
Temat: Ogólna budowa i rola układu pokarmowego 
 
Poziom nauczania:  
gimnazjum, klasa I, jedna jednostka lekcyjna 
 
Cele ogólne:  
-rola układu pokarmowego 
-budowa układu pokarmowego 
 
Cele szczegółowe:  
-uczeń potrafi wybrać spośród wymienionych funkcje dotyczące układu pokarmowego 
-u. potrafi dobrać do opisu nazwę elementów tworzących układ pokarmowy  
-u. potrafi umiejscowić poszczególne narządy tworzące układ pokarmowy 
-u. potrafi zaprojektować wzór zębowy zębów stałych człowieka 
-u. potrafi wymienić czynniki zapobiegające powstawaniu próchnicy 
 
Metody:  
słowne- rozmowa dydaktyczna, obserwacja, problemowa, metaplan 
 
Formy:  
zbiorowa, indywidualna 
 
Środki dydaktyczne:  
plansza dydaktyczna- budowa układu pokarmowego, rysunki-schematy układu 
pokarmowego, wzór zębowy, zdjęcia , ilustracje, atlasy anatomiczne 
 
PRZEBIEG LEKCJI : 
 
Część pierwsza 
 
1.Przypomnienie wiadomości dotyczących składników odżywczych i ich roli. 
2.Zapoznanie uczniów z tematem, celami i formą zajęć. 
 
Część druga 
 
1.Nauczyciel wywiesza na tablicy planszę, która przedstawia funkcje różnych układów, 
a chętny uczeń wybiera (podkreśla) te, które dotyczą układu pokarmowego (ZAŁĄCZNIK 
NR 1).  
2.Uczniowie otrzymują rysunek schematyczny przedstawiający układ pokarmowy człowieka 
(ZAŁĄCZNIK NR 2 –ćwiczenie 1) i na podstawie czytanego przez nauczyciela opisu, 
dobierają nazwy elementów tworzących ten układ. Na tablicy wywieszona jest tablica 
dydaktyczna-„budowa układu pokarmowego” (opis elementów jest zasłonięty) i zdjęcia 
poszczególnych narządów. Gdy uczniowie zakończą swoją pracę, nauczyciel odsłania tablicę 
dydaktyczną w celu sprawdzenia poprawności wykonanego zadania. 
3.Uczniowie analizują przedstawiony wzór zębowy (ćwiczenie 2) i na jego podstawie, a także 
zdjęć i rysunków szczęki i żuchwy z atlasu anatomicznego, podają wzór zębowy człowieka. 
4.Uczniowie otrzymują różnorodne zdjęcia i rysunki z gazet (np. zdjęcia potraw – sałatek, 
ciast, wyrobów mlecznych, słodyczy;  zdjęcia past do zębów; symbole pierwiastków 
chemicznych; zdjęcia lekarzy różnych specjalności) i na przygotowanym kartonie (metaplan) 
przyklejają tylko te, które przedstawiają czynniki zapobiegające powstawaniu próchnicy. 
UWAGA : Załącznik nr 2, ćwiczenie 1 i ćwiczenie 2 uczniowie wklejają do zeszytu jako 
notatkę z lekcji. 
 
 



 
Część trzecia 
 
1.Ocena pracy uczniów. 
2.Opinia uczniów na temat zajęć. 
3.Zadanie pracy domowej  
-Wykonaj schematyczny rysunek przedstawiający budowę zęba oraz podaj liczbę i rodzaj 
zębów mlecznych człowieka 
-Wykonaj plakat lub historyjkę obrazkową na temat-jak zapobiegać próchnicy (dla uczniów 
chętnych) 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1: 
  
- rusztowanie ciała 
- chemiczna przeróbka pokarmu w łatwo przyswajalne składniki  
- odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego 
- udział w zjawiskach obronnych i odpornościowych organizmu 
-mechaniczne rozdrabnianie pokarmu 
-dostarczanie komórkom tlenu 
-usuwanie na zewnątrz, w postaci kału, zbędnych resztek pokarmowych 
-wyrównywanie ciepłoty ciała 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
Ćwiczenie 1 
 
Wpisz nazwy organów budujących układ pokarmowy człowieka  
(układ pokarmowy = przewód pokarmowy + gruczoły) 

 
(gardło, jama ustna, odbytnica, ślinianki, jelito grube, wątroba, jelito cienkie, trzustka, 
dwunastnica, żołądek, przełyk) 
 
 
 
 
 



Ćwiczenie 2 
 
W celu pokazania uzębienia organizmów używa się specjalnego wzoru zębowego. Wzór 
określa liczbę i rodzaj zębów. Na przykład wzór uzębienia dla jednego 
 z organizmów (44 zęby) przedstawiono poniżej :  
 
Szczęka  
                                                                             S    K    P   T 

                                3 + 4 + 1 + 3    3 + 1 + 4 + 3 
                                3 + 4 +1 + 3 3 + 1 + 4 + 3 

                       
Żuchwa                   strona lewa                                            strona prawa 
 
S – siekacze  
K – kły 
P – przedtrzonowe 
T – trzonowe 
 
 
Korzystając z podanego wzoru i rysunku napisz wzór zębowy uzębienia stałego człowieka 
(32 zęby) : 
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Opracowanie: Elżbieta Kowalik 


