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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS    

GIER PLANSZOWYCH 

   „Pierwsza pomoc przedmedyczna” 

 

ORGANIZATOR: 

• Koordynator Konkursu mgr Dawid Drogosz – nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa  

• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu 

 

ADRESACI: 

• Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej 

 

CELE  KONKURSU:  

• Propagowanie wiedzy o pierwszej pomocy 

• Rozbudzenie aktywności twórczej  

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

• Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy 

konkursowej w formie gry planszowej dotyczącej pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 
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• Zakres treści objętych konkursem: Rozdział  3. Podstawy pierwszej 

pomocy – podręcznik: Żyję i działam bezpiecznie, J. Słoma, wyd. Nowa 

Era; ewentualnie dział Pierwsza pomoc – w podręcznikach innych 

wydawnictw: 

- obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, zakres pierwszej pomocy, 

podstawy fizjologii człowieka, nagłe zagrożenie życia, postępowanie 

na miejscu zdarzenia, bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, środki 

ochrony osobistej dla ratownika, wezwanie służb ratowniczych, 

wybrane sposoby transportu poszkodowanych, łańcuch przeżycia, 

zasady udzielania pomocy osobie nieprzytomnej, układanie 

poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, algorytm postępowania 

ratowniczego w przypadku osób przytomnych lub nieprzytomnych 

oddychających, omdlenia, resuscytacja krążeniowo - oddechowa, 

nagłe zatrzymanie krążenia, algorytm podstawowych zabiegów 

resuscytacyjnych, podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci, 

resuscytacja z wykorzystaniem AED, apteczka pierwszej pomocy, 

rodzaje apteczek, podstawowe wyposażenie apteczki samochodowej, 

tamowanie krwawień i krwotoków, złamania i zwichnięcia, zakładanie 

chusty trójkątnej, oparzenia i odmrożenia, zadławienie, zawał serca, 

udar mózgu, ciało obce w oku, napad padaczkowy, zatrucia, pomoc 

tonącym, porażenie prądem, ukąszenie, użądlenie.  

• Format planszy do gry: A3, liczba graczy: min. 3 osoby. 

• Uczeń opracowuje instrukcje gry, plansze, pionki, karty pytań itp.. 

• Grę może stworzyć jeden uczeń. 

• Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko 

ucznia, klasę, oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na wzięcie 
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udziału dziecka w konkursie. 

• Ocenie podlega zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość, 

przejrzystość zasad gry, estetyka wykonania,  

• za zajęcie I, II oraz III miejsca uczniowie otrzymują nagrodę 

książkową, dyplom, ocenę celującą za udział z przedmiotu edukacja dla 

bezpieczeństwa, 

• za udział uczeń otrzymuje dyplom, cząstkową ocenę bardzo dobrą z 

przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.  

 

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo fotografowania prac 

konkursowych. Gry przechodzą na własność organizatora na użytek 

dydaktyczny. Autorzy prac (rodzice/ prawni  opiekunowie autorów)  wyrażają 

zgodę na powszechną prezentację ich wytwórczości oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu.  

 

TERMIN: 

Termin dostarczenia prac do 07.05.2021 r. na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu, ul. Reymonta 36, 

41- 205 Sosnowiec, tel. 32/291-32-34 

 

O wręczeniu dyplomów i nagród uczestnicy zostaną powiadomieni 

indywidualnym zaproszeniem.   


