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CHRÁNÍME SVÉ ZDRAVÍ

Máme jen jeden život, jedno zdraví a to si musíme chránit. Když se kamarád zraní, umíš pomoci?Motivace:

Cvi né obvazy, dlahy, trojcípé šátky.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list P16A.

Pot eby:

innost je lépe si rozd lit do dvou aktivit – v první se m žeme zam it na „teorii“ a povídání, p ípadn  
nejjednodušší ošet ení, ve druhé pak více procvi ovat v ci prakticky. Je dobré se k t mto aktivitám vracet pr b žn .

První ást vedoucí zahájí rozhovorem s d tmi. „Víte, emu se íká první pomoc? Kdo ji m že poskytnout? Pomohl 
n kdo z vás kamarádovi? Pomohl vám n kdo, když se vám n co stalo?…“  

Vedeme d ti k tomu, aby si uv domovaly, že poskytnout pomoc by m lo být vlastn  samoz ejmostí. „Aby naše pomoc 
byla ú inná, musíme v d t alespo  základní v ci.“ 

Spole n  si vyprávíme o tom, jak správn  ošet it nap . ránu po vytažení t ísky, od rky, popálení, puchý e apod. 
Upozorníme na nebezpe í klíš at – vytažení klíšt te by d ti m ly nechat na dosp lém. (M žeme se zmínit i o nebezpe í 
kontaktu s neznámými zví aty, alergické reakce – mnohé d ti mají zkušenosti, nebezpe í kontaktu s cizími lidmi.) 

Ve druhé ásti rozd líme d ti do skupinek. Instrukto i p ipraví obvazy, trojcípé šátky, p ípadn  dlahy. innost skupin 
mohou ídit instrukto i. Vyzkoušíme si prakticky n která ošet ení – nap íklad znehybn ní kon etiny (ruka, noha – 
dlaha, trojcípý šátek), p ípadn  obvaz p edloktí. M žeme si vyzkoušet také obvaz ruky i chodidla pomocí trojcípého 
šátku (tzv. packa). Podle schopností d tí m žeme vyzkoušet i obvaz kolena, kotníku apod. Instruktor radí, pomáhá. 
Vedoucí dbá na to, aby se do innosti zapojovaly všechny d ti ve skupinách. Ponecháme as na procvi ení, vyzkoušení 
si, aby d ti m ly možnost se prost ídat. Pak obvazy a šátky vybereme. 

D ti z stanou ve skupinkách a vedoucí vypráví p íhodu. „Na výlet  jeden z kamarád  zakopl a upadl tak neš astn  
na ruku, že s ní nem že pohnout, plá e a st žuje si na velkou bolest kolem záp stí. A lékárni ka jako z ud lání 
z stala n kde ležet. Co ud láte?“ D ti se ve skupinách poradí a pokusí se najít ešení. Instruktor m že pomoci radou. 
„Nemáte n co, co by vám mohlo posloužit místo obvaz , místo dlahy, místo šátku…?“ Necháme d ti, aby ošet ily 
jednoho z len  své skupiny. Pak spole n  zhodnotíme práci, vysv tlíme si klady a zápory jednotlivých ešení. (Nap . 
kdo použil ambulantní uzel?) 

V záv ru se usadíme s d tmi do kruhu. P ipomeneme si, že každý z nás m že n kdy pot ebovat n í pomoc a stejn  
tak musí být p ipraven pomoc poskytnout. P i této p íležitosti m žeme poukázat na vhodnost vytvo ení vlastní KPZ 
(krabi ky poslední záchrany), která se nám m že v terénu mnohdy hodit. Vyzveme d ti, aby si svou krabi ku vytvo ily 
– vedoucí p edá d tem základní informace – pracovní list. Mohou ji p inést ukázat ostatním na n kterou další sch zku. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání, P átelství i P ekonání. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská 
stezka.

Provedení:

Tato innost nevyžaduje speci  ka pro práci s d tmi se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami. 

Upozorn ní pouze na d ti s d tským autismem nebo s prvky autismu – tyto d ti nedokážou adekvátn  reagovat na 
dané situace. Jejich reakce mohou p sobit jako nezájem o téma nebo neochota pomoci kamarádovi.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém  a ob anská.

Dokáže ošet it drobná poran ní.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

1,5 hodiny

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

4.–5. t ída/10–11 let
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Pokud máte možnost, m žete se domluvit na p ítomnosti sp áteleného zdravotníka i zdravotní sestry 
na této sch zce, pro d ti to bude ur it  vítaným zpest ením.

KPZ – práci s ní, využití – je možné nahradit i doplnit vybavením oddílové lékárni ky, jejím vybavením základními 
pot ebami a seznámením se s jejich užitím.

Pozor na:

Moje poznámky:


