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CEL OGÓLNY

• Poznanie budowy i funkcji ucha
jako narządu słuchu i równowagi.



CELE SZCZEGÓŁOWE
Wiadomości

• A – Uczeń:

– definiuje ucho jako narząd słuchu i równowagi,

– nazywa elementy budowy ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.

• B – Uczeń:

– wymienia kolejne elementy budowy ucha biorące udział w przekazywaniu fali
dźwiękowej,

– wyjaśnia, w jaki sposób dochodzi do rozpoznawania dźwięków,

– wyjaśnia, w jaki sposób człowiek odbiera informacje o zmianach położenia ciała,

– wyjaśnia, dlaczego ślimak stanowi główny ośrodek słuchu.



CELE SZCZEGÓŁOWE
Umiejętności

• C – Uczeń:

– uzasadnia związek między budową a funkcją poszczególnych elementów ucha
zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego,

– określa przyczyny i skutki nadmiernego pobudzenia narządu równowagi.

• D – Uczeń:

– analizuje drogę odbierania dźwięków,

– analizuje funkcjonowanie narządu równowagi.



ŚRODKI DYDAKTYCZNE

• monitor interaktywny,

• filmy edukacyjne: „Budowa ucha”, „Odbieranie dźwięku”, „Zmysł równowagi” (źródło: Multiteka),

• schemat budowy ludzkiego ucha (Multimedialny atlas anatomiczny; Narządy zmysłów — Narząd
słuchu i równowagi — opcja: Quiz),



FAZA REALIZACYJNA

• Nauczyciel włącza film edukacyjny
„Budowa ucha” (multiteka).



FAZA REALIZACYJNA

• Po obejrzeniu filmu nauczyciel korzystając z Multimedialnego atlasu anatomicznego (opcja: 
Quiz), wyświetla schemat budowy ucha. 

• Po pojawieniu się każdej nazwy elementu budowy ucha wybrani uczniowie krótko go 
omawiają.





FAZA REALIZACYJNA

• Nauczyciel włącza film edukacyjny
„Odbieranie dźwięków”.



FAZA REALIZACYJNA

• Nauczyciel włącza film edukacyjny „Zmysł równowagi”. Następnie zadaje uczniom pytania:

– Jaka część ucha jest narządem równowagi?

– Czym są wypełnione kanały półkoliste?

– Jakie struktury znajdują się na ścianach kanałów półkolistych?

– Jaki wpływ na komórki czuciowe ma poziome poło- żenie głowy?

– Jaki wpływ na komórki czuciowe ma przechylenie głowy?

– Do jakiej części mózgowia jest przekazywany impuls nerwowy pochodzący z kanałów półkolistych?

• Nauczyciel określa przyczyny i skutki nadmiernego pobudzenia narządu równowagi.
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