
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RATOWNKIEM MEDYCZNYM 

w dniu 12.01.2015r. 

 
1. Założeniem wizyty z Ratownikiem Medycznym było  przedstawienie sposobów pomocy 

koledze lub koleżance w przypadku zranienia czy urazu oraz jak wezwać pomoc- ćwiczenia.  
Spotkanie odbyło się w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu dla wszystkich szkół i przedszkoli 
Bezpieczne Przedszkole- Bezpieczny Przedszkolak 

 
2. Cele: 

• Poznanie  sposobów postępowania w przypadku zranienia lub urazu 
• Rozwijanie umiejętności wezwania pomocy w razie potrzeby  
• Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi 
• Zapoznanie z pracą ratownika medycznego 

 
3. Podjęte działania: 
W dniu 12.01. 2015r.dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku uczestniczyły w 
zajęciach dotyczących Pierwszej Pomocy Medycznej. Na początku zajęć  Ratownik medyczny  
pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje. Wyjaśnił również, na czym polega  jego praca 
oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Dzieci miały okazję wysłuchać informacji na 
temat udzielania pierwszej pomocy.  

 
Jednym z najciekawszych dla przedszkolaków były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Ratownik 
medyczny powiedział dzieciom, iż bardzo ważne jest by rodzice dbali o to, żeby dzieci jeździły w 
foteliku i mocno zapiętych pasach, a także podczas jazdy rowerem i innych podobnych aktywności 
zawsze miały odpowiednie zabezpieczenie głowy i kończyn. Przedszkolaki ćwiczyły sposoby 
zachowania się w sytuacji  , gdy ktoś w ich obecności zemdleje lub złamie rękę i jak należy sprawdzić 
przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc.  
 
4.  Udział w dzieci w zaj ęciach: 68  
5. Imię i nazwisko osoby  odpowiedzialnej:   Marlena Mierzwińska 
 
6. Efekty: 

• Dzieci poznały sposoby postępowania w przypadku zranienia lub urazu 
• Dzieci poznają numery alarmowe oraz wiedzą jak wezwać pierwszą pomoc 
• Dzieci poznają pracę ratownika medycznego 

 
Wnioski: 

Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych przez Ratownika 
Medycznego. Poznały zasady postępowania w przypadku zranienia lub urazu, poznały numery 
alarmowe. Wiedzą jakich informacji należy udzielać w razie wzywania pierwszej pomocy. Poznały 
pracę Ratownika Medycznego.  
 

Marlena Mierzwińska 
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