
 

07.05.2020 

1  45 min 

Lekcja 11. Komfort cieplny  

 Hasło programowe: 

Zdrowie. 

 

 Zakres treści: 

Mechanizmy wymiany ciepła pomiędzy organizmem a otoczeniem. Sposoby przepływu 

ciepła. Objawy i sposoby zapobiegania wychłodzeniu i przegrzaniu organizmu. Odzież 

termoaktywna. 

 

 Cel ogólny: 

Prezentacja zjawisk codziennego życia i ciekawostek, w których wyjaśnieniu pomocna jest 

nauka. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcia: przewodzenie ciepła, konwekcja, przewodnictwo i promieniowanie 

cieplne. 

B – Uczeń: 

 zna objawy i sposoby zapobiegania wychłodzeniu i przegrzaniu organizmu.  

Umiejętności 

C – Uczeń:  

 wyszukuje informacje na temat sposobów przepływu ciepła, 

 wyszukuje informacje na temat odzieży termoaktywnej, 

 wyszukuje informacje na temat objawów i sposobów zapobiegania wychłodzeniu  

i przegrzaniu organizmu. 

D – Uczeń: 

 wyjaśnia wpływ sposobów przepływu ciepła na proces termoregulacji organizmu,  

 umie udzielać pomocy w przypadku wychłodzenia i przegrzania organizmu,  

 wyjaśnia mechanizm powstawania i fizjologiczne podłoże gorączki. 

Postawy 

Selektywny dobór informacji pozyskiwanych z dostępnych źródeł. Poprawność językowa  

i merytoryczna prezentowanych sądów i przemyśleń. Odpowiedzialność  

za współpracę w grupie i aktywność.  

 

 Metody: 

Pogadanka, praca z tekstem, film, prezentacja multimedialna, burza mózgów. 

  

Scenariusz lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika i Multiboxa 



 

 

 

Podręcznik,  

Zdrowie 

 

 

Multibox, Zdrowie, 

Konwekcja 

 

Multibox, Zdrowie, 

Chłodzenie przez parowanie 

 

 

 

 Formy pracy: 

Indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Zdrowie.  

2. Multibox. 

3. Komputer. 

4. Rzutnik multimedialny. 

5. Arkusze szarego papieru i pisaki. 

 

 Przebieg lekcji: 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Pogadanka nauczyciela na temat komfortu cieplnego. 

3. Nauczyciel wyświetla filmy z zasobów Multiboxa: Konwekcja  

i Chłodzenie przez parowanie. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy.  

2. Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie do burzy mózgów 

Dlaczego trzeba ubierać się warstwowo? 

3. Nauczyciel rozdaje grupom arkusze szarego papieru i pisaki. 

4. Uczniowie w ciągu 5 min zapisują na arkuszach wszystkie swoje 

pomysły. 

5. Liderzy grup prezentują wyniki pracy. Trzy najczęściej 

powtarzające się pomysły są analizowane pod kątem 

poprawności merytorycznej.  

6. Uczniowie pozostają w tych samych grupach. Nauczyciel poleca 

grupom opracowanie na podstawie podręcznika następujących 

zagadnień do zeszytu: 

 grupa 1 – wychłodzenie organizmu człowieka – objawy 

wychłodzenia i zapobieganie wychłodzeniu, 

 grupa 2 – przegrzanie organizmu człowieka – objawy 

przegrzania i zapobieganie przegrzaniu, 

 grupa 3 – wymiana ciepła z otoczeniem – komfort cieplny 

organizmu, 

 grupa 4 – odzież termoaktywna. 

 Opracowanie do przesłania jako dowód uczestnictwa na 

lekcji termin 8 maja 

7. Liderzy grup prezentują wyniki pracy. Nauczyciel kontroluje 

poprawność merytoryczną wypowiedzi oraz uzupełnia na 

bieżąco wiadomości.  

 



 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 

2. Zadanie pracy domowej:  

 pisemna odpowiedź na pytania 1. i 2. z podręcznika, temat Zdrowie. 

 dla chętnych – przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. Fizyczne aspekty 

wymiany ciepła z otoczeniem i odzież termoaktywna. 

 
Opracowała Ewa Jakubowska 



 

 
 

 

1  45 min 

Lekcja 12. Kręgosłup jako układ biomechaniczny 

 Hasło programowe: 

Zdrowie. 

 

 Zakres treści: 

Fizyka kręgosłupa. Maszyny proste. Choroby kręgosłupa – przyczyny i zapobieganie. 

 

 Cel ogólny: 

Prezentacja zjawisk codziennego życia i ciekawostek, w których wyjaśnieniu pomocna jest 

nauka. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcia: kręgosłup, maszyna prosta, przeciążenie. 

B – Uczeń: 

 zna niektóre choroby kręgosłupa.  

Umiejętności 

C – Uczeń:  

 potrafi wskazać zagrożenia cywilizacyjne skutkujące chorobami kręgosłupa, 

 wyszukuje informacje na temat maszyn prostych, 

 wyszukuje informacje na temat działania stawów w organizmie człowieka, 

 opracowuje i przedstawia tematyczną prezentację multimedialną. 

D – Uczeń: 

 wyjaśnia działanie kręgosłupa jako układu mechanicznego,  

 analizuje i wyjaśnia działanie stawów jako maszyn prostych, 

 analizując wybrane choroby kręgosłupa, wskazuje związki pomiędzy nimi  

a wykonywaną pracą. 

 

Postawy 

Selektywny dobór informacji pozyskiwanych z dostępnych źródeł. Poprawność językowa  

i merytoryczna prezentowanych sądów i przemyśleń. Odpowiedzialność za współpracę  

w grupie i aktywność.  

 

 Metody: 

Pogadanka, praca z tekstem, film, doświadczenia. 

  

Scenariusz lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika, Kart pracy 
ucznia, Multiboxa 

 



 

 

 

Podręcznik,  

Zdrowie 

Multibox, Zdrowie, 

Budowa kręgosłupa 

 

Multibox, Zdrowie, 

Dbaj o kręgosłup 

 

Karty pracy ucznia,  

Zdrowie, s.26  

 

 

 Formy pracy: 

Indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Zdrowie. 

2. Multibox. 

3. Karta pracy ucznia Zdrowie z Kart pracy ucznia. Przyroda. 

Fizyka–chemia.  

4. Film: Fizyka – maszyny proste ze strony 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cvaUqc_Lyic 

5. Komputer z dostępem do internetu. 

6. Rzutnik multimedialny. 

7. Zestaw do przeprowadzenia doświadczenia – listwa z otworami, 

ciężarek, siłomierz, statyw. 

 

 Przebieg lekcji: 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel wyświetla z zasobów Multiboxa: animację Budowa 

kręgosłupa i film Dbaj o kręgosłup. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy.  

2. Nauczyciel poleca wszystkim uczniom zapoznanie się z tekstem 

podręcznika Kręgosłup – rusztowanie ciała i przeznacza na to  

10 min. 

3. Następnie nauczyciel wydaje grupom polecenia: 

 grupa 1 – pisemna odpowiedź na pytanie 3.  

z podręcznika, temat Zdrowie, 

 grupa 2 – pisemna odpowiedź na pytanie 4.  

z podręcznika, temat Zdrowie, 

 grupa 3 – wykonanie doświadczenia 4. z podręcznika, 

temat Zdrowie. 

Grupy wykonują zadania w ciągu 5 min. 

4. Chętni uczniowie prezentują wyniki pracy w grupach. 

Nauczyciel ocenia poprawność merytoryczną i uzupełnia 

informacje. 

5. Nauczyciel prezentuje uczniom film Fizyka – maszyny proste.  

6. W czasie projekcji filmu nauczyciel uzupełnia informacje  

o układzie kostno-mięśniowym człowieka z punktu widzenia 

fizyki. 

 

Faza podsumowująca: 

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cvaUqc_Lyic


 

2. Zadania pracy domowej:  

 pisemna odpowiedź na pytania 6. i 7. z Kart prac ucznia, s. 26, 

 dla chętnych – przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. Kręgosłup jako 

układ biomechaniczny, 

 dla chętnych – wypowiedź pisemna na temat: Analizując wypowiedź Bertranda 

Russella „Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, 

że dziś praktycznie biorąc nikt już nie jest zdrowy”, przedstaw znane odkrycia 

w dziedzinie diagnozowania i leczenia chorób kręgosłupa. 
  Opracowała Ewa Jakubowska 

 

 

 


