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Dział II - Układ krążenia
Temat lekcji: Budowa i działanie serca.

Cele lekcji:
Uczeń:
- rozpoznaje elementy budowy serca i układu krwionośnego na schemacie,
- wyjaśnia czym jest puls,
- opisuje mechanizm pracy serca,
- wykazuje rolę zastawek w funkcjonowaniu serca,
- przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wysiłku fizycznego na zmiany tętna i ciśnienia krwi.
- omawia doświadczenie wykazujące wpływ wysiłku fizycznego na zmiany tętna i ciśnienia krwi,

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, przeprowadzenie doświadczeń
Formy realizacji: indywidualna i grupowa.
Środki dydaktyczne:
- film edukacyjny- z serii „Było sobie życie - serce″
- przyrząd do mierzenia ciśnienia krwi,
- atlas multimedialny - budowa serca, plansze interaktywne,
- podręcznik, zeszyt przedmiotowy

Przebieg lekcji:
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Czynności nauczyciela
Rola i budowa i serca.
Zapisanie tematu.
Budowa i działanie serca.
Film: Serce z serii „Było sobie życie ″

czynności ucznia
pogadanka
zapisują temat

Wyświetlenie na ekranie i omówienie budowy
i działania serca- multimedialny atlas anatomiczny
Zapisywanie notatki w zeszycie.
1. Serce człowieka składa się z dwóch przedsionków
i z dwóch komór. Jego prawą i lewą część oddziela
ściana z mięśni, zwana przegrodą.
2. Cykl pracy serca.
Każdy cykl składa się z trzech faz: skurczu przedsionków,
skurczu komór i fazy spoczynku.
3. Tętno i ciśnienie.
Pomiar tętna i ciśnienia krwi.
Zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia 1:
badanie wpływu wysiłku fizycznego na wartość tętna.

oglądają

Pytanie: Co wynika z doświadczenia? czy wysiłek
fizyczny wpływa na wartość tętna?
Zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia 2 :
badanie wpływu wysiłku fizycznego na wartość ciśnienia
krwi.
Pytanie: Co wynika z doświadczenia? czy wysiłek
fizyczny wpływa na wartość ciśnienia krwi?
Film podsumowujący doświadczenie.
Podsumowanie lekcji - zabawa poprzez platformę
learning Apps.org
Zadanie domowe:
Wykonanie rysunku budowy serca .

Film podsumowujący doświadczenie:

oglądają, słuchają

zapisują

ćwiczenia praktyczne
formułują problem badawczy,
stawiają hipotezę
i przeprowadzają
doświadczenie.
po wykonaniu doświadczenia
zapisują wnioski w zeszycie.
formułują problem badawczy,
stawiają hipotezę
i przeprowadzają
doświadczenie.
po wykonaniu doświadczenia
zapisują wnioski w zeszycie.
oglądają
odpowiadają

Zadania na podsumowanie lekcji:

