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Szanowni Paƒstwo, Drodzy Nauczyciele!

Nie ukrywam, ˝e prawdopodobnie nie namawia∏bym Paƒstwa do prze
prowadzenia takiej lekcji, gdyby nie moja osobista tragedia. By∏a ona 
skutkiem braku wyobraêni i lekkomyÊlnoÊci. Takiej tragedii doÊwiadcza 
kilkaset m∏odych osób ka˝dego lata, kiedy w czasie wakacji, uwalniajàc 
si´ spod opieki rodziców czy opiekunów, stajà si´ panami w∏asnego 
losu. Jak pokazujà ich historie, konsekwencje m∏odzieƒczej nieodpowie
dzialnoÊci przeradzajà si´ niejednokrotnie w dramaty na reszt´ ˝ycia.

Kiedy mia∏em 16 lat, w czasie wakacji skoczy∏em „na g∏ówk´” do p∏ytkiej 
rzeki. Od tamtego wydarzenia, tj. od ponad 20. lat jestem ca∏kowicie spa
rali˝owany i poruszam si´ tylko na wózku inwalidzkim. Jeden bezmyÊlny 
skok do wody na kilka lat wy∏àczy∏ mnie ca∏kowicie z normalnego ˝ycia. 
Wózek inwalidzki dla mnie, m∏odego ch∏opaka oznacza∏ wyrok. By∏em 
dobrze zapowiadajàcym si´ koszykarzem. Chodzi∏em do ciekawej szko∏y. 
Mia∏em mnóstwo przyjació∏. I w jednej chwili wszystko to straci∏em. Sta
∏em si´ osobà uzale˝nionà od innych, a przechodzàc bolesnà, wielomie
si´cznà rehabilitacj´ utraci∏em kontakt z kolegami. Na zawsze musia∏em 
rozstaç si´ z koszykówkà. Zaczà∏em od nowa uczyç si´ ˝yç.

Wiem, ˝e gdyby ktoÊ w szkole wspomnia∏ o dramatycznych konse
kwencjach skoków do wody, to da∏by mi choç cieƒ szansy na unikni´
cie tragedii. Dlatego pragn´ zach´ciç Paƒstwa do przeprowadzenia  
z m∏odzie˝à zaj´ç lekcyjnych, na które opracowaliÊmy skrypt i mate
ria∏ filmowy – zawierajàce ostrze˝enie skierowane do m∏odych ludzi, 
˝e zdrowie i sprawnoÊç mo˝na straciç w jednej chwili, np. skaczàc  
do p∏ytkiej wody w jeziorach i rzekach. 

Chcia∏bym zaprosiç Paƒstwa do dzia∏aƒ prowadzonych od kilku lat 
przez Integracj´ w  ramach kampanii spo∏ecznej „P∏ytka wyobraênia 
to kalectwo”, zmierzajàcej do zwi´kszenia ÊwiadomoÊci o konsekwen
cjach lekkomyÊlnych skoków do wody. Dzi´kuj´ jednoczeÊnie za to, ˝e 
stajecie si´ or´downikami dzia∏aƒ, które mogà zaoszcz´dziç m∏odym 
ludziom doÊwiadczenia ci´˝kiej niepe∏nosprawnoÊci, a razem z nià, 
bólu, p∏aczu, samotnoÊci i dramatu ca∏ej rodziny.

Serdecznie pozdrawiam,

Piotr Paw∏owski
Prezes Stowarzyszenia 

Przyjació∏ Integracji
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Scenariusz nale˝y traktowaç 
jedynie jako wskazówk´ do 
zredagowania ostatecznej 

wersji konspektu zaj´ç eduka
cyjnych opartych na materiale 

filmowym i dostosowanych 
do warunków lokalnych, 

w jakich odb´dzie si´ lekcja.

Temat – zakres tematyczny zaj´ç: P∏ytka wyobraênia to kalectwo.
Uj´cie podmiotowe: Ka˝dy mój skok do wody mo˝e byç niebezpieczny. 
Nie jestem cz∏owiekiem niezniszczalnym.

Temat przeznaczony jest do realizacji w klasach IIII gimnazjum. W ka˝
dej z tych klas nale˝y dostosowaç cele i treÊç do etapu rozwojowego 
uczniów oraz warunków lokalnych, w jakich odb´dzie si´ lekcja. Realiza
torami zaj´ç powinni byç przede wszystkim nauczyciele wychowawcy.

Cele ogólne – intencje nauczyciela:
• uÊwiadomienie uczniom zwiàzku mi´dzy skokiem do wody a niepe∏ 
 nosprawnoÊcià,
• zapoznanie uczniów ze znaczeniem hase∏ „p∏ytka wyobraênia to ka 
 lectwo” i „czarny punkt”,
• przypomnienie uczniom zasad bezpieczeƒstwa nad wodà,
• kszta∏towanie nawyku dbania o bezpieczeƒstwo swoje i innych pod 
 czas pobytu nad wodà,
• motywowanie uczniów do unikania okolicznoÊci sprzyjajàcych za 
 chowaniom ryzykownym nad wodà,
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat miejsc niebezpiecznych dla  
 oddania skoku do wody,
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat sytuacji sprzyjajàcych nie 
 szcz´Êliwym skokom do wody,
• uwra˝liwienie uczniów na obowiàzek niesienia pomocy ofiarom wy 
 padku, w tym tak˝e brawurowych skoków do wody,
• wskazanie miejsc, do których nale˝y zg∏osiç nieszcz´Êliwy wypadek  
 nad wodà,
• zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami pomocy ofiarom  
 wypadku, jakim sta∏ si´ skok do wody,
• zwrócenie uwagi na koniecznoÊç wspierania w powrocie do aktyw 
 nego ˝ycia m∏odych ludzi, którzy stali si´ niepe∏nosprawni po odda
 niu nieszcz´Êliwego skoku do wody,
• przybli˝enie uczniom znaków i flag zakazujàcych kàpieli oraz sko 
 ków do wody, a tak˝e informujàcych o miejscach szczególnej kon 
 centracji wypadków,
• zach´cenie uczniów do promowania bezpiecznego wypoczynku nad  
 wodà.

RAMOWY SCENARIUSZ ZAJ¢Ć EDUKACYJNYCH
PŁYTKA WYOBRAêNIA TO KALECTWO
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Cele operacyjne – osiàgni´cia ucznia:
• dostrzega zwiàzek mi´dzy skokiem do wody a niepe∏nosprawnoÊcià,
• umie wyt∏umaczyç has∏a „p∏ytka wyobraênia to kalectwo” i „czarny  
 punkt”,
• zna podstawowe zasady bezpieczeƒstwa nad wodà,
• dostrzega koniecznoÊç dbania o bezpieczeƒstwo swoje i innych  
 podczas pobytu nad wodà,
• umie dokonaç samodzielnej interpretacji przyczyn i skutków brawu 
 rowego zachowania nad wodà,
• potrafi scharakteryzowaç miejsce niebezpieczne dla oddania skoku  
 do wody,
• potrafi opisaç sytuacje sprzyjajàce nieszcz´Êliwym skokom do wody,
• dostrzega obowiàzek niesienia pomocy ofiarom wypadku, w tym  
 tak˝e brawurowych skoków do wody,
• umie wskazaç miejsca, gdzie nale˝y zg∏osiç nieszcz´Êliwy wypadek  
 nad wodà,
• zna podstawowe zasady niesienia pomocy ofiarom nieszcz´Êliwego  
 skoku do wody,
• dostrzega koniecznoÊç wspierania w powrocie do aktywnego  
 ˝ycia m∏odych ludzi, którzy stali si´ niepe∏nosprawni po oddaniu  
 nieszcz´Êliwego skoku do wody,
• rozpoznaje znaki i flagi zakazujàce kàpieli oraz skoków do wo 
 dy, a tak˝e te informujàce o miejscach szczególnej koncentracji wy 
 padków,
• potrafi wskazaç powody, dla których powinniÊmy zapobiegaç zacho

waniom ryzykownym nad wodà.

Czas realizacji zaj´ç
1 godzina lekcyjna

Organizacja i przebieg zaj´ç
Istotà zaj´ç nie jest opanowanie przez uczniów teoretycznych zagad
nieƒ zwiàzanych z niepe∏nosprawnoÊcià, b´dàcà konsekwencjà skoku do 
wody, lecz zwrócenia uwagi na istnienie zwiàzku mi´dzy brawurowym 
zachowaniem nad wodà a utratà sprawnoÊci fizycznej. Kolejnym aspek
tem zaj´ç jest kszta∏towanie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeƒ
stwo swoje i innych podczas pobytu nad wodà. Powinno to stanowiç 
punkt wyjÊcia do uwra˝liwienia uczniów na koniecznoÊç przewidywania 
skutków skoku do wody oraz zapobiegania zachowaniom, które mog∏y
by stanowiç zagro˝enie dla zdrowia lub ˝ycia. Wa˝ne jest tak˝e podkre
Êlenie obowiàzku niesienia pomocy ofiarom wypadku. Akcent nale˝y 
po∏o˝yç zarówno na zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami 
pomocy ofiarom wypadku, jak i na koniecznoÊç wspierania w powrocie 
do aktywnego ˝ycia m∏odych ludzi, którzy stali si´ niepe∏nosprawni po 
oddaniu nieszcz´Êliwego skoku do wody.

 
Materia∏ zawarty w scenariuszu z powodzeniem mo˝e zostaç wykorzy
stany do opracowania kilku jednostek lekcyjnych.
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Wprowadzenie 1. Nauczyciel rozpoczyna lekcj´ od zaprezentowania uczniom tekstu  
 reklamy radiowej:

Wyobraê sobie, ̋ e jesteÊ nad brzegiem rzeki. S∏oƒce, trawa, upalne lato. Wyobraê 
sobie, ˝e stoisz na koƒcu pomostu. Wyobraê sobie ch∏odnà wod´. Wybijasz si´ 
i skaczesz. Wyobraê sobie, ˝e walisz g∏owà w dno i ∏amiesz kr´gos∏up. Wyobraê 
sobie, ˝e reszt´ ˝ycia sp´dzasz na wózku. Potrafisz to sobie wyobraziç?

Po wys∏uchaniu wra˝eƒ uczniów, nauczyciel zach´ca wszystkich, by 
zamkn´li oczy i w skupieniu wys∏uchali polecenia:

Wyobraê sobie, ˝e w jednej chwili historia twojego ˝ycia ca∏kowicie si´ zmienia. 
Masz sparali˝owane cia∏o. Siedzisz na wózku. Jest to stan, który dostajesz w 
prezencie od losu. Nikt nie pyta si´ ciebie o zgod´. Ju˝ wiesz, ˝e nie wstaniesz 
z wózka do koƒca ˝ycia. Starzy koledzy odeszli, a nowo poznani ludzie unikajà 
kontaktu z tobà, bo jesteÊ inny. Czy masz ÊwiadomoÊç, co w praktyce oznacza 
sp´dzenie ca∏ego ˝ycia w tej nowej dla ciebie rzeczywistoÊci?

Nauczyciel prosi, by uczniowie otworzyli oczy i, nie dzielàc si´ tà informa
cjà z nikim, zapisali na rozdawanych przez niego kartkach po stronie:
• lewej – co mogliby czuç, gdyby z dnia na dzieƒ stali si´ osobà na wózku,
• prawej – na czyjà pomoc i wsparcie liczyliby najbardziej, ˝yjàc w tej no 
 wej dla siebie sytuacji.
Wype∏nione karty pracy uczniowie odk∏adajà na brzeg ∏awki.

2. Nast´pnie nauczyciel wiesza na tablicy plakat. JednoczeÊnie propo 
 nuje uczniom, by odczytali znajdujàce si´ na nim zaszyfrowane  
 has∏o wstawiajàc nad ka˝dà z cyfr odpowiednià liter´, analogicznie  
 do zapisanego s∏owa temat. W ramach u∏atwienia zadania mo˝na  
 wpisaç do has∏a kilka liter (jak poni˝ej). 

 T E M AT  :
 8 3 6 2 8 0

1 2
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL¸

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

0
   :

9
WXYZè

_Ł______Y____Ź_______K______O
75985209962729642086052532896
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Uczeƒ, który najszybciej poda prawid∏owe rozwiàzanie, zapisuje je na 
tablicy. Nauczyciel prosi, by uczniowie wyjaÊnili, jak rozumiejà odczyta
ne zdanie 

P¸YTKA WYOBRAèNIA TO KALECTWO.
Kieruje dyskusjà tak, by jej wnioskiem uczyniç has∏o:

BRAK ZDOLNOÂCI PRZEWIDYWANIA
SKUTKÓW SKOKU DO WODY

GROZI NIEPE¸NOSPRAWNOÂCIÑ.

3. Nauczyciel formu∏uje temat zaj´ç i wyjaÊnia cel lekcji.

4. Nauczyciel proponuje uczniom obejrzenie filmu nawiàzujàcego do  
 tematu lekcji, wspólne obejrzenie filmu „Po skoku”.

5. Po emisji nauczyciel prowokuje dyskusj´ na temat filmu. Pyta o emo 
 cje, jakie zosta∏y wywo∏ane podczas projekcji. Krótko przypomina  
 poszczególne sekwencje filmu podkreÊlajàc podstawowe kwe 
 stie. Moderuje dyskusj´ np. w taki sposób: Co ∏àczy bohaterów fil 
 mu? Co jest przyczynà ich niepe∏nosprawnoÊci? Czy ka˝dy skok do  
 wody mo˝e byç niebezpieczny? Czy to oznacza, ˝e powinniÊmy ca∏ 
 kowicie zakazaç skoków do wody? Podsumowaniem tych rozwa˝aƒ  
 powinny staç si´ has∏a:

Ka˝dy skok do wody mo˝e staç si´ 
przyczynà niepe∏nosprawnoÊci

To mo˝e spotkaç ka˝dego, nawet jeÊli 
dobrze p∏ywa i Êwietnie skacze

 Po nieudanym skoku mo˝na reszt´ ˝ycia 
sp´dziç na wózku inwalidzkim

 Nie trzeba wprowadzaç ca∏kowitego zakazu skoków do wody, 
by zapobiegaç wynikajàcej z nich niepe∏nosprawnoÊci 

 Nale˝y uczyç oddawania skoków bezpiecznych 
np. takich, jak podczas zawodów p∏ywackich

 Ka˝dy, kto chce skoczyç do wody, musi myÊleç jak zawodowiec, 
by przewidzieç skutki tego, co mo˝e si´ staç

6. Nauczyciel prosi uczniów, by zastanowili si´ nad tym, czy znajà miej 
 sca niebezpieczne dla oddania skoku do wody. Wiesza na tablicy ar 
 kusz papieru ze schematem. Zadaniem uczniów jest uzupe∏nienie  
 go. Nauczyciel dba, by nie zabrak∏o na nim takich miejsc jak: wa∏y,  
 nadbrze˝a, pomosty, urwiska, kana∏y, dzikie i niestrze˝one kàpieli 
 ska itp.

5

Cz´Êć 
zasadnicza

miejsca 
niebezpieczne

dla oddania
skoku do wody

mosty
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7. Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzà, jak si´ nazywa i oznacza miej 
 sca szczególnej koncentracji wypadków nad wodà lub na drodze.  
 Definiujàc „czarny punkt” uwra˝liwia uczniów na koniecznoÊç za 
 chowania zwi´kszonej ostro˝noÊci (tak nad wodà, jak i na drodze)  
 w miejscach oznaczonych niniejszymi znakami ostrzegawczymi.

8. Nauczyciel podkreÊla, ˝e miejsca niebezpieczne to nie tylko te ozna 
 czone znakiem lub zakazujàcà kàpieli czerwonà flagà. Ostro˝noÊç  
 nale˝y zachowaç w ka˝dym miejscu nad wodà. Najlepiej zaÊ kàpaç  
 si´ i skakaç w miejscach, gdzie sà ratownicy WOPR.

9. Nauczyciel wiesza na tablicy arkusz papieru z kolejnym schematem  
 proponujàc, by uczniowie na podstawie opracowanej listy miejsc  
 niebezpiecznych dla oddania skoku do wody wskazali ich charakte 
 rystyczne cechy. JednoczeÊnie zwraca uwag´, by w wypowiedziach  
 nie zabrak∏o hase∏: woda p∏ytka, m´tna, nieznana oraz taka, w któ 
 rej p∏ywajà inni ludzie i istnieje ryzyko, ˝e skoczymy na kogoÊ, kto  
 przep∏ywa obok, kàpielisko niestrze˝one, zakaz kàpieli, zakaz skoku.

10. Podsumowujàc oba zadania nauczyciel podkreÊla, ˝e basen równie˝  
 mo˝e staç si´ miejscem niebezpiecznym dla oddania skoku. Mo˝na  
 bowiem z∏amaç kr´gos∏up nie tylko sobie, ale i osobie, której nie za 
 uwa˝ymy np. skaczàc z rozbiegu. Mo˝e si´ tak˝e zdarzyç, ˝e ktoÊ  
 skaczàcy uderzy w nas i z∏amie nam kr´gos∏up. W ka˝dej z wy 
 mienionych sytuacji mo˝e dojÊç do urazu rdzenia kr´gowego  
 i b´dàcej jego konsekwencjà niepe∏nosprawnoÊci.

11. Nauczyciel prosi uczniów, by wskazali sytuacje sprzyjajàce nieszcz´ 
 Êliwym skokom do wody. W trakcie wykonywania zadania dba o to,  
 by nie zabrak∏o w wypowiedziach hase∏: alkohol, narkotyki, popisy 
 wanie si´ przed kolegami, brawura, przecenianie w∏asnych umiej´t 
 noÊci, uleganie namowom, wrzucanie innych do wody wbrew ich  
 woli, kàpiel w miejscach niestrze˝onych, oznaczonych czerwonà fla 
 gà, albo znakiem zakazujàcym kàpieli czy skoku do wody.

12. Nauczyciel podkreÊla, ˝e niesienie pomocy ofiarom wypadku jest na 
 szym moralnym i prawnym obowiàzkiem. Pyta uczniów, czy wiedzà,  
 jaka jest kolejnoÊç podstawowych czynnoÊci wykonywanych pod 
 czas udzielania pomocy ofiarom nieszcz´Êliwego skoku do wody?  
 W ramach podpowiedzi proponuje wspólne obejrzenie filmu „Zasady”.

13. Po emisji nauczyciel porzàdkuje wiedz´ uczniów przy pomocy kart  
 pracy. Dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy, którym wr´cza po  
 cztery karty i kopert´ z has∏ami. JednoczeÊnie prosi, by ka˝da z grup  
 wybra∏a z otrzymanych hase∏ te w∏aÊciwe i przyporzàdkowa∏a je tak,  
 by wskazaç:
 • poprawnà kolejnoÊci podstawowych czynnoÊci wykonywanych  
  podczas udzielania pomocy ofiarom nieszcz´Êliwego skoku  
  do wody,

charakterystyka
miejsca

niebezpiecznego

p∏ytka
woda
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 • jak nie powinno udzielaç si´ pomocy ofiarom skoku do wody,
 • numery telefonów alarmowych do miejsc, gdzie mo˝na zwróciç  
  si´ o pomoc,
 • zasady, jakich nale˝y przestrzegaç wzywajàc pomoc.

Grupa, która jako pierwsza dokona poprawnego dopasowania hase∏, 
wiesza swoje karty pracy na tablicy. Oczekiwane rozwiàzanie dla ka˝dej 
z kart zosta∏o zaprezentowane poni˝ej:

KolejnoÊç czynnoÊci wykonywanych podczas udzielania pomocy 
u∏o˝enie na plecach w wodzie

unieruchomienie g∏owy
sprawdzenie objawów ˝ycia (jakikolwiek ruch cia∏a, oddech)

gdy sà objawy ˝ycia:
asekurowanie w wodzie i czekanie na pomoc

gdy brak objawów ˝ycia: wyj´cie na brzeg i rozpocz´cie reanimacji

Pomagajàc NIE wolno
wyciàgaç z wody za r´ce
wyciàgaç z wody za nogi

braç ofiar´ na r´ce

Numery telefonów alarmowych
ogólnopolski numer alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999
WOPR 0601 100 100

Stra˝ Po˝arna 998
Policja 997

Zasady wzywania pomocy
przedstaw si´

podaj numer telefonu, z którego dzwonisz
podaj adres miejscowoÊci, w której si´ znajdujesz

podaj przybli˝ony opis miejsca zdarzenia
opisz stan ofiary wypadku

Nauczyciel zamykajàc t´ cz´Êç zaj´ç powinien uwra˝liwiç uczniów,  
by podczas udzielania pomocy nie wykonywali gwa∏townych ruchów 
np. przy obracaniu ofiary na plecy. Najpierw trzeba bowiem zadbaç  
o unieruchomienie kr´gos∏upa tak, by osoba poszkodowana by∏a stabil
na. Do zrobienia prowizorycznego ko∏nierza na szyj´ mo˝na wykorzy
staç podr´czny sprz´t: plecak, bluz´, r´cznik, desk´ czy ga∏´zie.

14. Nauczyciel prosi, by uczniowie przypomnieli sobie, co zapisali po  
 prawej stronie na otrzymanych na poczàtku lekcji kartkach i pami´ 
 tajàc o tym, w swoich grupach, dokoƒczyli zdanie:

Dla osoby niepe∏nosprawnej wa˝ne jest wsparcie ze strony...
(w odpowiedziach nie powinno zabraknàç: rodziny, przyjació∏, szko∏y,  
lekarzy, Funduszu „Pierwszy Krok”)



88

Podsumowanie 
zaj´ć

Grupa, która jako pierwsza zg∏osi zakoƒczenie zadania, zapisuje  
swoje has∏a na tablicy. Przedstawiciele pozosta∏ych grup dodajà do  
listy tylko te odpowiedzi, które jeszcze nie pad∏y.

Nauczyciel wieƒczy zadanie stwierdzeniem:
Od pierwszej pomocy zale˝y ˝ycie ofiary wypadku.
Od wskazanych osób, instytucji i organizacji zale˝y jej samodzielnoÊç i godne 
˝ycie w spo∏eczeƒstwie.
PodkreÊla, ˝e w trudnych chwilach po wypadku nikt nie powinien zostaç 
sam. Najwa˝niejsza w ˝yciu jest przyjaêƒ i wsparcie drugiego cz∏owieka, 
dlatego nie powinniÊmy odwracaç si´ od innych w potrzebie.

15. Nauczyciel prosi, by uczniowie zerkn´li na drugà cz´Êç zadania z kart 
 ki – t´ po lewej stronie. Pami´tajàc o tym, co mogliby czuç, gdyby  
 z dnia na dzieƒ stali si´ osobà niepe∏nosprawnà, proponuje, wypisa 
 nie sposobów na pomoc w powrocie do aktywnego ˝ycia ofiarom sko 
 ku do wody. Ka˝da grupa podaje swoje pomys∏y do wspólnego plaka 
 tu z umieszczonym centralnie napisem

sposoby na powrót do aktywnego ˝ycia ofiar skoku do wody

16. Nauczyciel proponuje obejrzenie spotu „P∏ytka wyobraênia to kalec 
 two”. Po jego emisji pyta, czy uczniowie widzieli wczeÊniej spot lub  
 zwiàzany z nim plakat.

17. Nauczyciel wspólnie z uczniami próbuje usystematyzowaç wszystkie  
 poruszone podczas lekcji kwestie. Zach´ca uczniów do zapobiega 
 nia zachowaniom ryzykownym nad wodà, a tym samym do zapobie 
 gania niepe∏nosprawnoÊci b´dàcej ich konsekwencjà. PodkreÊla, ˝e:

Miejsce niebezpieczne dla oddania skoku do wody
sà wsz´dzie tam, gdzie istnieje mo˝liwoÊç skakania do wody

Skoki z tych miejsc mogà skoƒczyç si´ niepe∏nosprawnoÊcià

18. Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzà, gdzie mo˝na znaleêç wykaz  
 miejsc niebezpiecznych dla oddania skoku do wody lub zg∏o  
 siç istnienie takiego miejsca. Podaje stron´ internetowà  
 www.plytkawyobraznia.pl. Zach´ca uczniów, by do czasu kolejnych  
 zaj´ç zapoznali si´ z zamieszczonà na niej „Mapà czarnych punk 
 tów” i spróbowali jà uzupe∏niç o miejsca im znane, a nie wymienio 
 ne w serwisie internetowym.

19. Podsumowujàc t´ cz´Êç zaj´ç nauczyciel powinien podkreÊliç, ˝e  
 osoba, która na skutek soku do wody lub wypadku na drodze do 
 zna∏a uszkodzenia rdzenia kr´gowego mo˝e w pe∏ni uczestniczyç  
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 w ˝yciu spo∏ecznym. Warunkiem potrzebnym do odnalezienia miej 
 sca w nowej dla niej rzeczywistoÊci jest nabycie umiej´tnoÊci nie 
 zb´dnych do prowadzenia normalnego ˝ycia. Wa˝ne jest, by budo 
 waniu samodzielnoÊci i poczucia w∏asnej wartoÊci towarzyszy∏o  
 wsparcie ze strony rodziny, przyjació∏ oraz szko∏y.

20. Zamykajàc zaj´cia nauczyciel rozdaje „materia∏y dla ucznia” i pyta  
 o emocje zwiàzane z tematem lekcji. Raz jeszcze zwraca uwag´ na  
 koniecznoÊç przewidywania skutków skoku do wody oraz motywu 
 je uczniów do promowania bezpiecznego sp´dzania czasu nad wodà.

Do przeprowadzenia zaj´ç potrzebne sà: materia∏ filmowy oraz sprz´t 
niezb´dny do jego zaprezentowania (zarówno scenariusz, jak i mate
ria∏ filmowy dost´pne sà na stronie www.plytkawyobraznia.pl), arkusze 
papieru ze schematami (miejsca niebezpieczne dla oddania skoku do 
wody, charakterystyka miejsca niebezpiecznego), plakaty (z zaszyfrowa
nym tematem lekcji, z has∏em: sposoby na powrót do aktywnego ˝ycia 
ofiar skoku do wody oraz kampanii „P∏ytka wyobraênia to kalectwo”), kar
toniki z tekstem reklamy radiowej i ró˝nego rodzaju has∏ami, powielone 
„materia∏y dla ucznia”, karty pracy dla wszystkich uczniów: 

i dla poszczególnych grup:

9

Ârodki 
dydaktyczne

KolejnoÊç czynnoÊci wykonywanych 
podczas udzielania pomocy

czuj´ najbardziej 
licz´ na pomoc
i wsparcie 
ze strony

Pomagajàc NIE wolno

Zasady wzywania pomocy

Numery telefonów alarmowych
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oraz koperta z has∏ami dla ka˝dej z grup:

10

branie ofiary na r´ce

ogólnopolski numer alarmowy 112

podaj przybli˝ony opis miejsca
zdarzenia

WOPR 0601 100 100

podaj numer telefonu, 
z którego dzwonisz

gdy brak objawów ˝ycia: wyj´cie na 
brzeg i rozpocz´cie reanimacji

przedstaw si´

gdy sà objawy ˝ycia: asekurowanie 
w wodzie i czekanie na pomoc

sprawdzenie objawów ˝ycia 
(jakikolwiek ruch cia∏a, oddech)

podaj adres miejscowoÊci, 
w której si´ znajdujesz

unieruchomienie g∏owy

u∏o˝enie na plecach w wodzie

opisz stan ofiary wypadku

Policja 997

wyciàganie z wody za nogi

Stra˝ Po˝arna 998

wyciàganie z wody za r´ce

Pogotowie Ratunkowe 999
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Zestaw zadaƒ 
dla uczniów 
oraz sposoby 
umo˝liwiajàce 
ewaluacj´ 
osiàgni´tych 
przez nich 
podczas zaj´ć 
wyników

System oceniania post´pów ucznia w przyswajaniu sobie treÊci zaj´ç jest 
bardzo trudny. Zadaniem nauczyciela jest bowiem ocena nie tylko wiedzy 
czy umiej´tnoÊci, ale przede wszystkim postawy ucznia wobec sytuacji 
stanowiàcych nad wodà zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia. W celu pomiaru 
osiàgni´ç uczniów warto pos∏u˝yç si´ poni˝szymi zadaniami:
• Wiesz, ˝e istnieje wiele miejsc niebezpiecznych dla oddania skoku  
 do wody. Cz´Êç z nich zawiera „Mapa czarnych punktów” na:  
 www.plytkawyobraznia.pl. Wiesz te˝, ˝e istnieje plakat ostrzegajàcy  
 przed skokami do wody i znak ich zakazujàcy. Jak wykorzystujàc zna 
 ne oznaczenia zach´ci∏byÊ uczniów w twojej szkole do uzupe∏nienia  
 tej listy o inne takie miejsca?
• Zaproponuj reklam´ radiowà uÊwiadamiajàcà m∏odym ludziom kon 
 sekwencje nieprzemyÊlanych skoków do wody.
• Przygotuj prezentacj´ podkreÊlajàcà istnienie zwiàzku mi´dzy sko 
 kiem do wody a niepe∏nosprawnoÊcià.
• Wykorzystujàc w pytaniach i odpowiedziach wiedz´ zdobytà pod 
 czas lekcji, u∏ó˝ krzy˝ówk´ z has∏em „P∏ytka wyobraênia to kalec 
 two”.
• Co twoim zdaniem powinno si´ robiç, by nie mia∏a miejsca izolacja  
 spo∏eczna osób niepe∏nosprawnych?
• Zaprojektuj logo do telefonu komórkowego promujàce kampani´  
 „P∏ytka wyobraênia to kalectwo”.

Warunkiem utrwalenia i doskonalenia umiej´tnoÊci oraz nawyków opisa
nych w zestawie wyników przewidzianych dla uczniów jest systematycz
ne w∏àczanie zagadnieƒ zwiàzanych z tematem przy ka˝dej mo˝liwej 
okazji i w ramach ró˝nych przedmiotów.

1. Podstawowe terminy zwiàzane z tematem:

uszkodzenie rdzenia kr´gowego jest uszkodzeniem trwa∏ym i nieod
wracalnym, które powoduje zatrzymanie dop∏ywu informacji od miej
sca uszkodzenia do koƒczyn górnych, koƒczyn dolnych i innych cz´Êci 
cia∏a. W zale˝noÊci od stopnia wyró˝nia si´ ca∏kowite lub cz´Êciowe 
uszkodzenie rdzenia kr´gowego. W pierwszym przypadku ma miejsce 
zniesienie wszystkich rodzajów czucia (ból, dotyk, temperatura, po∏o˝e
nie w przestrzeni) i nast´puje pora˝enie wszystkich grup mi´Êniowych 
unerwianych przez uszkodzony segment rdzenia oraz przez segmenty 
rdzeniowe znajdujàce si´ poni˝ej miejsca uszkodzenia. W drugim zaÊ 
wyró˝nia si´:
• niedow∏ady ruchowe nieznacznego stopnia z zachowaniem wszyst 
 kich rodzajów czucia,

Warunki 
utrwalania 
i doskonalenia 
wyników

Materiały 
pomocnicze 
dla nauczycieli
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• uszkodzenie po∏owy rdzenia kr´gowego,
• ci´˝kie niedow∏ady lub pora˝enia koƒczyn wraz z os∏abieniem czu 
 cia powierzchniowego (bólu, temperatury i dotyku), przy zachowa 
 nym czuciu g∏´bokim,
• przypadki ca∏kowitych pora˝eƒ ruchowych ze zniesieniem czucia  
 powierzchniowego; zachowane jest tylko czucie g∏´bokie (ruchu,  
 u∏o˝enia i wibracji). 
Wi´cej w: Poradnik dla Para i Tetraplegików autorstwa Stanis∏awa  
Sosnowskiego, Heliodora Kasprzaka i Wojciecha Hagnera (2002) Va 
 letudinaria – Suplement, Bydgoszcz lub na stronie internetowej 
www.niepelnosprawni.pl.

BezpoÊrednio po urazie istotny jest czas i poprawne wykonanie podsta
wowych czynnoÊci zwiàzanych z udzieleniem pomocy.
Nie ka˝dy uraz kr´gos∏upa jest równoznaczny z uszkodzeniem rdzenia 
kr´gowego. 

Zintegrowany System Bezpieczeƒstwa obejmuje telefony alarmowe, 
pod które mo˝na zg∏aszaç wypadki nad wodà i w górach. Po∏àczenia  
z poni˝szymi numerami sà bezp∏atne:

0 601 100 100 numer ratunkowy nad wodà
0 601 100 300 numer ratunkowy w górach

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) –  idea stworzenia 
s∏u˝b ratownictwa wodnego si´ga 1959 roku. Wówczas uton´∏y 1133 
osoby (25% to wypadki utoni´cia nieletnich). W roku 1965 wytyczone 
zosta∏y cele i zakres dzia∏ania WOPR oraz wybrano w 12 osobowym 
sk∏adzie w∏adze centralne, które opracowa∏y statut stowarzyszenia. Na 
podstawie decyzji Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 9 paêdziernika 
1967 r. WOPR uzyska∏o osobowoÊç prawnà. Misjà WOPR jest zmniejsze
nie liczby osób tonàcych, a celem strategicznym – organizowanie pomo
cy oraz ratowanie ˝ycia lub zdrowia osób na wodach. WOPR realizuje 
si´ zasadniczo na trzech obszarach tj. Prewencja, P∏ywanie, Pomoc (3 P). 
Struktury organizacyjne WOPR tworzone sà zgodnie z podzia∏em admi
nistracyjnym kraju w miejscach wyst´powania kàpielisk i p∏ywalni. Do 
WOPR zg∏aszajà si´ szerokie rzesze m∏odzie˝y, z której najsprawniejsi, 
najbardziej odpowiedzialni i zaanga˝owani zostajà ratownikami wodny
mi. Pozostali, doskonalàc swoje umiej´tnoÊci p∏ywackie, majà szans´ 
uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

P∏ytka wyobraênia to kalectwo – kampania spo∏eczna Stowarzyszenia 
Przyjació∏ Integracji przekszta∏cona w 2001 roku z akcji „NieÊwiado
moÊç” prowadzonej od 1994 roku przez „Integracj´”. Celem kampanii 
jest ostrze˝enie m∏odych ludzi przed brawurà oraz tragicznymi i cz´
sto nieodwracalnymi skutkami nieprzemyÊlanych skoków do wody. 
Pod has∏em „P∏ytka wyobraênia to kalectwo” przeprowadzonych by∏o 
6 edycji (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006). Odbiorcami kampanii 
sà ludzie m∏odzi, zdrowi, pe∏ni optymizmu i ch´ci ˝ycia, którzy dzi´ki 
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uÊwiadomieniu sobie konsekwencji chwili nierozwagi mogà uniknàç, 
b´dàcej jej nast´pstwem, niepe∏nosprawnoÊci. Do nich kierowane sà 
m.in. przygotowane wspólnie z agencjà Upstairs Young&Rubicam plaka
ty i spot telewizyjny, z Grupà Filmowà Rekontrplan filmy, oraz z agencjà 
Leo Burnett reklama radiowa:
Wyobraê sobie, ̋ e jesteÊ nad brzegiem rzeki. S∏oƒce, trawa, upalne lato. Wyobraê 
sobie, ˝e stoisz na koƒcu pomostu. Wyobraê sobie ch∏odnà wod´. Wybijasz si´ 
i skaczesz. Wyobraê sobie, ˝e walisz g∏owà  w dno i ∏amiesz kr´gos∏up. Wyobraê 
sobie, ˝e reszt´ ˝ycia sp´dzasz na wózku. Potrafisz to sobie wyobraziç?
Wszystkie materia∏y dost´pne sà na: www.plytkawyobraznia.pl

Fundusz „Pierwszy Krok” powsta∏ w 2003 roku z inicjatywy Stowarzy
szenia Przyjació∏ Integracji oraz Fundacji Sue Ryder. Zosta∏ stworzony  
w celu pomocy w powrocie do aktywnego ˝ycia m∏odym osobom z woje
wództwa ma∏opolskiego, które na skutek skoku do wody lub wypadku 
drogowego dozna∏y uszkodzenia kr´gos∏upa i poruszajà si´ na wózku 
inwalidzkim. Pomoc ma rozbudziç w ofiarach skoku do wody przekona
nie, ˝e chocia˝ to co si´ sta∏o jest tragedià, nie oznacza koƒca w dà˝eniu 
do realizacji planów i marzeƒ. Ze z∏amanym nieodwracalnie kr´gos∏upem 
mo˝na równie godnie i w pe∏ni uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym. 

Karta kredytowa „Integracja” wspierajàca Fundusz „Pierwszy Krok” 
wydana zosta∏a z okazji 10lecia magazynu dla niepe∏nosprawnych „Inte
gracja”, od którego rozpocz´∏a si´ dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia Przyjació∏ 
Integracji. 50% przychodów z tytu∏u otrzymywanych prowizji za doko
nanie ka˝dej transakcji bezgotówkowej tà kartà bank BISE przekazuje 
na konto Funduszu „Pierwszy Krok”. Karta kredytowa „Integracja” ma  
zasi´g mi´dzynarodowy. Mo˝na nià dokonywaç operacji bezgotówko
wych, w tym zakupów towarów i us∏ug w punktach handlowous∏ugo
wych oraz wyp∏at gotówki w bankomatach i kasach banków akceptujà
cych karty ze znakiem MasterCard. Do wydania karty nie jest konieczne 
posiadanie rachunku w Banku BISE.

czarny punkt („black spot”) – miejsce szczególnej koncentracji wypad
ków nad wodà lub na drodze. W celu podniesienia poziomu Êwiadomo
Êci spo∏ecznej na temat zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa na drodze lub nad 
wodà, a tym samym dla zmniejszenia iloÊci osób rannych i zabitych na 
tym obszarze, wprowadza si´ specjalne oznakowanie.

wi´cej na temat czarnych punktów:

nad wodà mo˝na znaleêç na stronie:
www.plytkawyobraznia.pl

na drodze mo˝na znaleêç na stronie:
www.gddkia.gov.pl

2. Literatura
Kurek K. (2005), Na pla˝y i na basenie. Urzàd Marsza∏kowski Wojewódz
twa Mazowieckiego, Warszawa.
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Materiały 
dla ucznia

flagi informacyjne nad wodà

bia∏a – kàpiel dozwolona

czerwona – zakaz kàpieli 

flaga WOPR

znaki nad wodà

znaki zakazu

kàpiel zabroniona

skakanie do wody zabronione

znak informacyjny

pla˝a strze˝ona

znaki ostrzegawcze

niebezpieczna g∏´bokoÊç wody

nag∏y uskok

pale

ska∏y wodne
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Pami´taj!
P∏ytka wyobraênia to kalectwo

Ka˝dy twój skok do wody mo˝e byç niebezpieczny
Nie jesteÊ cz∏owiekiem niezniszczalnym

Nie przeceniaj swoich mo˝liwoÊci 
Bàdê odporny na podpuszczanie kolegów

Nie skacz do nieznanej wody
Skok do p∏ytkiej wody mo˝e skoƒczyç si´ dla ciebie trwa∏ym  

uszkodzeniem rdzenia kr´gowego
Nawet minimalne uderzenie lub kontakt z lustrem wody  

mo˝e byç dla ciebie niebezpieczne
W u∏amku sekundy mo˝esz staç si´ osobà niepe∏nosprawnà

To mo˝e spotkaç ka˝dego, nawet jeÊli dobrze p∏ywa i Êwietnie skacze
Najbardziej boli to, ˝e razem ze sprawnoÊcià traci si´ przyjació∏

Nie odwracaj si´ od kolegi tylko dlatego, ˝e zaczà∏ jeêdziç na wózku

Miejsca niebezpieczne
Sà wsz´dzie tam, gdzie istnieje mo˝liwoÊç skakania do wody

Ka˝de miejsce mo˝e okazaç si´ „czarnym punktem”
Skoki z tych miejsc cz´sto koƒczà si´ nieszcz´Êliwym wypadkiem

Mosty, wa∏y, nadbrze˝a czy urwiska nie sà skoczniami

Przed skokiem
Zwracaj uwag´ na znaki i flagi nad wodà

Zawsze sprawdzaj dno i g∏´bokoÊç zbiornika wodnego,  
do którego zamierzasz oddaç skok

Uwa˝aj, by nie skoczyç na coÊ lub na kogoÊ

Unikaj
sytuacji, które zmuszà ci´ do sp´dzenia ˝ycia na wózku inwalidzkim

poÊpiechu i gwa∏townych ruchów, gdy udzielasz pomocy ofiarom  
skoku do wody

Przeciwdzia∏aj
sytuacjom, które mogà staç si´ przyczynà niepe∏nosprawnoÊci

Pami´taj
Udzielanie pomocy ofiarom wypadku jest naszym prawnym  

i moralnym obowiàzkiem
Podczas udzielania pomocy nie wykonuj gwa∏townych ruchów

Zadbaj o unieruchomienie kr´gos∏upa tak, by osoba poszkodowana  
by∏a stabilna

Do zrobienia prowizorycznego ko∏nierza na szyj´ mo˝na wykorzystaç 
podr´czny sprz´t: plecak, bluz´, r´cznik, desk´ czy ga∏´zie

Gdy wzywasz pomoc przestrzegaj kilku zasad
przedstaw si´ i podaj numer telefonu, z którego dzwonisz

podaj adres miejscowoÊci, w której si´ znajdujesz,  
a tak˝e przybli˝ony opis miejsca zdarzenia

opisz stan ofiary wypadku
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Zapami´taj!

numery telefonów alarmowych
ogólnopolski numer alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999
WOPR 0601 100 100

Stra˝ Po˝arna 998
Policja 997

kolejnoÊç podstawowych czynnoÊci podczas 
udzielania pomocy ofiarom skoku do wody

u∏o˝enie na plecach w wodzie
unieruchomienie g∏owy

sprawdzenie objawów ˝ycia (jakikolwiek ruch ciała, oddech)
gdy sà objawy ˝ycia:

asekurowanie w wodzie i czekanie na pomoc
gdy brak objawów ˝ycia:

wyj´cie na brzeg i rozpocz´cie reanimacji

Nie pozwól, by pogorszy∏ si´ stan ofiary przez
wyciàganie z wody za r´ce
wyciàganie z wody za nogi

branie ofiary na r´ce

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

www.wopr.pl

P∏ytka wyobraênia to kalectwo 

www.plytkawyobraznia.pl

Portal dla osób niepe∏nosprawnych

www.niepelnosprawni.pl

JeÊli masz pytania, napisz do Centrum Integracja: 

00162 Warszawa, ul. Dzielna 1

tel./faks: 022  831 85 82, 831 01 39

email: warszawa@integracja.org

31109 Kraków, ul. Pi∏sudskiego 6 (oficyna)

tel. 012 424 04 30, faks: 012 431 16 31

email: krakow@integracja.org

65048 Zielona Góra, al. Niepodleg∏oÊci 11

tel. 068 328 64 70, faks: 068 324 13 53

email: zielonagora@integracja.org

Dodatkowe 
informacje:



Ma¸a Integracja
Seria stworzona z myÊlà o najm∏odszych. Przybli˝a tematyk´ 
niepe∏nosprawnoÊci w przyjaznej dzieciom formie historyjek obrazkowych, 
rebusów, labiryntów, krzy˝ówek itp.

P¸YtKa WYOBraènIa tO KaLectWO
Kampania uÊwiadamiajàca zwiàzek mi´dzy skokiem  

do wody a niepe∏nosprawnoÊcià.
www.plytkawyobraznia.pl

KaMPanIa ParKIngOWa
Kampania uwra˝liwia osoby pe∏nosprawne na problem zajmowania  
tzw. kopert – miejsc parkingowych zastrze˝onych dla osób 
niepe∏nosprawnych.

StowarzySzenie Przyjació¸ integracji
OrganIZacja PO˚YtKU PUBLIcZnegO – twój 1% na 100% przyniesie po˝ytek

00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1, tel.: 022 635 13 30, faks: 022 635 11 82
e-mail: integracja@integracja.org; www.integracja.org

III Oddz. BISe Sa, 00-184 Warszawa, ul. Dubois 5a
nr konta: 67 1370 1037 0000 1701 4020 9704

PLatfOrMa InfOrMacYjna
Stworzona dla osób poszukujàcych informacji na temat  

niepe∏nosprawnoÊci i porad o prawach osób niepe∏nosprawnych.

centra Integracji 
w gdyni, Krakowie, Warszawie 
i Zielonej górze

Portal informacyjny
www.niepelnosprawni.pl

Magazyn „Integracja”Program telewizyjny
w tVP3
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                KA˚DEGO ROKU  

SETKI OSÓB ¸AMIE KR¢GOS¸UP 
         SKACZÑC DO WODY

P¸YTKA WYOBRAêNIA 
 TO KALECTWO

WI¢CEJ INFORMACJI O KAMPANII I FUNDUSZU „PIERWSZY KROK”

WWW.PLYTKAWYOBRAZNIA.PLORGANIZATOR KAMPANII
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