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KARTA ORGANIZACYJNA ZAJ ĘĆ

1. Temat:Ćwiczenia związane z odżywianiem i oddychaniem człowieka.

2. Czas trwania zajęć: Jedna jednostka lekcyjna.

3. Hasło programowe:Odżywianie i oddychanie człowieka.

4. Zakres podstawy programowej:

a) Cele edukacyjne: rozumienie podstaw działania własnego organizmu
b) Zadania szkoły: umożliwienie uczniom projektowania i prowadzenia

obserwacji i doświadczeń biologicznych; prowadzenie uczniów do
zrozumienia podstaw funkcjonowania własnego organizmu

c) Treści: fizjologia organizmów zwierzęcych – odżywianie oraz oddychanie i
wymiana gazowa

d) Osiągnięcia: formułowanie hipotez; analizowanie i interpretowanie wyników
obserwacji i doświadczeń wraz z oceną ich wiarygodności; interpretowanie
zależności między budową i funkcją układów i narządów w organizmach

5. Główne zagadnienia lekcji:

a) przystosowania w budowie odcinków układu pokarmowego do pełnionych
funkcji

b) etapowość trawienia pokarmów
c) główne składniki pokarmowe
d) skład powietrza wdychanego i wydychanego
e) mechanizm wentylacji płuc – wdech i wydech
f) regulacja oddychania

6. Szczegółowe cele lekcji:

Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:
a) wiadomości:

- wymienić produkty spożywcze, w których znajduje się skrobia i w
których jej nie ma

- wyjaśnić rolę śliny i enzymów w niej zawartych w trawieniu skrobi
- znać odczynnik za pomocą którego można wykryć skrobię
- przedstawić czynniki powodujące wzrost tempa oddechów
- znać skład powietrza wydychanego

b) umiejętności:
- ocenić rolę gruczołów trawiennych (ślinianki ) w procesie trawienia
- zaplanować i wykonać ćwiczenia ilustrujące przebieg trawienia

skrobi oraz wykrywanie skrobi w pokarmie
- wykazać doświadczalnie związek wysiłku z tempem oddechów
- wykazać doświadczalnie skład powietrza wydychanego i dostrzegać

związek pomiędzy końcowymi produktami oddychania
komórkowego a składem wydychanego powietrza

c) postawy:
- posiadać zdolność współdziałania w zespole
- przyjmować odpowiedzialność za powierzone zadania



7. Strategia:operacyjna

8. Metody nauczania:laboratoryjna, pogadanka, analiza tekstu

9. Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach i zbiorowa

10.Środki dydaktyczne:karty pracy ( załącznik do scenariusza ), płyn Lugola,
zakraplacze, talerzyki, produkty spożywcze, kleik skrobiowy, probówki, zegarek lub
stoper, zlewki z wodą wapienną, szklana rurka

PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjne:
a) przywitanie się z uczniami
b) sprawdzenie listy obecności

2. Realizacja tematu:

Wprowadzenie do tematu
a) sprawdzenie wiadomości i umiejętności z poprzedniej lekcji
b) podanie celów lekcji
c) sformułowanie i zapisanie na tablicy tematu lekcji

Realizacja
a) podział klasy na grupy i przypomnienie zasad BHP obowiązujących podczas

pracy laboratoryjnej
b) rozdanie kart pracy uczniom i zapoznanie się uczniów poszczególnych grup z

instrukcją ćwiczeń; tłumaczenie ewentualnych niejasności
c) przedstawienie przez uczniów przypuszczalnych wyników ( hipotez )
d) rozpoczęcie wykonaniaćwiczeń w poszczególnych grupach
e) nadzór pracy zespołów przez nauczyciela i sprawdzanie kolejności

wykonywanych przez uczniów czynności
f) wypełnienie kart pracy, omówienie wyników doświadczeń przez

przedstawicieli poszczególnych grup, przedstawienie wniosków i
zweryfikowanie słuszności postawionych hipotez

Podsumowanie
a) integracja treści lekcji:

- przypomnienie głównych zagadnień lekcji
- sprawdzenie zapisów w kartach pracy i polecenie uczniom wklejenia ich do

zeszytów
b) zadanie pracy domowej ( zapis na karcie pracy )
c) ocena uczniów aktywnych na zajęciach i podziękowanie za współpracę



K A R T A P R A C Y

Klasa została podzielona na cztery grupy. Każda z grup wykonuje jedno zadanie (ćwiczenie),
a następnie przedstawia przebieg , wyniki i wnioski pozostałym grupom.

Grupa I

Wykrywanie skrobi w pokarmie.
1. Materiały: płyn Lugola ( J w KJ ), zakraplacz, białe talerzyki, niewielkie ilości

rozdrobnionego pokarmu ( ziemniak, jabłko, banan, ugotowane jajko )
2. Instrukcja : połóż szczyptę badanego pokarmu na talerzyk i nanieś na niego 1 kroplę

płynu Lugola . Jeśli w pokarmie jest skrobia to zabarwi się on na granatowo.
3. Przedstaw wyniki uzupełniając tabelę :

rodzaj pokarmu zabarwienie

ziemniak

jabłko

banan

ugotowane jajko

4. Sformułuj wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia i zapisz je poniżej:

Grupa II

Enzymatyczne trawienie skrobi.
1. Materiały : przygotowany wcześniej kleik skrobiowy ( odrobina mąki ziemniaczanej

rozmieszana z wodą , zagotowana i ostudzona ), 4 probówki, zakraplacz
2. Instrukcja : do każdej probówki nalej po 2 cm3 wody destylowanej . Następnie do

probówki nr II dodaj 2 cm3 śliny , do probówki nr III – 2 cm3 kleiku skrobiowego , a
do probówki nr IV – 2 cm3 śliny i 2 cm3 kleiku skrobiowego. Po ok. 30 minutach
dodaj do każdej probówki po 1 kropli płynu Lugola . O obecności skrobi będzie
świadczyć granatowe zabarwienie.

3. Przedstaw wyniki uzupełniając tabelę:

Numer zestawu Zawartość probówki Zabarwienie

I woda + płyn Lugola
II woda +ślina + płyn Lugola
III woda + kleik skrobiowy + płyn Lugola
IV woda +ślina + kleik skrobiowy + płyn Lugola

4. Sformułuj wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia i zapisz je poniżej:



Grupa III

Wpływ wysiłku na tempo oddechów.
1. Materiały: zegarek lub stoper
2. Instrukcja: sprawdź liczbę oddechów na minutę w spoczynku. Następnie wykonaj 20

przysiadów w czasie 30 sekund i policz oddechy w pierwszej minucie po wysiłku.
Polecenie dotyczy wszystkich uczniów grupy III. Zmierz swój maksymalny czas
bezdechu (świadome wstrzymanie oddechów ).

3. Przedstaw wyniki uzupełniając tabelę:

Ilość oddechów na minutę
w spoczynku

Ilość oddechów po wysiłku Maksymalny czas bezdechu

4. Sformułuj wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia i zapisz je poniżej:

Grupa IV

Wykrywanie CO2 jako produktu oddychania komórkowego obecnego w wydychanym
powietrzu.
1. Materiały: dwie zlewki z wodą wapienną – Ca (OH)2, szklana rurka
2. Instrukcja: do jednej ze zlewek ( nr I ) wprowadź przez rurkę powietrze wydychane z

płuc. Druga ze zlewek ( nr II ) jest próbą kontrolną. Obserwuj wygląd wody
wapiennej w zlewkach. W przypadku pojawienia się CO2 zachodzi reakcja, której
efektem jest zmętnienie wody wapiennej wynikające z obecności Ca CO3.

3. Przedstaw wyniki uzupełniając tabelę:

Nr zlewki Wygląd wody wapiennej w zlewkach
( zmętnienie lub nie )

I
II

4. Sformułuj wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia i zapisz je
poniżej:

Zadanie domowe.
Zaplanuj doświadczenie obrazujące rolę żółci w trawieniu tłuszczów mając do dyspozycji: 2
probówki, statyw, wodę destylowaną, żółć, olej jadalny. Wykonaj polecenia:
1.Sformułuj hipotezę ( przypuszczenie ) do przeprowadzonego doświadczenia
2. Przedstaw schematycznie przebieg doświadczenia
3.Podaj wyniki obserwacji
4. Sformułuj wnioski wynikające z uzyskanych wyników.


