
CZY UMIESZ ROZPOZNAĆ GRYPĘ?

1. Dopasuj frazy do ilustracji

ból brzucha ……..       katar ………       nudności ……..       kaszel ………       wysypka ………

 dreszcze ……..         ból głowy ……..       zawroty głowy ……..       skaleczenie ……..  

  ból gardła ……..       

Które z tych dolegliwości to symptomy grypy?

Jakie inne symptomy towarzyszą grypie?

Kiedy możemy mieć nudności?

Symptomem czego może być wysypka?

Kiedy ostatnio byłeś chora/chory? Jak się wtedy czułaś/czułeś, jakie miałaś/miałeś 

objawy?

2. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Grypa często wygląda jak zwykłe przeziębienie, dlatego na początku ignorujemy jej

symptomy. Złe samopoczucie, gorączka i ból gardła — to charakterystyczne objawy

grypy.  Z  czasem organizm jest  osłabiony  i  trudno jest  wstać  z  łóżka.  To  powinno
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zmotywować do wizyty u lekarza. Nie powinniśmy lekceważyć pierwszych objawów

grypy.  Zamiast  czekać  na ostatni  moment,  najlepiej  zostać  w łóżku,  wygrzać  się  i

porządnie odpocząć. Jak rozpoznać grypę i skutecznie ją wyleczyć?

Grypa  to  choroba  wyjątkowo  popularna  i  nielubiana.  Wirusy  przechodzą  przez

powietrze i dostają się do organizmu przez nos lub usta, a do zakażenia może dojść na

wiele sposobów. Wystarczy, że osoba zdrowa zetknie się z kubkiem, widelcem lub

nawet klamką, których dotykał wcześniej chory.

Objawy grypy możemy rozpoznać bardzo łatwo, pojawiają się szybko. Grypa sprawia,

że  czujemy  się  osłabieni  i  senni.  Często  mamy  dreszcze,  wysoką  temperaturę   i

problemy  z  koncentracją.  Senność  i  zmęczenie  towarzyszą  chorobie  i  najczęściej

trawają jeszcze  do 2  tygodni  po  wyleczeniu.  Dlatego bardzo ważny jest  porządny

odpoczynek, sen i odpowiednia rekonwalescencja.

Objawem  towarzyszącym  grypie  jest  najczęściej  kaszel  —  suchy  i  męczący.  W

późniejszym stadium grypy może również wystąpić  ból  gardła i  katar.  Naturalnym

objawem jest także brak apetytu — to reakcja obronna organizmu, który odpoczywa

kosztem procesów trawienia i przemiany materii, by odpowiednio się zmobilizować

do walki z wirusem. Wymienione wyżej objawy grypy powinny utrzymywać się przez

około  5  dni.  Kiedy  mamy  do  czynienia  z  bardzo  mocnymi  objawami,  warto

skontaktować się z lekarzem. Grypa, lekceważona lub nieodpowiednio leczona, może

prowadzić do poważnych powikłań. 

źródło: https://zdrowie.radiozet.pl/Alert-grypowy/grypa_objawy_i_leczenia_jak_rozpoznac_grype

A) Co najlepiej zrobić, kiedy zauważymy pierwsze symptomy grypy?

B) Czy trudno jest zarazić się grypą?

C) Co powinniśmy robić podczas choroby?

D) Co jest naturalnym objawem grypy? Dlaczego się pojawia?

E) Kiedy powinniśmy pójść do lekarza?
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2.1. Dopasuj słowa z tekstu do synonimów.

powikłania      wystąpić     zetknąć się     objawy      lekceważyć

 porządny      gorączka

A. pojawić się - .............................................   

B. solidny, dobry - .............................................

C. mieć kontakt - ...........................................    

D. symptomy - ........................................

E. wysoka temperatura - ................................    

F. ignorować, nie traktować poważnie - ...................................    

G. problemy po chorobie - ..............................…

2.2. Zbuduj zdania z 3 wybranymi frazami z ćwiczenia 2.1.

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

3.  Przedyskutuj  z  kolegą,  które  z  tych  rzeczy  mogą  pomóc wyleczyć  grypę  i

przeziębienie? Czy masz jakieś własne sposoby?

- pić dużo wody

- jeść cebulę

- pić mleko z czosnkiem i miodem

- jeść tłuste jedzenie

- przyjmować witaminę C

- iść na krótki spacer na świeżym powietrzu
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