
KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII WEDŁUG KREATORA

Temat: Narząd słuchu i równowagi – budowa i czynności ucha.

Cele lekcji:
Wiadomości:
• zapoznanie z położeniem ucha
• zrozumienie budowy ucha
• poznanie funkcji ucha
• poznanie skal – progów hałasu w decybelach

Umiejętności:
• rozpoznawanie poszczególnych części ucha
• wyjaśnianie mechanizmu słyszenia
• wyjaśnianie mechanizmu utrzymania równowagi
• rozróżnianie dźwięków
• mierzenie natężenia dźwięków

Postawy:
Świadomość konieczności ochrony słuchu przed czynnikami zewnętrznymi.

Metody i techniki: pogadanka, obserwacja, pokaz, praca z tekstem.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.

Środki dydaktyczne: modele, plansze, foliogram, przyrządy pomiarowe / kamerton,
generator dźwięku /, instrukcje, aparat słuchowy, podręcznik.

ETAPY LEKCJI CZYNNOŚCI
NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI
UCZNIA

UMIEJĘTNOŚCI
KLUCZOWE

Zaangażowanie Poleca wymienić
narządy zmysłów.
Generuje dźwięki o
różnej częstotliwości
za pomocą kamertonu
Przekazuje informacje
o właściwościach fal
dźwiękowych.
Nauczyciel z
uczniami formułuje
temat lekcji,
prezentuje budowę,
rolę i funkcjonowanie
ucha.

Wymienia poznane
narządy zmysłów.
Wysłuchują bodźce
dźwiękowe: głośne,
ciche, niskie, wysokie

Uczniowie
odpowiadają jaki
narząd zmysłu
odpowiedzialny jest
za bodźce akustyczne.
Tworzą zespoły wg
podziału nauczyciela.
Dzielą się funkcjami:
lider, łącznik,
sekretarz,
sprawozdawca.

Organizowanie,
planowanie, wewnątrz
zespołowe
komunikowanie się.

Organizowanie,
planowanie.



Badanie Nauczyciel rozdaje
uczniom instrukcje z
zadaniami:
1/ wykorzystując
rozsypankę, uzupełnij
schemat,
2/ nauczyciel
przygotowuje
naczynia szklane
/butelki, szklanki/
-o różnej grubości,
-o jednakowej
grubości,
-o różnej objętości
wody.

Uczniowie
przyporządkowują
elementy rozsypanki
do schematu.
Porównują dźwięki
powstałe po uderzeniu
drewnianym i
metalowym
młotkiem, a następnie
notują swoje
spostrzeżenia
/notatka na kartkach/.

Rozwiązywanie
problemu.

Przekształcanie Nauczyciel nadzoruje
pracę uczniów,
sprawdza poprawność
wykonywanych
zadań.

Na podstawie badania
dźwięków oraz
notatek, uczniowie
formułują prawidłowe
wnioski.

Współdziałanie w
zespole, komunikacja.

Prezentacja Nauczyciel
przygotowuje mapę
mentalną –Jakie
znamy dźwięki?

Uczniowie przypinają
karteczki z rodzajami
dźwięków:
-niskie,
-wysokie,
-łagodne,
-ostre,
-tępe,
-piskliwe,
-cienkie.

Przedstawianie
efektów pracy
grupowej. Precyzyjne
omawianie i
nauczenie się
słuchania innych.

Faza podsumowująca Nauczyciel
demonstruje na folii
progi słyszalności
różnych dźwięków.
Nauczyciel rozdaje
tabele do wypełnienia
– części ucha i ich
rola.

Uczniowie wypełniają
i wklejają do zeszytu
tabelę – części ucha i
ich rola.

Samoocena
wykonanej pracy.
Podsumowanie przez
nauczyciela.

Refleksja Nauczyciel mówi o
skutkach, o
szkodliwości hałasu
dla zdrowia.
Prezentuje aparat
słuchowy.

Uczniowie zapoznają
się z budową i
działaniem aparatu
słuchowego.

Jak należy dbać o
higienę słuchu oraz
higienę ucha ?
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