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LEKCJA 1

Temat: „Funkcjonowanie organizmu człowieka”

Organizm człowieka to bardzo złożony, precyzyjnie działający mechanizm. 
Aby sprawnie funkcjonował, powinniśmy dbać o zdrowie.

Formy realizacji:
• przyroda,
• œcie¿ka prozdrowotna,
• godzina wychowawcza.

Cele ogólne:
• dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania organizmu cz³owieka,
• krzewienie podstawowych nawyków prozdrowotnych, 
• uœwiadomienie zale¿noœci pomiêdzy zdrowiem a czynnikami je zak³ócaj¹cymi.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• potrafi nazwaæ podstawowe uk³ady funkcjonuj¹ce w organizmie,
• rozumie z³o¿onoœæ funkcjonowania organizmu,
• potrafi pokazaæ na modelu lub na sobie po³o¿enie poszczególnych narz¹dów,
• potrafi nazwaæ substancje zaliczane do u¿ywek i wyjaœniæ ich wp³yw na funkcjonowanie organizmu,
• potrafi wyjaœniæ, dlaczego organizm cz³owieka nale¿y postrzegaæ jako ca³oœæ,
• rozumie ró¿nicê miêdzy wypoczynkiem czynnym a biernym i jego wp³yw na sprawne funkcjonowanie organizmu.

Metody nauczania: 
• problemowa (burza mózgów), 
• krzy¿ówka, uk³adanka.

Pomoce dydaktyczne:
• szary papier, samoprzylepne karteczki z nazwami uk³adów i narz¹dów, wewnêtrznych,
• kolorowe flamastry,
• karty pracy. 

Formy pracy: 
• indywidualna,
• grupowa.

PLAN ZAJĘĆ:

1. Czynnoœci organizacyjne. 
2. Podanie tematu i celu lekcji. 
3. Sprawdzenie zrozumienia przez uczniów znaczenia s³owa „organizm”.
4. Uczniowie wspólnie wykonuj¹ mapê myœlow¹ (skojarzeniow¹) do pojêcia „organizm”. W trakcje wykonywania

wspólnej klasowej mapy myœlowej toczy siê „burza mózgów” (dyskusja nad poprawnoœci¹ podawanych hase³).
Uczniowie podchodz¹ do rozwieszonego szarego papieru i wpisuj¹ swoje skojarzenia.
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roœliny zwierzêta ludzie

istota ¿ywa
ORGANIZM coœ ¿ywego

wydala od¿ywia siê 

rozmna¿a siê

roœnie 
oddycha

Nauczyciel podsumowuje, ¿e cz³owiek jest jednym z organizmów, lecz nie jedynym. Podkreœla z³o¿onoœæ organizmu
cz³owieka i wskazuje na pracê wielu uk³adów funkcjonuj¹cych w organizmie cz³owieka. 

5. Nauczyciel dzieli klasê na 5 grup (grupy 4-5 osobowe). Ka¿da grupa wybiera lidera, sekretarza i sprawozdawcê.
Przedstawiciel ka¿dej grupy podchodzi do nauczyciela i losuje jedn¹ z 5 karteczek, na których s¹ wypisane uk³ady
funkcjonuj¹ce w organizmie cz³owieka. Otrzymuje tak¿e plik kolorowych karteczek, na których widniej¹ nazwy na-
rz¹dów wewnêtrznych cz³owieka. Zadaniem ka¿dej grupy jest dopasowanie nazw narz¹dów do nazwy wyloso-
wanego uk³adu:

Uk³ad pokarmowy

Nazwy Uk³ad oddechowy

uk³adów: Uk³ad kostno-stawowy

Uk³ad miêœniowy

Uk³ad nerwowy

Uczniowie maj¹ 5 minut na wykonanie tego zadania. Wyznaczona osoba (sprawozdawca) z ka¿dej grupy prezentu-
je wyniki pracy grupy.

6. Grupy prowadz¹ dyskusjê kierowan¹ przez nauczyciela na temat wspó³dzia³ania ze sob¹ uk³adów: kostno-sta-
wowego, miêœniowego, nerwowego oraz pokarmowego i oddechowego.

7. Ka¿dy z uczniów otrzymuje kartê pracy i odpowiada na zawarte w niej pytania.

8. Uczniowie rozwi¹zuj¹ krzy¿ówkê z has³em „ORGANIZM”.

miêœnie
zale¿ne 

od naszej woli

miêœnie
dzia³aj¹ce
niezale¿nie 
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

Wp³yw alkoholu, nikotyny i narkotyków na zdrowie cz³owieka

ALKOHOL – jest substancj¹, której u¿ywanie powoduje nieodwracalne zmiany w organizmie. Niszczy w¹trobê, mózg,
serce. Os³abia s³uch i wzrok. Ludzie pod wp³ywem alkoholu nie potrafi¹ kontrolowaæ swoich dzia³añ, maj¹ znikom¹
œwiadomoœæ tego, co robi¹; bardzo czêsto s¹ brutalni i agresywni. St¹d tak wiele wypadków drogowych, wypadków
w pracy, rabunków, napadów i morderstw pope³nionych w³aœnie pod wp³ywem alkoholu. Alkohol powoduje uzale¿nienie.

Nadu¿ywanie alkoholu to picie: 

• w wieku nieletnim, 

• w zbyt du¿ych iloœciach, 

• w nieodpowiednich okolicznoœciach. 

Osoba, która pije za du¿o: 

• powtarza picie, wywo³uj¹c niezdolnoœæ do wykonywania obowi¹zków zawodowych, domowych i spo³ecznych, 

• stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa w³asnego lub innych ludzi, 

• nara¿a siê z powodu picia alkoholu na powtarzaj¹ce siê problemy w kontaktach z innymi ludŸmi i prawem, 

• ryzykuje zaburzenia zdrowia i ma dolegliwoœci fizyczne po piciu alkoholu, 

• zachowuje siê po wypiciu alkoholu w sposób nieakceptowany spo³ecznie. 

Alkoholizm, czyli uzale¿nienie od alkoholu to choroba. Zaczyna siê i rozwija najczêœciej bez wiedzy chorego. Mo¿e
doprowadziæ do przedwczesnej œmierci. Jej objawy to: 

• subiektywne poczucie ³aknienia alkoholu – pojawiaj¹ siê doznania podobne do g³odu i wewnêtrznego przymusu
wypicia oraz poczucie paniki i obawa, ¿e nie wytrzyma siê d³ugo bez alkoholu, 

• utrata kontroli nad piciem – po rozpoczêciu picia pojawia siê niemo¿noœæ decydowania o iloœci wypijanego alko-
holu i o momencie przerwania picia, 

• objawy abstynencyjne – przerwa w piciu wywo³uje miedzy innymi niepokój i dra¿liwoœæ, dreszcze i dr¿enia
miêœniowe, poty, nudnoœci, zaburzenia œwiadomoœci i majaczenia; osoba uzale¿niona stara siê usun¹æ dolegli-
woœci przy pomocy alkoholu,

• zmiana tolerancji na alkohol – zwiêkszenie tolerancji – wypicie tej samej iloœci powoduje s³absze efekty;
obni¿enie tolerancji – przy mniejszych dawkach alkoholu podobne efekty nietrzeŸwoœci,

• koncentracja ¿ycia wokó³ picia – obecnoœæ alkoholu staje siê bardzo wa¿na, koncentruje uwagê i zachowania
wokó³ okazji do wypicia i dostêpnoœci alkoholu, 

• zaburzenia pamiêci i œwiadomoœci – po wypiciu pojawiaj¹ siê „dziury pamiêciowe”, fragmenty wydarzeñ znikaj¹
z pamiêci; coraz wiêcej rzeczy dzieje siê poza œwiadomoœci¹ osoby uzale¿nionej, 

• nawroty do picia po próbach utrzymania okresowej abstynencji – cz³owiek dostrzega, ¿e picie wymyka siê spod
jego kontroli i próbuje bez powodzenia udowodniæ, ¿e potrafi nad tym zapanowaæ.

Inny wp³yw na zdrowie cz³owieka ma PALENIE PAPIEROSÓW. Powoduje ono, ¿e zamiast powietrza do p³uc wci¹gamy
dym, a wraz z nim wiele szkodliwych sk³adników. S¹ wœród nich nikotyna, tlenek wêgla (tak zwany czad) i smo³a, zawie-
raj¹ce setki rakotwórczych substancji. Ponadto smo³a stopniowo wype³nia p³uca od œrodka i to sprawia, ¿e znacznie
zmniejsza siê ich wydolnoœæ. Ka¿dy wysi³ek wywo³uje u palacza zadyszkê. Organizm palacza jest niedotleniony, wolniej
roœnie i wolniej siê rozwija.
Od kilku lat nast¹pi³a ekspansja badañ nad szkodliwoœci¹ palenia. Nastêpstwem tego zapa³u badawczego jest fakt,
¿e dowiadujemy siê o paleniu rzeczy coraz wiêcej i coraz wiêcej niepokoj¹cych. Z badañ brytyjskich naukowców wyni-
ka, ¿e co drugi palacz umiera z powodu swojej pasji. 
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Dolegliwoœci palaczy s¹ tak ró¿ne, jak ró¿norakie jest dzia³anie nikotyny. Palacze cierpi¹ czêœciej na bia³aczkê, chorobê
Basedowa, apopleksjê, s¹ mniej odporni na infekcje, choruj¹ œrednio 1,5 razy d³u¿ej ni¿ niepal¹cy, czêœciej choruj¹ na
zaæmê, czêœciej skar¿¹ siê z powodu impotencji. 
Palacze maj¹ brzydk¹ skórê, palaczki szybciej wchodz¹ w okres menopauzy. Dzieci palaczek s¹ po urodzeniu œrednio
o 300 g l¿ejsze, 2 razy czêœciej rodz¹ siê martwe, maj¹ napady lêku i œrednio o 4 punkty ni¿szy iloraz inteligencji. 
Niestety oprócz nikotyny w dymie s¹ cia³a smoliste – sprawcy wszelkiego z³a. Dym tytoniowy zawiera 4000 substancji,
z czego 400 truj¹cych i 40 rakotwórczych. Do najwa¿niejszych nale¿¹: 

• 3, 4 benzopiren (rakotwórczy), • fenole,

• Kwas cyjanowodorowy, • amoniak,

• hydrazyna, • izopren,

• tlenek wêgla, • tlenek azotu,

• alkohol metylowy- • radioaktywny Polon 210 (3-4 razy

• siarkowodór, wiêcej stwierdza siê go w p³ucach

• rakotwórcze nitroaminy, palacza ni¿ w p³ucach niepal¹cego).

NARKOTYKI nale¿¹ do najbardziej podstêpnych substancji, poniewa¿ bardzo szybko prowadz¹ do trwa³ego i g³êbokiego
uzale¿nienia. Narkotyki silnie wp³ywaj¹ na doznania psychiczne, emocje i zachowanie jednostki. D³ugotrwa³ym skutkiem
za¿ywania narkotyków jest wyniszczenie organizmu i œmieræ. Zaprzestanie przyjmowania œrodków psychoaktywnych
wywo³uje zespó³ objawów abstynencji zwany g³odem narkotycznym. Objawia siê on zaburzeniem pracy miêœni, kr¹¿enia,
trawienia, napadami lêku, bezsennoœci¹ czy otêpieniem.

Oznaki kontaktu dziecka z narkotykami:

• nag³e zmiany nastroju i aktywnoœci (du¿a aktywnoœæ, zmêczenie); izolowanie i zamykanie siê w sobie, 

• nag³a zmiana grona dotychczasowych przyjació³ na innych, zw³aszcza starszych od siebie, 

• spadek zainteresowania szko³¹, sportem, ulubionymi zajêciami, 

• izolowanie siê od innych domowników, spêdzanie wiêkszoœci czasu samotnie w swoim pokoju, 

• k³amstwa, wynoszenie wartoœciowych przedmiotów z domu, 

• niewyt³umaczone spóŸnienia, póŸne powroty lub te¿ noce poza domem, 

• tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne. 

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 1

uk³ad kostno-stawowy,   uk³ad nerwowy,   uk³ad miêœniowy,   uk³ad pokarmowy,   uk³ad oddechowy

Ćwiczenie 2

Prawdziwe stwierdzenia:
• Ruch cia³a jest mo¿liwy dziêki wspó³pracy uk³adu kostno-stawowego. uk³adu miêœniowego i uk³adu nerwowego.
• Niestrawione resztki pokarmu przedostaj¹ siê do jelita grubego.
• Tylko przy udziale tlenu organizm mo¿e wykorzystaæ energiê zawart¹ w pokarmie.
• Cz³owiek doros³y wykonuje ok. 16 oddechów na minutê.



Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

a) wypoczynek aktywny – np. jazda na rowerze, p³ywanie, praca w ogródku, zabawa z pi³k¹.
b) wypoczynek bierny – s³uchanie muzyki, lektura ciekawej ksi¹¿ki, gra komputerowa.

Ćwiczenie 5

1 – pokarm,   2 – nerwy,   3 – krêgos³up,   4 – energia,   5 – enzymy,   6 – papierosy,   7 – prze³yk,   8 – miêœnie.

Has³o: ORGANIZM

Ćwiczenie 6

alkoholizm, narkomania, palenie papierosów

Ćwiczenie 7

Papierosy, narkotyki i alkohol rujnuj¹ zdrowie cz³owieka.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 1

Temat: „Funkcjonowanie organizmu człowieka”

Organizm człowieka to bardzo złożony, precyzyjnie działający mechanizm. 
Aby sprawnie funkcjonował, powinniśmy dbać o zdrowie.

Ćwiczenie 1

Podpisz schematy ró¿nych uk³adów w organizmie cz³owieka:

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

.............................................................. ..............................................................
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ZAPAMIÊTAJ:

• Dbasz o uk³ad oddechowy m.in., gdy:
– czêsto przebywasz na œwie¿ym powietrzu,
– uprawiasz turystykê i sport,
– czêsto wietrzysz mieszkanie,
– unikasz przebywania w zadymionych pomieszczeniach,
– czêsto odkurzasz pomieszczenia, w których przebywasz,
– nie palisz papierosów.

• Dbasz o uk³ad kr¹¿enia m.in., gdy unikasz:
– picia alkoholu i nadmiernej iloœci kawy,
– siedz¹cego trybu ¿ycia – daj organizmowi rozs¹dn¹ iloœæ ruchu,
– niew³aœciwego od¿ywiania siê,
– d³ugotrwa³ych stresów.

• Dba³oœæ o uk³ad pokarmowy przejawia siê m.in. w ograniczaniu:
– spo¿ywania pokarmów zawieraj¹cych du¿e dawki energii,
– solenia potraw,
– spo¿ywania t³uszczów zwierzêcych,
– spo¿ywania produktów zawieraj¹cych du¿e iloœci konserwantów, sztucznych barwników

i przeciwutleniaczy.

• Dbaj¹c o uk³ad nerwowy nale¿y:
– prowadziæ uregulowany tryb ¿ycia,
– regularnie odpoczywaæ - najlepiej aktywnie na œwie¿ym powietrzu,
– spaæ ok. 9 godzin na dobê,
– unikaæ stresu,
– czêsto siê œmiaæ,
– nigdy nie szukaæ ratunku w u¿ywkach (papierosy, alkohol lub narkotyk).

• Dbaj¹c o uk³ad ruchu (szkieletowy i miêœniowy) nale¿y zapobiegaæ wadom postawy poprzez:
– aktywnoœæ fizyczn¹,
– chodzenie i siedzenie prosto przy zachowaniu naturalnych krzywizn krêgos³upa (nie wolno

„garbiæ siê”!),
– unikanie podnoszenia ciê¿kich przedmiotów, a jeœli ju¿, to bez zginania przy tej czynnoœci

krêgos³upa, 
– unikanie podnoszenia ciê¿kich przedmiotów na wiêksze odleg³oœci,
– stosowanie obuwia daj¹cego stopie oraz samym palcom pewn¹ swobodê ruchu (ok. 1 cm luzu),
– unikanie d³ugiego pozostawania w niewygodnej pozycji.

Ćwiczenie 2

Podkreœl te stwierdzenia, które s¹ prawdziwe:

• Ruch cia³a jest mo¿liwy dziêki wspó³pracy uk³adu kostnego, uk³adu miêœniowego i uk³adu nerwowego.
• Alkohol i tytoñ poprawiaj¹ funkcjonowanie uk³adu oddechowego.
• Niestrawione resztki pokarmu przedostaj¹ siê do jelita grubego. 
• Miêœnie cz³owieka dzia³aj¹ tylko wtedy, gdy tego chcemy.
• Tylko przy udziale tlenu organizm mo¿e wykorzystaæ energiê zawart¹ w pokarmie.
• Cz³owiek doros³y wykonuje ok. 16 oddechów na minutê.
• W czasie wdechu dostarczany jest dwutlenek wêgla, a w trakcie wydechu wydzielany jest tlen.
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Ćwiczenie 3 

Uzupe³nij schemat, który przedstawia sposób wykorzystania przez cz³owieka energii zawartej
w pokarmie. Wpisz we w³aœciwe miejsca:

Ćwiczenie 4

Zaproponuj sposób spêdzania wolnego czasu i odpoczynku dla:

a) ch³opca, który 8 godzin spêdzi³ w szkole ...............................................................................

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

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

b) ojca, który jest robotnikiem budowlanym ..............................................................................

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

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

Ćwiczenie 5

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê:
1. „Paliwo” dostarczaj¹ce nam energii. 
2. Przesy³aj¹ informacje z mózgu i rdzenia krêgowego do narz¹dów.
3. Jego boczne skrzywienie to skolioza.
4. Powstaje w organizmie podczas spalania pokarmu. 
5. Substancje rozk³adaj¹ce pokarm w ¿o³¹dku. 
6. U¿ywka powoduj¹ca niedotlenienie organizmu.
7. Wa¿na czêœæ uk³adu pokarmowego. 
8. Mog¹ dzia³aæ zale¿nie lub 

niezale¿nie od naszej woli. 

HAS£O ...................................................................
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pokarm tlen dwutlenek wêgla energia

praca narz¹dów wewnêtrznych aktywnoœæ fizyczna

1

2

3

4

5

6

7
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Ćwiczenie 6

Przestaw litery w poszczególnych prostok¹tach, a dowiesz siê, jakie s¹ choroby spo³eczne,
wywo³ywane przez u¿ywki:

Ćwiczenie 7

Po nitce do k³êbka. Id¹c po nitce do k³êbka odczytaj has³o dotycz¹ce u¿ywek:

Rozwi¹zanie .........................................................................................................................

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

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

Ćwiczenie 8
Narysuj plakat, który by³by ostrze¿eniem przed siêganiem po u¿ywki (alkohol, narkotyki, papierosy).

Pamiętaj!

Nigdy, w sytuacjach problemowych nie daj się namówić na „ucieczkę” 
przed problemami lub poprawienie sobie samopoczucia za pomocą narkotyku. 

Ta droga zawsze prowadzi donikąd!
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KAMIL   ZOHOL

MIRKA   ANANO

ANIELA   PEPIEPRÓSOW

ANAGRAMY:

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

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

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




