeń i wypadków.

Nigdy nie zbaczaj sam z trasy zjazdowej.

Jeźdź tylko w tych miejscach, 
w których nie występuje zagrożenie 
lawinami lub innymi katastrofami.

Uważnie omijaj wszelki sprzęt na 
trasie zjazdowej. Zderzenie może 
zakończyć się śmiertelnie
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- Spróbuję 
ci zdjąć 

rękawiczkę.

Halo, tato…
Teraz 

ramię jest 
unieruchomione.

Wskazówki Ratowniczka 
dotycz ce pierwszej pomocy

 Pomóż poszkodowanemu przyjąć wygodną 
pozycję. Może się zdarzyć, że w wyniku szoku 
będzie mu się kręciło w głowie.

 Ważne aby zabezpieczyć miejsce wypadku 
np. deską snowboardową. Dzięki temu 
ostrzeżesz innych ludzi i nie dojdzie do 
kolejnych wypadków.

 Nie poruszać uszkodzonego ramienia lub nogi! 
Może to wyrządzić poważną krzywdę.

 Zdjąć obcisłe elementy odzieży np. rękawiczki. 
Dzięki temu zobaczysz, w którym miejscu doszło 
do uszkodzenia i co się stało.

 Kiedy unieruchamiasz ramię, 
zawsze używaj do tego chusty trójkątnej. 
Nałóż ją w taki sposób, 
w jaki się nauczyłeś.

 Nie sądź, że wszystko zrobisz sam. 
Sprowadź dalszą pomoc!

 Mów do poszkodowanego cicho i spokojnie. 
To go uspokoi i pocieszy.

 Poszkodowanemu nie może być zimno. 
Kurtka nałożona na ramiona ochroni 
przed wychłodzeniem. 
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Które z dzieci upadło najmniejszą ilość razy?

Tomek        Iga           Leon               Alan
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Igloo, woda 
i gor ca herbata.

Nalejemy wody 
to igloo 

zamarznie! – Nie czuję 
palców u rąk 

i u nóg!

Chciałabym się 
wykąpać, jest mi 

zimno

Potrzyj ręce 
śniegiem, wtedy się 

zagrzeją!

Możemy się 
przyłączyć?

No 
pewnie!

Oj nie. Tak nie wolno 
robić, to tylko 

zaszkodzi!

Nie ma mowy. 
Musisz się 

rozgrzać od 
środka. Pij 

bardzo wolno!

W drodze do domu…
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Wskazówki Ratowniczka 
jak zapobiec wypadkowi

     Gdy na dworze jest zimno:

Również latem może zrobić się zimno podczas 
wycieczki w góry. Dlatego zawsze zabieraj ze sobą 
czapkę, rękawiczki, sweter i pelerynę.

bą 

Zbyt ciasne buty i ubranie są często 
powodem, dla którego robi ci się szybko zimno.

Rękawiczki i czapka utrzymują ciepło.

Jeśli przemoczysz ubranie, szybko je zdejmij 
i włóż suche rzeczy!

Kremy zawierające wodę mogą zaszkodzić twojej 
skórze twarzy podczas mrozów. Kremy chroniące 
przed zimnem zawierają ochronny tłuszcz.

o.

 

ijje zdejm

y
uszcz.
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Wskazówki Ratowniczka 
dotycz ce pierwszej pomocy
 

   Zabierz poszkodowanego do ciepłego pomieszczenia 
i pomóż mu się rozebrać. 

   Przy ciężkim odmrożeniu owiń uszkodzone części ciała 
jałowym opatrunkiem np. opatrz palce u rąk i u nóg.

   Owiń ciało poszkodowanego wełnianym kocem – ale nie 
odmrożone części ciała.

   
    Jeśli podasz poszkodowanemu do picia gorącą, słodką 

herbatę, szybciej zrobi mu się ciepło.

   Zadzwoń po pogotowie 
ratunkowe, aby zabrano 
poszkodowanego do szpitala.

     Mów do poszkodowanego cicho 
i spokojnie. To go uspokoi 
i pocieszy.

Ważne:

Powinieneś starać się poprawić krążenie 
krwi w odmrożonych partiach ciała, 
podając gorące napoje i ogrzewając 
poszkodowanego. Uszkodzonych części 
ciała nie można bezpośrednio rozgrzewać 
lub pocierać śniegiem, gdyż jeśli zostanę 
rozgrzane zbyt szybko, może dojść do 
trwałych uszkodzeń.

- Chciałabym się 
wykąpać, jest mi 

zimno.

Nie ma 
mowy. 

Musisz się 
rozgrzać od 
środka. Pij 

bardzo wolno!
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Drugi z nich różni się od pierwszego 10 elementami. 
Czy uda ci się wszystkie odnaleźć?

Przyjrzyj si  uwa nie
dwóm rysunkom
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Krew
w nawiedzonym domu.

Gotowe!

Uciśnij ranę 
i usiądź. Przyniosę 

swoją apteczkę 
pierwszej pomocy!

Lepiej się teraz 
połóż!

Alen się 
skaleczył. Jego 

przedramię 
ciężko krwawi.

Nie da się 
otworzyć. 

Zacięło się.

Ała!

Musimy założyć 
opatrunek 
uciskowy.

Dobrze, że na nas 
zaczekałaś. Nie 

znaleźlibyśmy was.

Czekaj, 
spróbuję od 

środka.

Dlaczego nie 

poczekaliście?

Skaleczyłeś 
się!

OK, teraz 
możesz 

już puścić.

A ja 
sprowadzę 

pomoc!

HE08_Schülerheft3-4_Druck pop.indd   23HE08_Schülerheft3-4_Druck pop.indd   23 2009-07-01   20:54:102009-07-01   20:54:10



Wskazówki Ratowniczka
dotycz ce pierwszej pomocy
 

Pomóż rannemu usiąść lub położyć się na ziemi.

Ważne, aby założyć jednorazowe rękawiczki. 
Dzięki nim nie zarazisz się żadną  chorobą.

Połóż na ranę jałowy gazik, załóż opatrunek 
uciskowy i trzymaj ramię wysoko w górze.

Umocnij opatrunek chustą trójkątną.

Poproś kogoś, by zadzwonił po pogotowie 
i zaczekał, aż przyjedzie, aby ratownicy 
nie musieli was szukać.
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W przypadku silnego krwawienia, 
ważne jest, abyś dobrze ułożył rannego. 

Zwróć uwagę, by leżał płasko 
na plecach z uniesionymi nogami.

Trzymaj zranione ramię wysoko 
w górze i obserwuj opatrunek uciskowy.

Rannemu nie może być zimno. 
Przykryj go kocem lub jakimś ubraniem.

Mów do rannego cicho i spokojnie.
 To go uspokoi i pocieszy.
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Tego domu strzegą duchy. 
Ile ich widzisz?
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„Dalej, na wy cigi!”

Gotowe!

Czy może Pan 
zadzwonić po 
pogotowie?

Dalej, na 
wyścigi!

Czy coś ci 
się stało?

Zrobiłaś 
to 

doskonale!

Muszę położyć Tomka 
w pozycji bocznej 

ustalonej.
Dzięki Bogu, 

oddycha!
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Wskazówki Ratowniczka
jak zapobiec wypadkowi

Do bezpiecznej jazdy na rowerze
twojej głowie potrzebny 
jest kask.

Do bezpiecznej jazdy na rowerze twojemu rowerowi 
potrzeba sześciu rzeczy:

 1   dwóch hamulców
 2  dzwonka lub klakson
 3  białego światełka odblaskowego z przodu
 4  czerwonego światełka odblaskowego z tyłu
 5  żółtych światełek odblaskowych na pedałach
 6  żółtych światełek odblaskowych na szprychach
        (przynajmniej dwóch na jednym rowerze) 
        lub odblaskowych opon

6
5
4
3
2
1

6

5

4

3

2
1
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Wskazówki Ratowniczka 
dotycz ce pierwszej pomocy
 Zwróć się do poszkodowanego, który się nie porusza 

i dotknij jego przedramienia.

    Jeśli poszkodowany nie reaguje, poproś kogoś, 
by zadzwonił po pogotowie.

     Poluzuj ubranie przy szyi poszkodowanego i oczyść 
– w razie potrzeby – jamę ustną.

     Odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, 
aby mógł swobodnie oddychać.

     Słuchając, patrząc i czując przez 10 sekund sprawdzisz, 
czy poszkodowany oddycha.

    Jeśli poszkodowany nie reaguje, lecz oddycha, to znak, 
że stracił przytomność. 
Musisz położyć go w pozycji bocznej ustalonej.

     Poszkodowanemu nie może być 
zimno, dlatego musisz go przykryć.

    Co minutę sprawdzaj, czy oddycha.

     Pozostań przy poszkodowanym 
dopóki nie dotrze pomoc.

Zrobiłaś 
to 

doskonale!

Muszę położyć 
Tomka w pozycji 

bocznej 
ustalonej.

dd

Gotowe!

Czy coś ci 
się stało?

Czy może Pan 
zadzwonić po 
pogotowie?

Dzięki Bogu, 
oddycha!
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Których elementów brakuje na drugim obrazku?
Namalujcie je i pokolorujcie obrazek.
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Ogni ci piraci 
– super zabawa!

Nie ruszaj się!

Nie! Żadnej maści – 
trzeba tylko schłodzić 
wodą i założyć jałowy 

opatrunek!

Zadzwonię po 
pogotowie i przyniosę 

apteczkę.

Podaj mi jeszcze 
kiełbaskę!

Och, ............

Dzięki Bogu nie 
przykleiło się do 

skóry!
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Wskazówki Ratowniczka
jak zapobiec wypadkowi

Uwaga ogień!
Ogień powstaje zawsze podczas kontaktu 
materiałów palnych ze źródłem ognia 
przy wystarczającej ilości tlenu.

Trzymać materiały palne z dala od źródeł ognia!

Dlatego:

Nie kłaść materiałów palnych przy piecu!

Świece, grzejniki … stawiać daleko od materiałów palnych!

Unikać kontaktu łatwopalnych materiałów z płomieniami!

Nie przykrywać lamp ubraniami!

Nie zapalać świec na suchych choinkach bożonarodzeniowych!

Nie wyrzucać niedopałków papierosów w dowolnym miejscu!

źr
ódło

 o
gnia

tlen

materiał palny

O2

Nie pozwalać małym dzieciom bawić się zapałkami!
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Wskazówki Ratowniczka 
dotycz ce pierwszej pomocy

- Nie ruszaj się!

Och, ............

Dzięki Bogu nie 
przykleiło się do 

skóry!

Zadzwonię po 
pogotowie i przyniosę 

apteczkę.

Spróbuj uniemożliwić ucieczkę osobie, której odzież się 

pali.

Stłum płomienie kocem lub jakimś ubraniem.

Zdejmij uważnie spalone ubranie, ale nie zrywaj ubrania, 

które przykleiło się do ciała!

Schładzaj oparzenie czystą, bieżącą wodą dopóki 

ból nie zmaleje – ok. 15-20 minut.

Zadzwoń po pogotowie, aby zabrano rannego 

do szpitala.

Załóż wigotny, jałowy opatrunek na ranę.

Usadź lub połóż rannego wygodnie i okryj go.

Jeżeli jesteś w zamkniętym pomieszczeniu, 

otwórz okno.

Mów do rannego cicho i spokojnie. 

To go uspokoi i pocieszy.
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Gdzie na rysunku znajdują się ponumerowane obrazki?
 Zaznacz flamastrem odpowiednie miejsca.

 1 2 3 4 5 6 7 8
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Duch
nad szkolnymi drzwiami

„No nie, ale bzdura! Ratowniczek, dobry duszek, 

który pomaga ci pomagać. Czy nasza nauczycielka 

na serio wierzy, że to kupimy?” Marcel potrząsa głową 

gdy opuszcza z Łukaszem budynek szkoły. 

Obaj ukończyli właśnie „Kurs Ratowniczka”. Mają 

plecaki pełne materiałów opatrunkowych, które 

specjalnie na tę lekcję przynieśli ze swoich domów. 

Na zajęciach mówili o tym, jaki opatrunek przeznaczony 

jest na jaką ranę. Alan, Iga, Eri, Tomek i Leon opowiadali 

o swoich wypadkach. „Hej Marcel, popatrz na mnie, 

pokażę ci ducha!”, woła Łukasz i zaczyna szperać 

w swoim plecaku. Wyciąga koc ratunkowy, rozpakowuje 

go, rozkłada i zarzuca sobie na ramiona. Zawiązuje 

go z przodu pod szyją, żeby mu się nie ześlizgnął. 

„Czekaj no, zrobię z ciebie ducha mumii”, grozi Marcel, 

który już wyjął bandaż. Szybko obwija mu nim głowę 

i umocowuje swoje dzieło plastrem opatrunkowym. Chustę 

trójkątną zawiązuje mu na twarzy jako osłonę ust. Łukasz 

wygląda naprawdę groźnie. „Z gazików można zrobić 

doskonałe klapki na oczy!”. Marcel zaczyna

je wycinać nożyczkami. „Teraz będziesz duchem 

mumio-kowbojo-pirata!”, śmieje się głośno.

„Myślisz, że z jednorazowych rękawiczek 

będą dobre bomby wodne?”, pyta Łukasz trochę 

niewyraźnie przez chustę na twarzy. „To by była zabawa!”. 
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W chwili gdy Marcel wyciąga przylepiec z torby 

i zastanawia się, komu mógłby nim zakleić buzię, Łukasz 

staje jak wryty. Wytrzeszcza oczy wpatrując się w jeden punkt 

nad szkolnymi drzwiami. Marcel podnosi głowę, zauważa 

to, co Łukasz i blednie. „Widzisz to co ja?”, szepcze Łukasz 

do swojego przyjaciela. Marcel jest w stanie jedynie kiwnąć 

głową. Nad szkolnymi drzwiami unosi się duch. Ale nie jest 

to duch dobry i miły! O nie! To olbrzymi, nadęty duch 

o wściekłym obliczu. Z szeroko rozłożonymi ramionami 

zbliża się do dzieci. Wtedy ze szkoły wychodzi 

nauczycielka. Widzi swoich dwóch uczniów 

w przebraniu. „Czy was opuściły wszystkie dobre 

duchy?”. I już chce zacząć strofować chłopców 

i wyjaśniać im, że nie wolno marnować cennego 

materiału opatrunkowego, gdy nagle zauważa ich miny. 

Lukas i Marcel stoją nadal przerażeni, jakby wcale nie 

zauważyli nauczycielki. „Co z wami? Zobaczyliście 

ducha?”. Obaj przerażeni spoglądają na swoją nauczycielkę. 

„Skąd Pani wie?”, szepcze Marcel. Nauczycielka zaczyna się 

uśmiechać – domyśla się, który duch ukazał się chłopcom 

i wie także, dlaczego wyglądał na tak strasznie złego. 

Ponieważ nawet takie dobre duchy jak Ratowniczek, 

mogą stać się bardzo złe. Czy wiesz dlaczego?

ukasz

den punkt

ą

nie jeeeeesssssssssssssstttttttttttttt  

h 

ami 

miny. 

e 

zycielkę.

yna się
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Tym mo esz
pomóc!

gaza opatrunkowa

gaziki

czysta chusteczka 

higieniczna

do osłonięcia

przylepiec

bandaż z gazy 

chusta trójkątna

do umocowania

plaster z opatrunkiem

opatrunek osobisty 

do osłonięcia 

i umocowania

koc wełniany

koc ratunkowy

do ogrzania 

i położenia

woda
do obmycia 

i ochłodzenia

mydło

czysta woda

do dezynfekcji/

przemycia rany

nożyczki do cięcia

rękawiczki jednorazowe do ochrony
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Ile razy przedmioty przedstawione poniżej 
powtarzają się na rysunku?
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