
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA- MGR PRZEWOŹNIK IWONA 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Drodzy uczniowie klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie 

Trybunalskim jest nauka zdalna i mamy do zrealizowania tematy z edb: 

Tamowanie krwotoków 

Urazy (obrażenia) kości i stawów  

 

Inne groźne przypadki 

 

Proszę każdego ucznia klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego IV LO w Piotrkowie 

Tryb o: 

1. Zapoznanie się z zagadnieniami z tematów (trzy tematy) podanych powyżej. 

2. Napisanie w zeszycie od edb do tych tematów (Tamowanie krwotoków, 

Urazy kości i stawów, Inne groźne przypadki) po pięć pytań i odpowiedzi na te pytania. 

Razem (5+5+5) 15 pytań i odpowiedzi w zeszycie.   

3. Pracujemy systematycznie realizując zadnia i na każdy dzień planowego spotkania z edb 

zalecam zrealizowanie materiału z danego tematu.  

Sprawdzenie wykonania: praca ucznia udokumentowana w zeszycie przedmiotowym od edb z 

napisanych pytań i odpowiedzi. Zaliczenie tych treści będzie ocenione.  

4. Zdaję sobie sprawę z różnych kłopotów, które mogą wystąpić w realizacji nauki zdalnej. 

Proszę o zaangażowanie, aktywność, współpracę z rówieśnikami, nauczycielem celem 

zrealizowania zagadnień z tematów na ten czas nauki zdalnej.   

5. Proszę korzystać z podręczników w formie drukowanej i elektronicznej. 

Proszę skorzystać z materiałów na stronie Internetowej:   

m.in. z edb. Link poniżej: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 

Zalecane korzystanie ze stron Internetowych: 

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DXnX0vEFV 

 

e - podręczniki edukacji dla bezpieczeństwa. 

 

Zalecam powtórzenie z wcześniejszego etapu edukacji. Korzystając z podręczników w formie 

drukowanej i elektronicznej. Do aktualizacji można skorzystać z treści podręcznik edb celem 

powtórzenia, bo zawiera ten zakres materiału, który podaję. Jest w formie elektronicznej 

dostępny: 

https://www.wsip.pl/upload/2019/07/E801F4_Edukacja_dla_bezpieczenstwa_Podrecznik_Sz

kola_Podstawowa_Klasa_8/#p=82 

6. Ja jestem na bieżąco w kontakcie elektronicznym zgodnie z przekazanym przez nauczycieli 

wychowawców każdej klasy pierwszej. Podaję mój kontakt iwonprzewdor@o2.pl.  

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DXnX0vEFV
https://www.wsip.pl/upload/2019/07/E801F4_Edukacja_dla_bezpieczenstwa_Podrecznik_Szkola_Podstawowa_Klasa_8/#p=82
https://www.wsip.pl/upload/2019/07/E801F4_Edukacja_dla_bezpieczenstwa_Podrecznik_Szkola_Podstawowa_Klasa_8/#p=82
https://poczta.o2.pl/d/


7. Proszę dbać o swoje zdrowie, wysypiać się odpowiednio do wieku i potrzeby organizmu. 

Dbać o racjonalne odżywiania, gimnastykę, aktywność nawet w warunkach domowych, 

systematycznie pracować, robić sobie przerwy. Proszę o współpracę w nauce oraz cierpliwość 

w przetrwaniu tego trudnego czasu dbając o bezpieczeństwo własne i innych. 

Dodatkowe dla chętnych uczniów: 

Przygotowanie pokazu, prezentacji i inne własne pomysły (uczniów) na tematy wyżej 

podane.     

 

Iwona Przewoźnik 

kontakt: iwonprzewdor@o2.pl  

 

Zdalne nauczanie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Iwona Przewoźnik 

Kontakt z uczniami 

- Klasy I Ap, IBp, ICp, IDp, IEp, IAg, IBg, ICg  

IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim  

po jednej godz. lek. w tygodniu  

na bieżąco w kontakcie elektronicznym zgodnie z przekazanym przez nauczycieli wychowawców 

każdej klasy pierwszej. Podaję mój kontakt e-mailowy:  iwonprzewdor@o2.pl 

 

W razie potrzeb możliwy kontakt indywidualny poprzez portale społecznościowe oraz 

poprzez e-mail 

 

- Uczniowie realizujący nauczanie indywidualne: Roksana Justyna 

bezpośredni kontakt telefoniczny ( sms, mms) 

 

Kontakt z rodzicami 

Telefon 668484457 (środa  8.00-13.30, piątek 13.30-15.00)  

e-mail iwonprzewdor@o2.pl. (kontakt na bieżąco) 

 

Informacje dla uczniów  

Kontaktowanie się elektronicznie i przekazanie zagadnień z edb do realizacji raz w tygodniu, 

zgodnie z liczbą godzin przewidzianych w planie lekcji. 

Uczniowie otrzymują tematy i zalecenia do powtórzenia i przyswojenia zagadnień z wskazanego 

materiału oraz polecenia w zeszycie z przedmiotu edb. 

 Zalecam korzystanie z materiałów drukowanych i elektronicznych, zasobów e- podręczniki, 

wskazuję możliwości i zalecenia korzystania za pomocą technik i technologii elektronicznych 

 

 

Ocenianie odbywa się na zasadzie lekcji odwróconych:  

aktywność, zaangażowanie, systematyczność pracy zleconej do danego tematu 

pisemne wykonanie zadań przez uczniów 

zadania dodatkowe dla chętnych wskazane przez nauczyciela 

https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/


 

 


