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Kilka słów wstępu
 

Prezentujemy „Scenariusze zajęć dla Nauczyciela”, które pomogą Państwu w realizacji 
Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dotyczącego wszawicy 
pt. „Problem z głowy”.

Spełniając założenia programu, pragniemy nauczyć dzieci podstawowych zasad 
profilaktyki zdrowotnej i tolerancji dla osób, które mogą być chore. Treść niniejszych 
scenariuszy doskonale wpisuje się w szkolny program edukacji zdrowotnej. 
Materiał został opracowany przez metodyków w taki sposób, 
aby umożliwić prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach 
nauczania w szkołach podstawowych, w klasach 1-6.

Mając na uwadze ważność problemu, jakim jest wszawica u dzieci, 
za cel stawiamy sobie zwiększenie świadomości rodziców na 
temat tej choroby i niezbędnych działań profilaktycznych.

scenariusze
zajęć
dla nauczyciela
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Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel wprowadza dzieci w tematykę zajęć przy pomocy 

krótkiej historii.

	 Dzień	zaczął	się	zupełnie	zwyczajnie.	Zaspany	BubbleBoy,	
trzymając	w	ręku	kubek	gorącej	herbaty,	jak	zawsze	zmierzał	
powoli	w	kierunku	swojej	skrzynki	na	listy.	Codziennie	
wyciągał	z	niej	poranną	gazetę,	aby	w	zaciszu	swojego	
małego	domku	chłonąć	najświeższe	wiadomości.	Robił	tak	
od	wieków	–	uważał,	że	ludzie	wiodący	uporządkowane	
życie	są	szczęśliwsi.	

	 Tego	dnia	BubbleBoy	spotkał	przy	furtce	swojego	sąsiada	
–	małego	Tomka.	Chłopiec	wyglądał	na	zmartwionego.	
BubbleBoy	zdziwił	się,	ponieważ	do	tej	pory	widywał	
go	zawsze	w	doskonałym	humorze.	Zaciekawiony	i	nieco	
zaniepokojony	zapytał,	czy	coś	się	stało	i	czy	mógłby	w	czymś	
pomóc.	

	 Tomek	wyznał,	że	od	jakiegoś	czasu	coś	mu	chodzi	po	głowie.	
BubbleBoy	przez	chwilę	zastanawiał	się	nad	odpowiedzią, 
po	czym	odparł:

–	Wiesz,	mi	także	czasem	coś	chodzi	po	głowie	–	jakiś	pomysł	
albo	problem.	Zwykle	jednak	szybko	udaje	mi	się	go	rozwiązać. 
Na	pewno	niepotrzebnie	się	martwisz.

Tomek	nie	wyglądał	na	zadowolonego	z	odpowiedzi.

–	A	czy	wtedy	Ciebie	też	tak	mocno	swędzi?	–	zapytał	z	nadzieją	
w	głosie.

–	Nie,	skądże	znowu!	Myślenie	lub	zmartwienia	nigdy	mnie	
nie	swędziały...	Zaskoczony	BubbleBoy	spojrzał	na	chłopca.	
Niespodziewanie	przyszła	mu	do	głowy	pewna	myśl...

Cele ogólne
Rozpoznawanie wszawicy. Poznanie jej objawów.

Cele operacyjne
Uczeń: poznaje tematykę zajęć bohaterów 

występujących w scenariuszach, uczy się 
rozpoznawać objawy wszawicy.

Za
jęc

ia p
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Poznajmy się
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–	Mam	pomysł.	Chodźmy	do	mnie.	Wspólnie	zastanowimy	się,	co	dalej.	I...	–	tu	zerknął 
na	swój	kubek	–	napijemy	się	pysznej,	gorącej	herbaty.

2. Nauczyciel zachęca dzieci, by spróbowały odgadnąć, co takiego może chodzić 
Tomkowi po głowie. Wszystkie pomysły zapisuje na tablicy. Jeśli to konieczne, 
nakierowuje dzieci na prawidłową odpowiedź. Uczniowie powinni dojść 
do wniosku, że chłopiec może mieć wszy.

3. Dzieci powinny wywnioskować, że chłopiec może mieć wszy.

Nauczyciel informuje dzieci: Występowanie wszy wcale nie jest wynikiem życia 
w brudzie lub nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny. Wszawica występuje 
na całym świecie: na każdym kontynencie, w każdej strefie klimatycznej i populacji. 
Wszawica głowowa częściej dotyczy dzieci niż osób dorosłych. Rozprzestrzenianiu 
się zarażenia sprzyjają duże skupiska ludzkie, a możliwości jego przenoszenia 
są różnorodne. 

4. Nauczyciel kontynuuje czytanie opowiadania.

	 Przygnębiony	Tomek	siedział	w	kuchni	przy	stole.	Strasznie	swędziała	go	cała	głowa.	
BubbleBoy	stwierdził,	że	musi	skrócić	cierpienia	swojego	małego	sąsiada.	Włożył	
jednorazowe	rękawiczki	i	przejrzał	czuprynę	Tomka.

	 –	Oooo!	–	Zawołał.	–	A	jednak	coś	Ci	Tomku	chodzi	po	głowie	–	masz	nieproszonego	
gościa.	Witamy	Panie	Wszo.	Na	szczęście	dla	nas,	nie	będzie	to	długotrwała	wizyta.	
Zaraz	coś	znajdziemy.	I	pobiegł	do	apteczki	rymując	pod	nosem:

Gdy harcują wszy po głowie,
gdy cię głowa mocno swędzi,
po PARANIT szybko sięgaj 
– on z pewnością wszy przepędzi.

5. Nauczyciel pyta dzieci, czy kiedyś słyszały o wszach, czy 
wiedzą, czym one są, czym się żywią. Rozmowę uzupełnia 
informacjami:

Wszy głowowe to owady, które żyją wyłącznie na skórze 
ludzkiej głowy. Szczególnie lubią gnieździć się za uszami, u nasady karku lub przy 
skroniach. Żywią się wyłącznie ludzką krwią, wgryzając się jak komary w skórę 
głowy. Może to powodować swędzenie. Przy ciągłym drapaniu zdarza się, że pojawia 
się stan zapalny. Wszy nie potrafią skakać ani latać. Aby przemieścić się z jednej 
głowy na inną, czekają aż dojdzie do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się 
włosów za pomocą pazurów, a następnie przechodzą z włosa na włos.
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6. Nauczyciel wspólnie z dziećmi uczy się rymowanki BubbleBoya. Wyjaśnia przy 
tym krótko, czym jest PARANIT.

7. Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę „Znikająca wsza”. Rolę „wszy” może 
pełnić np. zgnieciona w małą kulkę kartka papieru. Nauczyciel wybiera dwoje 
dzieci, jedno z nich będzie BubbleBoyem, a drugie – Tomkiem. BubbleBoy 
podchodzi kolejno do pozostałych uczniów i udaje, że wkłada im „wszę” 
do rąk. U jednej osoby zostawia ją naprawdę. Zadaniem Tomka jest odgadnąć, 
u kogo schowała się „wsza”. Jeśli mu się to uda, zostaje BubbleBoyem. Jeśli 
nie, odpada. Zabawę można powtarzać kilkakrotnie do chwili, gdy w grze 
pozostaną tylko dwie osoby. 

8. Nauczyciel na koniec dnia rozdaje dzieciom materiały dotyczące wszawicy 
oraz programu. Prosi dzieci o przekazanie ich rodzicom.

Dodatkowym elementem mogącym posłużyć jako inspiracja do prowadzenia zajęć 
są boardy komiksowe oraz kolorowanki i łamigłówki w wersji elektronicznej, 
do pobrania na stronie programu: www.problem-z-glowy.pl w zakładce Strefa Dzieci.
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Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali własnymi słowami opowiedzieć 

czytaną na poprzednich zajęciach historię BubbleBoy'a i Tomka. Jeśli chcą, 
mogą ją rozwinąć, wymyślając własne zakończenie.

2. Nauczyciel wraz z uczniami przypomina sobie poznaną na poprzednich 
zajęciach rymowankę.

3. Nauczyciel pyta dzieci:  
 
Co mogło być przyczyną problemu Tomka? 
 
Dzieci podają przykłady, które według nich mogą być przyczyną wszawicy. 
Prawidłowe odpowiedzi Nauczyciel zapisuje na tablicy. Po zakończonej „burzy 
mózgów” Nauczyciel uzupełnia listę pomysłów, uwzględniając następujące 
kwestie:

Wszawicą można się zarazić w przedszkolach, szkołach, na koloniach i obozach 
organizowanych dla dzieci i młodzieży. Do zarażenia dochodzi poprzez:

 kontakt z włosami osoby chorej (przytulanie się, stykanie głowami),
 używanie wspólnych przyrządów do pielęgnacji włosów (szczotek, grzebieni), 

ozdób do włosów, ręczników i bielizny pościelowej, pożyczanie czapek, szalików. 

Jak może się czuć Tomek? Czy to, co go spotkało, jest dla niego miłym 
doświadczeniem?

Dzieci odpowiadają. Nauczyciel zapisuje na tablicy wszystkie prawidłowe określenia 
emocji i uczuć, które może odczuwać Tomek (np.: wstyd, zakłopotanie, smutek).
Na koniec rozmowy uczniowie powinni wywnioskować, że chłopcu musi być 

Cele ogólne
Zrozumienie znaczenia i roli profilaktyki zdrowotnej.

Cele operacyjne
Uczeń: wie, w jaki sposób można zapobiegać 

wszawicy, wie, dlaczego należy wykazywać 
tolerancję dla tego problemu.

Za
jęc

ia d
rugie Jak uniknąć spotkania 

z Panem Wszą?
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przykro. Może czuć się zawstydzony. Zatem jeśli wiemy, że kogoś spotkało coś 
podobnego, nie można się z niego wyśmiewać ani wykluczać z zabawy.

4. Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę w „Tajną wiadomość”. Dzieci siadają 
lub stają w kole. Pierwszemu z uczniów po swojej lewej stronie Nauczyciel 
szepce na ucho „tajną wiadomość” (np. „Nie pożyczam, nie swędzi”, „Własna 
czapka, własny grzebień”, „Nie wyśmiewam się z wszawicy” i inne, które 
nawiązują do treści poznanych podczas zajęć). Uczniowie po kolei przekazują 
sobie szeptem „tajną wiadomość” w taki sposób, by uczeń, który znajduje się 
na prawo od Nauczyciela, powtórzył ją głośno w niezmienionej formie.
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Cele ogólne
Zrozumienie znaczenia i roli profilaktyki zdrowotnej. 
Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemem.

Cele operacyjne
Uczeń: wie, że można wyleczyć wszawicę; wie, 

dlaczego należy wykazywać tolerancję 
dla tego problemu; wie, jak się zachować 
w stosunku do osoby, która boryka się 
z problemem wszawicy.

– czyli co zrobić, gdy swędzi 
głowa?

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od przypomnienia rymowanki BubbleBoya.

Zadaje dzieciom pytanie:  
 
Co powinniśmy zrobić, gdy poczujemy, 
że „coś nam chodzi po głowie”?  

Dzieci próbują samodzielnie zaproponować właściwe rozwiązanie. 
Nauczyciel zapisuje ich pomysły na tablicy.

Nie ma się czego wstydzić – taki problem może spotkać każdego, 
bez względu na płeć i wiek. Wiadomo jednak, że częściej wszy 
mają dzieci oraz osoby o dłuższych włosach. Gdy głowa zaczyna 
nas niepokojąco swędzieć należy jak najszybciej zwrócić się 
do osoby dorosłej – bez problemu można zakupić preparat, 
który pozwoli nam pozbyć się nieproszonych gości.

2. Nauczyciel proponuje zabawę w „Fakty i Mity”. Zabawa ta ma 
na celu usystematyzowanie wiedzy dzieci oraz jej utrwalenie. 

Klasa zostaje podzielona na grupy. Każdy zespół otrzymuje 
dwie tabliczki z napisami: MIT, FAKT. Zadaniem obu grup 
jest wysłuchanie stwierdzenia, które podaje Nauczyciel, a następnie 
wspólne zastanowienie się nad tym, czy wypowiedziane zdanie 
jest prawdą, czy fałszem. Gdy grupa zdecyduje się na odpowiedź, 
podnosi do góry tabliczkę ze stwierdzeniem zgodnym z jej opinią. 
Gdy obie grupy udzielą różnych odpowiedzi, wywiązuje się 

Za
jęc

ia t
rzecie Odwiedziny Pana Wszy
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krótka dyskusja podczas której dzieci bronią swojej opinii. 
Na koniec każdej „rundy”. Nauczyciel odczytuje informację 
potwierdzającą słuszność lub dowodzącą bezpodstawności 
danego stwierdzenia. Dzieci mogą otrzymywać punkty za 
podanie prawidłowej odpowiedzi. Grupa, która udzieli najwięcej 
prawidłowych odpowiedzi, otrzymuje tytuł „Super Specjalistów”. 

Nauczyciel nie musi wykorzystać wszystkich stwierdzeń w zabawie.

Fakty i mity o wszawicy

Wszawica już od dawna nie występuje.

Mit! Ta choroba pasożytnicza nadal ma się całkiem dobrze. U człowieka może 
występować wesz głowowa, odzieżowa oraz łonowa. U dzieci występuje 
głównie wesz głowowa.

Gdy ktoś drapie się po głowie, na pewno ma wszy.

Mit! Głównym objawem wszawicy jest świąd. 
Jednak przyczyn świądu może być bardzo 
wiele – reakcje alergiczne, choroby skóry 
głowy. Aby stwierdzić, że ktoś ma wszy, 
konieczna jest obecność tych pasożytów. 
Na skórze głowy mogą pojawić się wtedy 
zadrapania.

Wszy głowowe przenoszą choroby. 

Mit! Wszy głowowe zwykle nie przenoszą chorób. 
Są irytujące, ale nieszkodliwe. Jednak ich kał i ślina 
mogą powodować reakcje alergiczne. Ponadto 
skaleczenie spowodowane drapaniem może być 
źródłem zakażenia.

Wszami można się zarazić przez czapkę, grzebień, 
pościel itp. 

Fakt! Wesz może przetrwać poza ciałem człowieka 
do dwóch dni, dlatego istnieje ryzyko zakażenia 
się poprzez rzeczy osobistego użytku, pożyczanie  
od innych osób rzeczy osobistych, wymienianie 
się ubraniami, akcesoriami do włosów, ręcznikami.
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Koty i psy mogą przenosić wszy głowowe. 

Mit! Wszy głowowe żyją wyłącznie w ludzkich 
włosach i nie są przenoszone na ludzi przez 
zwierzęta domowe. Aby przetrwać, wszy potrzebują 
ludzkiej krwi. Owszem, istnieje wiele rodzajów wszy 
zwierzęcych, ale te nie przenoszą się na ludzi.

Gdy ktoś ma wszy, to znaczy, że jest brudasem.
 
Mit! Choroba ta niesłusznie kojarzona jest wyłącznie 
z biedą i brudem. Można myć włosy codziennie, 
a to i tak nie zapobiegnie wszawicy. Choroba ta 
występuje na całym świecie, bez względu na 
szerokość geograficzną. Pasożytem można się 
zarazić bardzo łatwo, tak więc infekcja może 
dotyczyć każdego, szczególnie zaś narażone są 
na nią dzieci, które często przebywają w dużych 
skupiskach.

Wszy głowowe przeskakują z głowy na głowę. 

Mit! Wszy nie potrafią latać ani skakać. Wszy 
czekają aż dojdzie do kontaktu włosów z obu głów 
i wtedy się przenoszą. Kontakt nie musi być długi – 
w minutę wesz jest w stanie pokonać odległość 23 cm!

3. Nauczyciel razem z dziećmi uczy się nowej rymowanki:

Wesz podstępnym jest stworzeniem, 
wszędzie może się pojawić, 
nie pożyczam więc swych rzeczy, 
bo się nie chcę wszy nabawić.
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Przebieg zajęć:
1. Czas na konkurs – zajęcia plastyczne. 

Dzieci wspólnie z Nauczycielem przygotowują prace, które wezmą udział 
w konkursie na zakończenie programu. 

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej sposoby likwidacji 
wszawicy. Na każdej z prac musi znaleźć się Pan Wsza oraz BubbleBoy – 
postacie programu. Dzieci mogą użyć dowolnej techniki plastycznej. Wykonane 
prace prosimy wywiesić w sali lekcyjnej w postaci galerii prac/wystawy, 
która zostanie zaprezentowana rodzicom podczas zebrania. Najlepszą pracę 
Nauczyciel zamieszcza na stronie internetowej: www.problem-z-glowy.pl 
w zakładce konkursowej. Każda klasa może zgłosić jedną pracę plastyczną. 
Wśród 20 prac z największą liczbą głosów Jury konkursowe przyzna nagrody. 
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.problem-
z-glowy.pl

Cele ogólne
Utrwalenie zdobytych wiadomości. Przygotowanie 
prac do konkursu plastycznego.

Cele operacyjne
Podsumowanie poznanych zagadnień. 
Włączenie do udziału w konkursie rodziców.

Za
jęc

ia c
zwarte

BubbleBoy i jego misja, 
czyli likwidacja wszawicy! 
– konkurs plastyczny
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Przebieg zajęć: 
Prawda-nieprawda – zabawa ruchowa 
Dzieci wstają i powoli poruszają się po klasie. Nauczyciel wypowiada 
stwierdzenia prawdziwe lub błędne, które nawiązują do wszystkich poznanych 
wcześniej zagadnień. Jeśli stwierdzenie jest błędne, dzieci stają bez ruchu. Jeśli 
jest prawdziwe, szybko siadają na krześle lub ławce. 
Przykładowe stwierdzenia to:

– wszy zwierzęce przenoszą się na ludzi (nieprawda),

– wszawicą można się zarazić, pożyczając od kolegi grzebień (prawda),

– wszy doskonale skaczą (nieprawda),

– wszy żywią się naskórkiem (nieprawda).

Nauczyciel może wedle uznania wygłosić dowolną liczbę stwierdzeń 
prawdziwych lub nieprawdziwych.

Za
jęc

ia d
odatkowe

Prawda-nieprawda – zabawa 
ruchowa
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Wa
rto

 wi
edzie

ć

 Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie 
musisz przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia.

 Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść jedynie 
przez bezpośredni kontakt głowy z głową.

 Wszawica przenosi się bardzo szybko, dlatego sprawdzać powinno się 
wszystkich domowników.

 Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, 
jednak, że dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane.

 Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie 
dziecka z wakacji lub wycieczek szkolnych.

 Wszy głowowe zwykle nie przenoszą żadnych chorób. Jednak 
ich kał i ślina mogą powodować reakcje alergiczne. Warto 
jednak zwrócić uwagę na fakt, 
iż rany spowodowane od nieustannego drapania mogą być 
źródłem zakażenia.

 Podczas walki z wszami należy zachować odpowiednią 
higienę miejsca zamieszkania. 
Pościel osoby cierpiącej na wszawicę powinna 
być wyprana w temperaturze 55 stopni 
i wyprasowana gorącym żelazkiem.

 Nawet po wytępieniu pasożytów, należy powtarzać kurację 
szamponami jeszcze przez co najmniej dwa miesiące.

 Aby przeprowadzić profilaktyczną kontrolę głów dzieci w 
szkole, pamiętaj, że należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę 
rodziców na tego typu badanie.

Warto wiedzieć...



ankieta podsumowująca Ogólnopolski Program 
Profilaktyki zdrowotnej „Problem z głowy”

Po zrealizowaniu zajęć lekcyjnych wypełnioną ankietę należy odesłać na adres: ul. Locci 18, 
02-928 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Problem z głowy” – ankieta podsumowująca, 
lub faksem pod numer (22) 885 60 99.

1. Jaką ocenę wystawiliby Państwo materiałom edukacyjnym programu?
  bardzo dobrą     dostateczną
  dobrą      niedostateczną

2. Jak oceniają Państwo zawartość merytoryczną poszczególnych elementów 
programu? (Proszę zakreślić ocenę każdej pozycji na skali 2 = niedostateczna – 5 = 
bardzo dobra):

a) Scenariusze zajęć dla Nauczyciela  2 3 4 5
b) Plakat konkursowy   2 3 4 5
c) Poradnik dla rodziców   2 3 4 5
d) Broszura dla pielęgniarek   2 3 4 5
e) Plakat interwencyjny   2 3 4 5

3. Czy sposób przedstawienia uczniom tematu jest Państwa zdaniem:
  zbyt trudny      zbyt banalny
  zrozumiały      przeciętny

4. Jak często problem wszawicy występuje w Państwa placówce?
  nigdy     rzadko – raz w roku
  często – 2 lub 3 razy w roku   bardzo często – ok. raz na 2-3 miesiące

5. Uwagi:

 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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Wszawica w środowisku szkolnym nie musi być 
problemem. Istnieją metody skutecznej profilaktyki 

i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby. Podstawą 
w tak szerokich działaniach jak Ogólnopolski Program 

Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy” jest współpraca 
wszystkich interesariuszy – rodziców, pedagogów i pielęgniarek 

szkolnych, a także dzieci. Wierzymy, iż materiał, który przekazujemy 
na Państwa ręce, ułatwi rozmowę na temat tej choroby, przybliży 
wszystkim mogący się pojawić problem i ułatwi radzenie sobie 
z nim zarówno w środowisku szkolnym jak i w domu. Nie bójmy się 

rozmawiać o wszawicy!

Będziemy Państwa wspierać pod numerem telefonu: 
(22) 885 60 98 oraz adresem e-mail: 

info@problem-z-glowy.pl

Organizator Patronat honorowy

Fundatorzy nagród Partnerzy medialni


