Karta pracy -21 kwietnia
Temat zajęć: Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w najbliższym otoczeniu ?
(zapisz go w zeszycie)
1.Tekst do przeczytania .Przeczytaj uważnie tekst poniżej.
1. Niebezpieczne rośliny
Niektóre rośliny uprawne, a także rosnące dziko w pobliżu siedzib ludzkich ,
zawierają substancje trujące. Dlatego tych nieznanych roślin nie wolno dotykać,
zrywać ani brać do ust. Poza tym wiele roślin wywołują różnego rodzaju
niebezpieczne reakcje organizmu między innymi uczulenia (alergie). Objawami
alergii są: wodnisty katar, atak kaszlu, nagła duszność, zapalenie spojówek
oraz swędząca wysypka.
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2.Niebezpieczne zwierzęta.
Psy, koty i dzikie zwierzęta mogą roznosić wściekliznę. Domowe zwierzęta
mogą też stanowić dla nas zagrożenie, gdyż bywają źródłem pasożytów. W
ślinie, łoju i naskórku psa, kota i innych ssaków są zawarte substancje, na które
wiele osób jest uczulonych. Takie osoby mogą reagować na nie kichaniem,
zaczerwienieniem oczu, łzawieniem. U niektórych osób mogą wystąpić
zmiany skórne (np. wysypka), duszności i uczucie swędzenia w gardle. To
typowe objawy alergii. Niektórzy ludzie są uczuleni na jad np. os, trzmieli i
pszczół.

Życiu osoby uczulonej może zagrozić użądlenie
Jad żmii może być przyczyną śmierci człowieka. W
Nawet jednego owada. W razie użalenia przez razie ukąszenia trzeba natychmiast zgłosić się na
pszczołę trzeba najpierw usunąć żądło, a pogotowie.
później przyłożyć okład z lodu. Niska
temperatura powoduje obkurczenie się naczyń
krwionośnych skóry i
chroni przed
przedostaniem się składników jadu wraz z krwią
do całego organizmu. Jeśli obrzęk i ból nie
ustępują należy niezwłocznie zgłosić się do
lekarza.

3.Grzyby bez kapeluszy
Niektóre gatunki grzybów powodują choroby zwane grzybicami. Grzybica to
choroba zakaźna. Źródłem zakażenia są zwierzę, chory człowiek lub przedmioty
z jego otoczenia. Grzybica rozwija się w ciepłych i wilgotnych miejscach.
Szczególnie zagrożone są paznokcie oraz przestrzenie między palcami.
Mikroskopijne grzyby przenikają do naszego ciała przez otarcia i skaleczenia w
skórze, a także przez układ oddechowy, przewód pokarmowy i układ płciowy.
Grzybicą można się zakazić przez wspólne używanie ręczników, gąbek
kąpielowych, bielizny i skarpetek. Grzybica może powstać wskutek
długotrwałej kuracji antybiotykowej oraz w wyniku diety bogatej w cukry. Jak
ustrzec się przed grzybicą ? Noś tylko własne ubranie, nie pożyczaj nikomu ani
od nikogo rzeczy osobistych, takich ja grzebień, bielizna, ręcznik. Pod
prysznicem używaj własnych klapek.

Wykonaj zadania umieszczone poniżej. Miłej pracy. Powodzenia .
Zadania wykonujecie w zeszycie z biologii. Robicie zdjęcie i wysyłacie je na
adres email: magdalenaradacka@wp.pl .Dzięki temu, że prześlesz kartę pracy
będę mogła wystawić Tobie ocenę. Możesz również skontaktować się ze mną
za pomocą Messengera.
1.Odpowiedz na pytania (przeczytaj punkt 1 –niebezpieczne rośliny).
odpowiedzi zapisz w zeszycie.
a- wypisz nazwy roślin wywołujących alergię u ludzi
_____________________________________________________
b- wymień typowe objawy alergii
______________________________________________________
______________________________________________________
2. Uzupełnij zdania, pomogą tobie w tym wyrazy w ramce. Przepisz tekst do
zeszytu
wściekliznę, pasożytów, alergią
Psy, koty i dzikie zwierzęta mogą roznosić ________________. Domowe
zwierzęta mogą też stanowić dla nas zagrożenie, gdyż bywają źródłem
______________________. Coraz więcej osób ma uczulenie na sierść zwierząt.
Uczulenie inaczej nazywamy _______________.
3. Wymień zachowania które uchronią cię przed grzybicą. Wybierz zdania
prawdziwe i zapisz je do zeszytu.
1. Należy w diecie unikać cukru .
2.Należy codziennie pożyczać od siostry skarpetki.
4.Na basenie można pożyczać ręcznik oraz klapki od najlepszej przyjaciółki.
5. Noś tylko własne ubranie, nie pożyczaj nikomu ani od nikogo rzeczy
osobistych, takich ja grzebień, bielizna, ręcznik

