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I Liceum Ogólnokształcące im.B.Limanowskiego w Warszawie

KONSPEKT LEKCJI
dla klasy I liceum ogólnokształcącego (kształcenie w zakresie podstawowym),

czas trwania: 45 min.

TEMAT: JAK ORGANIZM BRONI SIĘ PRZED CIAŁAMI OBCYMI ?

Uwaga! Temat rozpoczyna cykl zajęć związanych z odpornością organizmu. Nauczyciel powinien, na wcześniejszej lekcji, prosić
uczniów o zapoznanie się z odpowiednim materiałem z podręcznika.

Hasło programowe:Układ odpornościowy i jego znaczenie dla zdrowia człowieka.

CELE LEKCJI:
W wyniku przeprowadzonej lekcji uczeń powinien umieć:
1. wiadomości:

A - wymieniać rodzaje ciał obcych jako czynników chorobotwórczych ;
- wskazywać drogi wnikania antygenów do organizmu ;
- definiować pojęcia: antygen, patogen, odporność organizmu, przeciwciała ;

B - wyjaśniać jak działają bariery mechaniczne i chemiczne organizmu człowieka ;
- wyjaśniać rolę układu limfatycznego w zwalczaniu antygenów ;
- rozróżniać odporność komórkową i humoralną ;

2. umiejętności:
C - analizować mechanizmy swoistej i nieswoistej obrony organizmu ;

- wykazywać różnice między nieswoistą i swoistą odpornością organizmu ;
- klasyfikować mechanizmy zabezpieczające organizm ;
- określać, dlaczego nienaruszona skóra i błonyśluzowe stanowią mechaniczną barierę zapewniającą ochronę przed

wnikaniem drobnoustrojów do organizmu ;
D - przewidywać reakcję organizmu człowieka na wtargnięcie drobnoustrojów ;

- wnioskować o roli mechanizmów obronnych przy powstawaniu obrzęków, bólu, zaczerwienienia i wzroście tempe-
ratury jako objawach stanów zapalnych ;

3. postawy:
- stosować zasady zdrowego trybużycia.

Strategie nauczania:asocjacyjna, problemowa.
Metody: dyskusja, obserwacjaśrodków dydaktycznych, techniki aktywne (kulaśnieżna, mapa mentalna).
Forma organizacji: indywidualna, w parach, grupowa.
Środki dydaktyczne: plansze, foliogramy, modele, rysunki: przekroju skóry ludzkiej, ucha, nosa, oka, nabłonka

migawkowego, układu pokarmowego, układu wydalniczego i płciowego, schematy działania
makrofagów, limfocytów T i B, przeciwciał, małe i duże kartki papieru, flamastry, skocz.

LITERATURA DLA NAUCZYCIELA:
1. Grzegorek J., Jerzmanowski A. - Biologia. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i

technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Nr dopuszczenia DKOS - 4015-
35/02. Warszawa 2002, WSiP S.A.

2. Jerzmanowski A.(red.) - Biologia. Poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum. Warszawa 2002. WSiP S.A.

LITERATURA DLA UCZNIA:
1. Jerzmanowski A.(red.) - Biologia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,

liceum profilowanego i technikum. Warszawa 2002. WSiP S.A.

TOK LEKCJI.
Faza Etapy lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Umiejęt-

ności
kluczowe

Przygo-
towaw-
cza

Wprowadzenie

Zaangażowanie

-sprawdza obecność oraz podaje
tematykę, cele zajęć i sposoby
pracy ;

-zadaje pytania nawiązujące do treści
poprzednich lekcji dot. budowy krwi i
limfy, funkcji osocza i leukocytów,
rodzajów ciał obcych, które mogą wnikać
do organizmu ;
-wprowadza pojęcie patogenu ;
-prosi o przypomnienie pojęć: antygen,
przeciwciała, odporności organizmu ;

- zapisują temat lekcji ;

-na zasadzie „szybkich skojarzeń” odpowiadają
na zadane pytania ;

-zapisują zwięzłą notatkę ;
-zapisują definicję ;
-definiują wymienione pojęcia ;

-precyzyjne
formułowa-
nie myśli ;

-ocena stanu
własnej



-dzieli klasę na 3 zespoły, w obrębie któ-
rych wprowadza podział na grupy 2 os. i
wyjaśnia technikę śnieżnej kuli ;
- przydziela zadania grupom:
* wypisać drogi wnikania obcych ciał do
organizmu oraz zilustrować je
przykładami

* wskazać bariery mechaniczne obrony
zewnętrznej człowieka oraz wyjaśnić
mechanizm ich działania

*wskazać bariery chemiczne obrony
zewnętrznej organizmu człowieka oraz
wyjaśnić sposób ich działania ;
-rozdaje papier, flamastry ;

-tworzą grupy dwuosobowe ;
wiedzy ;

Reali-
zacyjna

Badanie i
przekształcanie

Prezentacja

Ponowne
zaangażowanie

Badanie i
przekształcanie

Prezentacja

-nadzoruje pracę zespołów ;

-nadzoruje prezentacje;

-podkreśla liczne drogi wnikania antyge-
nów do organizmu oraz różne strategie
obrony zewnętrznej, które czasami zała-
mują się ;

-zachęca do wypowiedzi na temat obrony
wewnętrznej organizmu ;
-wprowadza podział na 4 osobowe grupy;
-przydziela zadania:
* dokonać analizy działania maktofaga i
narysować schematyczny graf ilustujący
mechanizm jego działania
*dokonać analizy działania limfocytów T
i narysować schematyczny graf
ilustrujący mechanizm ich działania ;
*dokonać analizy działania limfocytów B
i narysować schematyczny graf
ilustrujący mechanizm ich działania;
-rozdaje papier i flamastry;
-nadzoruje pracę zespołów ;

-nadzoruje prezentacje ;

-podkreśla nieswoistość i swoistość
odporności organizmu oraz jej wrodzony
i nabyty charakter ;

-zapoznają się z instrukcją, analizują pomoce
dydaktyczne, działają zgodnie z zasadą kuli
śnieżnej;
-ustalają i zapisują formę prezentacji ;
-sprawozdawcy prezentują prace zespołów
oraz wyjaśniają działanie barier zew. organ.;
-uczniowie podają ew. uzupełnienia ;
-wszyscy uczniowie dokonują zwięzłego
zapisu ustaleń ;

-dyskutują na temat wewnętrznych i zewnętrz-
nych objawów wniknięcia patogenów do
organizmu ;
-tworzą grupy czteroosobowe;

-zapoznają się z instrukcją;
-dokonują analizy materiałówźródłowych i
ustalają formę zapisu;
-wykonują grafy;
-sprawozdawcy grup prezentują prace
zespołów;
-pozostali uczniowie dokonują ewentualnych
uzupełnień ;
-wybierają najlepsze propozycje;
-wszyscy uczniowie przerysowują wybrane
grafy ;

-planowanie
własnego
uczenia się ;
-rozwiązy-
wanie prob-
lemów w
sposób
twórczy ;
-komuniko-
nie się;
-współdzia-
łanie w
grupie;
-ocena wyni-
ków własnej
pracy;

- j.w. +
-
analizowanie
związków
przyczyno-
wo -
-skutkowych

-ocena wyni-
ków własnej
pracy;

Podsu-
mowa-
nie

Podsumowanie

Refleksja

-podkreśla znaczenie odpowiedzi komór-
kowej i humoralnej;
-zaleca wykonanie mapy mentalnej
rodzajów odporności ;
-zachęca do wypowiedzi na temat lekcji ;

-ocenia pracę uczniów na lekcji ;
-zadaje pracę domową.

-prezentują mapy mentalne ;
-najlepszą rysują w zeszycie ;
-wskazują trudności jakie napotkali w pracy
oraz swoje sukcesy ;

-notują treść zadania:
Uzupełnij i uporządkuj notatki z lekcji.

-uogólnianie

-ocena wyni-
ków własnej
pracy;

Praca dla zainteresowanych: Wyjaśnij, w jaki sposób limfocyty rozpoznają obce komórki i dlaczego limfocyty i przeciw-
ciała nie niszczą komórek własnego organizmu.


