
Scenariusz lekcji w kl. VII 

Temat: Budowa i funkcje narządu wzroku 

Cele lekcji – uczeo: 

 Wymienia elementy wchodzące w skład narządu wzroku 

 Określa rolę  aparatu ochronnego, ruchowego i optycznego oka 

 Wymienia błony oka i ich elementy, wskazuje je na modelu budowy oka 

 Określa rolę poszczególnych elementów 

 Wskazuje na związek budowy gałek ocznych z ich funkcją 

 Przewiduje konsekwencje braku dbałości o higienę oczu 

 

Metody i techniki nauczania: 

Pogadanka z elem. wykładu, obserwacja, dwiczenie/ doświadczenie/ 

 

Formy pracy: 

Jednym frontem , grupowa 

 

Środki dydaktyczne: 

Podręcznik, model budowy oka , film dydaktyczny” budowa oka”, prezentacja multimedialna, karty pracy 

 

Przebieg lekcji: 

I Faza wstępna :   

1.Sprawdzenie listy obecności 

2.Przypomnienie wiadomości  rodzajach receptorów  

3.Podanie tematu i celów lekcji 

II Faza realizacyjna: 

1.Nauczyciel rozpoczyna mini wykład połączony z prezentacją multimedialną dot. aparatu ruchowego , 

ochronnego i optycznego oka. 

2.Uczniowie wspólnie uzupełniają pkt.1 na karcie pracy i wskazują na potrzebę dbałości o higienę oczu 

3.Na modelu gałki ocznej nauczyciel pokazuje  błony oka oraz elementy wchodzące w ich skład, wskazuje na ich 

funkcje. To samo pokazuje w  prezentacji  slajdów . Dodatkowo wyświetla ,krótki film na temat budowy gałek 

ocznych  

4. Na slajdzie pokazuje adaptację źrenicy w zależności od warunków oświetlenia ,  uczniowie obserwują   

  jak zmienia się wielkośd  źrenicy  przy intensywnym i słabym świetle   

5. Uczniowie wspólnie wpisują informacje  dot. budowy gałki oczneji funkcji poszczególnych elementów do 

tabeli na karcie pracy.  

6.Nauczyciel omawia krótko omawia  mechanizm powstawania obrazu i widzenia barw, pokazuje bieg 

promieni w oku normalnowzrocznym, wskazuje na rolę soczewki  w akomodacji oka 

7. Uczniowie wypełniają pozostałe zadania w karcie pracy, wyjaśniają pojęcia akomodacja i  adaptacja oka 

 

Faza podsumowująca: 

1. Nauczyciel wyświetla na tablicy zadania multimedialne, chętni uczniowie podchodzą i rozwiązują je 

/ 4 zadania/ 

2. Nauczyciel rozdaje uczniom /na 2 osobowe grupy/  przygotowane w kopertach / karteczki, które muszą 

do siebie dopasowad/ błony- elementy błony- ich funkcje/ 

3. Nauczyciel ocenia pracę uczniów 

4. Zadanie domowe- przygotowad się do powtórzenia wiadomości o ukł. nerwowym i narządach zmysłów. 

 



KARTA PRACY 

1.W skład narządu wzroku wchodzą:                            aparat ruchowy:                                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                                   aparat  ochronny:                                                                                                  

aparat optyczny: 

                                                                                                                                                                                                              

    2. Budowa gałek ocznych 

 

Błona  
 

Elementy błony Spełniane funkcje 

1. Błona włóknista  
-……………………………………….. 
 
-………………………………………….. 

 
………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….. 
 

 
2.Błona naczyniowa 

 
-…………………………………………….. 
 
-…………………………………………… 
 
 
-………………………………………………… 
 
-…………………………………………….. 

 
………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………... 
 
 

 
3. Siatkówka 

 
-…………………………………………….. 
 
-…………………………………………….. 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………….. 
 
 

 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………… 

 
 

 



3. Akomodacja- 

……………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zachodzi   poprzez :    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

4. Adaptacja oka 

to……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,    

       dzięki     

      ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Powstawanie obrazu w oku: 

 

Droga  światła   od oka   do ośrodków wzroku: 

1 rogówka  2…………………  3………………….…  4……………………………… 5………………………  6.nerw wzrokowy 

7…………………… 

 


