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Scenariusz lekcji

PRZEDMIOT:  przyroda, kl. V

TEMAT:  ODKRYWAMY TAJEMNICE DZIAŁANIA UKŁADÓW: ODDECHOWEGO I
KRWIONOŚCNEGO.

ZAKRES MATERIAŁU: mechanizm wdechu i wydechu, droga powietrza w układzie
oddechowym, mechanizm oddychania wewnątrzkomórkowego, przenikanie tlenu i dwutlenku
węgla z/do krwi, praca serca i jej skutki, rola krwi, rola układu nerwowego w kierowaniu
pracą obu układów, zasady higieny obu układów.

METODY: praca z tekstem biologicznym pt. „Jak działają układy: krwionośny i
oddechowy?”, praca z kartą pracy, metoda stolików zadaniowych, pogadanka, elementy
metody kuli śniegowej.

FORMY PRACY:   zespołowa.

CELE OGÓLNE:
•  poznanie mechanizmu działania układów oddechowego i krwionośnego,
•  rozwijanie dociekliwości w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania

swojego ciała po przez wykonanie prostych ćwiczeń fizycznych,
•  doskonalenie rozwiązywania problemów w sposób twórczy korzystając z

dostępnych materiałów,
•  doskonalenie pracy zespołowej podczas wykonywania poleceń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:  uczeń:
•  posługuje się centymetrem krawieckim w celu zmierzenia objętości klatki

piersiowej kolegi z pary,
•  posługuje się zegarkiem lub stoperem w celu odmierzenia czasu trwania

ćwiczenia wykonywanego przez kolegę z pary,
•  wykonuje pomiar tętna w spoczynku i po wykonaniu wysiłku przez kolegę z

pary,
•  analizuje i omawia z kolegami z grupy otrzymane wyniki,
•  konsultuje się z kolegami z grupy i formułuje wspólne wnioski.
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Sprawy
organizacyjne

- omawia elementy
budowy układów
oddechowego i

- przygotowuje
się do zajęć,
- zapisuje temat,
- odczytuje
pracę domową
(wyjaśnia
definicje
higiena) i
poprawia

- prosi o
przygotowanie
się do zajęć,
- sprawdza
obecność i
podaje temat,
- sprawdza pracę
domową,
- przypomina



krwionośnego,
- wyjaśnia pojęcie
higiena

ewentualne
błędy,
- powtarza
wiadomości z
ostatniej lekcji,
- uświadamia
sobie cele lekcji.

wiadomości o
budowie
układów
oddechowego i
krwionośnego
- uświadamia
cele lekcji.

Realizacja
tematu

- poznaje sposoby
zapisywania
uzyskanych wyników
z ćwiczenia,
- obserwuje procesy
zachodzące w swoim
organizmie
(przyśpieszone tętno i
wzmożony oddech po
wykonaniu wysiłku
fizycznego, praca
klatki piersiowej przy
wdechu i wydechu),
- podaje możliwe
odpowiedzi, które
mogły by tłumaczyć
zaproponowane
wnioski z
wykonanych zadań
(np. jak pracuje
klatka piersiowa?,
jaki proces zachodzi
w płucach?),
- omawia niektóre
aspekty działania
układów
oddechowego i
krwionośnego np.
oddychanie
wewnątrzkomórkowe,
rola krwi, wymiana
gazowa.

- otrzymuje
kartę pracy,
- stosuje zasady
pracy
zaproponowane
przez
nauczyciela,
- uważnie czyta
polecenia i w
parze wykonuje
zadanie,
- zwraca się do
nauczyciela o
pomoc w
sytuacji
problemowej,
- w
ośmioosobowej
grupie
formułuje
wnioski na
podstawie
posiadanej
wiedzy,
- prezentuje
otrzymane
wnioski i je
omawia,
- otrzymuje
tekst i go
analizuje pod
kątem
sformułowanych
wcześniej
wniosków,
- komentuje
wnioski
uzupełniając je
o poznane
wiadomości
(dlaczego są
takie a nie
inne?)

- rozdaje karty
pracy i wyjaśnia
zasady
dzisiejszej pracy
na lekcji, prosi o
płynne
przechodzenie ze
stanowiska do
stanowiska i
porozumiewanie
się szeptem,
- prosi o uważne
przeczytanie
poleceń i
sumienne
wykonanie zadań
(czas pracy 10
min.)
- nadzoruje pracę
w grupach,
pomaga w
sytuacjach
problemowych,
- prosi
poszczególne
grupy o
prezentacje
wniosków,
- uzupełnia
wnioski,
- rozdaje tekst i
prosi o jego
uważne
przeczytanie i
nawiązanie do
uzyskanych
wyników
(dlaczego wyszły
takie a nie inne?),
- pomaga zadając
dodatkowe
pytania.

Karta pracy
(załącznik 1),
stopery, zegarki,
stetoskopy,
centymetry
krawieckie.

Tekst
biologiczny
(załącznik 2).



Integracja - podaje podstawowe
zasady higieny
układów
oddechowego i
krwionośnego

- zastanawia się
i udziela
odpowiedzi
- otrzymuje
ocenę za pracę
na lekcji.

- pyta o zasady
higieny układu
oddechowego i
krwionośnego,
- uzupełnia
wiadomości
- ocenia pracę
uczniów na
lekcji.

Podstawowa Zeszyt ćwiczeń – ćw. 5 s. 62Praca
domowa Ponadpodstawowa Zadanie z piórem i książką z podręcznika s. 154 –

dlaczego człowiek kaszle?
Uwagi Na lekcji wykorzystano korelacje wewnątrz przedmiotowe – powiązanie

budowy układów (ostatnia lekcja) z ich działaniem, rola innych układów w
działaniu układów oddechowego i krwionośnego, oraz międzyprzedmiotowe –
z matematyką -  podanie odwodu klatki piersiowej w danych jednostkach
miary. Poza tym lekcja doskonaliła pracę grupową (ośmio- i dwu-osobową) i
rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.



Zał. 1 – opracowała: mgr Katarzyna Zielińska

Imię i nazwisko uczniów z pary:.........................................................................................

KARTA PRACY

TEMAT Odkrywamy tajemnice działania układów: oddechowego i krwionośnego..

CEL GŁÓWNY: poznanie mechanizmów działania układów oddechowego i krwionośnego.

MATERIAŁY: stopery lub zegarki, stetoskopy, centymetry krawieckie.

Drogi uczniu!
W klasie są przygotowane 3 stoliki ćwiczeniowe, które są odpowiednio

ponumerowane. Będziesz pracował/ła w 8 osobowej grupie, ale każde ćwiczenie wykonasz w
parze ze swoją koleżanką / swoim kolegą i wyniki zapiszecie w punkcie „Nasze obserwacje”
w karcie pracy, którą otrzymaliście. Po wykonaniu każdego z zadań cała grupa zastanawia się
nad wnioskami i zapisuje je w odpowiednim miejscu na karcie pracy. Następnie zostawiacie
porządek na danym stoliku i przechodzicie do kolejnego stanowiska.

 Życzę powodzenia.

STOLIK 1 – POMIAR OBJ ĘTOŚCI KLATKI PIERSIOWEJ.
Na stole znajdują się 4 centymetry krawieckie (po jednym na parę). Zadanie polega na
zmierzeniu obwodu klatki piersiowej w czasie wdechu i wydechu. Swoje wyniki zanotuj w
poniższej tabeli z uwzględnieniem jednostek miary:
NASZE OBSERWACJE

OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ W CZSIE:IMIĘ UCZNIA
WDECHU WYDECHU

  WNIOSKI: (cała grupa zastanawia się i formułuje wnioski!)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

STOLIK 2 – POMIAR ILO ŚCI ODDECHÓW.
Na stole znajdują się stopery i zegarki. Zadanie polega na policzeniu ilości wykonanych
oddechów (wdech i wydech) na jedną minutę w czasie spoczynku i po wykonaniu 10
przysiadów. Swoje wyniki zanotuj w poniższej tabeli:
NASZE OBSERWACJE

IMIĘ UCZNIA ILOŚĆ ODDECHÓW W
SPOCZYNKU

ILOŚĆ ODDECHÓW PO 10
PRZYSIADACH.

WNIOSKI: (cała grupa zastanawia się i formułuje wnioski!)



.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

STOLIK 3 – POMIAR T ĘTNA.
Na stole znajdują się stopery lub zegarki i stetoskopy. Zadanie polega na pomiarze tętna
(pracy serca) w ciągu jednej minuty w czasie spoczynku i po wykonaniu 5 przysiadów (tętno
najlepiej jest mierzyć na nadgarstku lewej dłoni tuż przy kciuku po przez lekki ucisk za
pomocą palca wskazującego). Swoje wyniki zanotuj w poniższej tabeli:
 NASZE OBSEWACJE:

IMIĘ UCZNIA TĘTNO W SPOCZYNKU TĘTNO PO 5
PRZYSIADACH

WNIOSKI: (cała grupa zastanawia się i formułuje wnioski!)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



Zał. 2 – opracowała: mgr Katarzyna Zielińska

JAK DZIAŁAJ Ą UKŁADY: ODDECHOWY I KWIONO ŚNY?

Pracą wszystkich układów wewnętrznych naszego organizmu kieruje układ nerwowy,
a dokładniej mózg. To on wysyła do wszystkich narządów impulsy nerwowe z informacją o
działaniu danego układu.

Działanie układu oddechowego związane jest z wymianą gazową. Polega to na
rytmicznych ruchach klatki piersiowej, czyli żeber, mostka i przepony, podczas których
następuje wdech i wydech. Wspólna praca części szkieletu i mięśni sprawia, że podczas
wdechu klatka piersiowa zwiększa swoją objętość, a wydechu – zmniejsza. W tym czasie do
naszych płuc dostaje się (przez jamę nosową, krtań, tchawicę i oskrzela) powietrze natlenione
(wdech), a wydostaje się powietrze odtlenione (wydech).
Właściwa wymiana gazowa ma miejsce dopiero w płucach, które są zbudowane z
pęcherzyków płucnych, otoczonych przez naczynia krwionośne. Cały proces polega na tym,
że z pęcherzyka płucnego do krwi przenika tlen, a w tym samym czasie z krwi do pęcherzyka
płucnego przenika dwutlenek węgla

Jednak właściwy proces oddychania zachodzi dopiero w każdej komórce naszego ciała
i związany jest z procesem spalania. Zjawisko to nosi nazwę oddychania
wewnątrzkomórkowego i jego przebieg przedstawia poniższy zapis:

pokarm + tlen = dwutlenek węgla + energia do procesów życiowych

Działanie układu krwionośnego związane jest z pracą serca. Jest to mięsień, którego
skurcz i rozkurcz nie zależą od naszej woli. W czasie wykonywania pracy fizycznej tempo
pracy serca wzrasta, ponieważ cały organizm potrzebuje więcej krwi natlenionej. Również
praca układu oddechowego zmienia się – ilość oddechów na minutę wzrasta, ponieważ
organizm musi pobrać więcej tlenu i oddać większą ilość wytwarzanego podczas pracy
dwutlenku węgla. Tak więc tętno podczas wysiłku fizycznego wzrośnie. W naszym
organizmie serze pełni rolę pompy, która tłoczy krew do naczyń krwionośnych,
rozprowadzających ją po całym ciele.

 Naczynia krwionośne tworzą system nazywany obiegiem krwi. U człowieka są dwa
obiegi krwi: mały i duży, dochodzące do każdej komórki ciała doprowadzając krew. Rola
krwi jest bardzo ważna: transportuje pokarm, tlen i dwutlenek węgla oraz substancje
szkodliwe i bierze udział w procesie „zasklepiania” ran.


