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Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia  
w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. 

 
 

„SKÓRA POD LUPĄ” 
EDUKACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAM  

PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH SKÓRY  
 

 SCENARIUSZ LEKCJI DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

TEMAT: Skóra pod lupą, czyli co musisz wiedzieć o czerniaku i innych nowotworach 
złośliwych skóry 
 
CEL LEKCJI:  

 Budowanie wśród młodzieży świadomości na temat nowotworów skóry, ze szczególnym 
uwzględnieniem czerniaka. 

 Zachęcanie młodzieży do regularnego badania swojej skóry i podejmowania 
odpowiedzialnych zachowań związanych z ekspozycją na promieniowanie UV.  

 
CZAS TRWANIA LEKCJI: 45 minut 
 
DODATKOWE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA PODCZAS LEKCJI: 

 materiał edukacyjny dla nauczycieli „Skóra pod lupą” w formie prezentacji  

 ulotka i plakat edukacyjny „Skóra pod lupą” 

 karta pracy ucznia 

 ankieta ewaluacyjna  

 czyste kartki A4, markery i długopisy dla uczniów 

 
ZAKRES TREŚCI: 

 cechy charakterystyczne nowotworów złośliwych skóry, w tym czerniaka 

 grupy ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe skóry 

 szkodliwość promieniowania UV 

 rozpoznawanie złośliwych nowotworów skóry, w tym czerniaka 

 zasady ochrony przed nowotworami złośliwymi skóry 

 badanie i samobadanie skóry  

 
CELE NAUCZANIA: 

 Uczeń będzie znał odpowiedzi na pytania: 
o Kto znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na nowotwory skóry, w tym 

czerniaka? 
o Jakie są cechy charakterystyczne nowotworów skóry na przykładzie czerniaka (ABCDE 

czerniaka)?  
o Jak chronić się przed nowotworami złośliwymi skóry, w tym czerniakiem?  
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 Uczeń będzie potrafił:  
o wykonać samodzielnie badanie skóry w domu  
o odróżnić zwykłe znamię od nowotworu złośliwego skóry  

 Uczeń będzie rozumiał: 
o potrzebę profilaktyki oraz dbania o swoje zdrowie w zakresie nowotworów 

złośliwych skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka 

 
FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH LEKCJI: 

 Indywidualna, grupowa lub zbiorowa  
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

I. Wprowadzenie (3 minuty) 
o Zapytaj uczniów, czy znają swoją skórę – czy wiedzą, czy i gdzie na ciele mają 

znamiona? Uczniowie mogą obejrzeć swoją skórę, pokazać gdzie na rękach, 
nogach, dekolcie i twarzy mają znamiona.  

o Zapytaj uczniów, ilu z nich zauważyło, że ma znamiona na skórze? Wynik możesz 
zapisać na tablicy. 

 
II. Konkurs (7 minut) 

 
Podziel uczniów na 4 grupy. Każdej grupie wręcz wydrukowane w kolorze zdjęcie czerniaka 
na kartce A4 (zdjęcie znajduje się w dodatkowym materiale dla nauczycieli), czysty arkusz A4 i 
marker do notowania. Jeśli na sali jest dostępny rzutnik z ekranem, wówczas możesz 
wyświetlić zdjęcie na forum całej klasy. Uczniowie mają za zadanie wyobrazić sobie, że widzą 
takie znamię na swoim ciele, na ciele przyjaciółki lub przyjaciela. Zapytaj uczniów o to: 
 

o Co ich zdaniem jest nie tak z tym znamieniem?  
o Co wzbudza ich niepokój jak patrzą na zdjęcie tego znamienia? 
o Jakie nieprawidłowości dostrzegają?  
o Co zrobią, jak zauważą takie znamię u siebie, przyjaciółki lub przyjaciela? Jakie 

kroki podejmą?  
o Czy wiedzą, jak się nazywa to znamię? 
 

Poproś uczniów, aby zapisywali odpowiedzi na kartkach. Następnie poproś przedstawicieli 
 grup, aby zaprezentowali przygotowane odpowiedzi. Grupom, które udzielą poprawnych 
 odpowiedzi na powyższe pytania, możesz pogratulować. Na zakończenie konkursu, 
poinformuj uczniów, że zdjęcie przedstawia czerniaka, jednego z kilkudziesięciu 
 nowotworów złośliwych skóry.  
 

III. Ćwiczenie (15 minut) 
 

Uczniowie pozostają w 4 grupach, na które wcześniej się podzielili. Każdej grupie wręcz czysty 
arkusz A4 i marker do notowania. Poproś uczniów, aby zapisali odpowiedzi na następujące 
pytania: 
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o Ile godzin w ciągu dnia opalasz się 
podczas wakacji? W jakich godzinach 
zazwyczaj to robisz? 

o Jak chronisz się w trakcie opalania lub w ogóle, gdy jest bardzo mocne słońce?  
o Czy opalasz się na solarium? Czy takie opalanie jest szkodliwe czy nie? Dlaczego?  
o Do jakiego lekarza się udać, aby skontrolować znamiona? 
o Jak często sami powinniśmy kontrolować nasze znamiona?  
o Jak często powinniśmy sprawdzać znamiona u lekarza?  
o Czy Polacy znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na nowotwory skóry, w tym 

czerniaka skóry? Dlaczego? 
 
Poproś przedstawicieli grup, aby zaprezentowali odpowiedzi. Przejdź do omówienia 
poruszanych zagadnień. 
 

IV. Wykład (10 minut) 
 
Zaprezentuj uczniom najważniejsze informacje dot. profilaktyki i diagnostyki nowotworów 
złośliwych skóry, w tym czerniaka. Pomocna może okazać się prezentacja dla nauczycieli, 
którą znajdziesz w materiałach. Prezentację możesz wyświetlić w klasie, jeśli masz dostęp do 
rzutnika i ekranu. Zwróć uwagę na takie zagadnienia, jak:  
 

o Co to jest nowotwór złośliwy skóry?  
o Co to jest czerniak skóry? 
o Kto znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe skóry, w 

tym czerniaka skóry?  
o Jak rozpoznać nowotwór złośliwy skóry? Co to jest ABCDE czerniaka skóry? 
o Jak chronić się przed nowotworami skóry, w tym przed czerniakiem? 
o Dlaczego promieniowanie UV jest szkodliwe?  
o Zwróć szczególną uwagę na solarium, które jest jednym z głównych przyczyn 

zachorowań na czerniaka.  

 
V. Ćwiczenie (5 minut) 

 
Rozdaj uczniom kartę pracy ucznia i poproś o ich wypełnienie. Zbierz od uczniów wypełnione 
karty i omów ich wyniki np. na godzinie wychowawczej. 

   
VI. Zakończenie (5 minut) 

 
Rozdaj uczniom ankiety ewaluacyjne i poproś o ich wypełnienie. Podsumuj zajęcia oraz 
zachęć ich do przekazania tego czego się dowiedzieli na temat profilaktyki i diagnostyki 
nowotworów złośliwych skóry, a zwłaszcza czerniaka  swoim rodzicom lub przyjaciołom. 
Zachęć do odwiedzenia strony www.kodekswalkizrakiem.pl, na której znajdują się dodatkowe 
informacje i materiały w ramach programu „Skóra pod lupą”.   

 
 

 

 

http://www.kodekswalkizrakiem.pl/

