
Witam szanownych uczniów na lekcji! Coś mam takie wrażenie, że nie wszyscy 

otwierają systematycznie lekcje, a potem się dziwicie i pytacie, co trzeba 

wykonać!!!!!!!!!!!! Systematyczność to taka bardzo fajna cecha. Zaczęliśmy 

trzeci tydzień nauki, a biologia jest dwa razy w tygodniu. 

Lekcja dzisiejsza polega na: 

• napisaniu tematu lekcji, 

• wykonaniu instrukcji: czyli obejrzeniu przygotowanych filmów, 

• napisaniu notatki 

• i jak mamy grupę to przećwiczymy te wiadomości na quzizzie.  

Biologia jest na piątej godzinie lekcyjnej. Czyli na grupie skontaktuję się z wami 

jak wykonacie powyższe punkty. Około 12.20. pamiętajcie, że zaczynacie lekcje 

od 8.00 i do końca. 

Mam nadzieję, że do tej pory macie wszystkie notatki? 

Proszę o zapis w zeszycie: 

Temat: :  Ośrodkowy układ nerwowy. 

Linki do filmów; https://www.youtube.com/watch?v=iprcHKnBUFY 

Więc jakie są funkcje układu nerwowego? 

Następny film: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0CmpSkcjaL8 

Więc po co mamy mózg tak właściwie? 

A teraz do książki str 178. Proszę zaznajomić się z budową mózgowia, wskazać 

w mózgu płaty i powiedzieć sobie za co odpowiadają. W tym miejscu każę 

rysować mózg, ale już macie chyba dość rysowania….. więc dajmy sobie spokój. 

Notatka do zeszytu: 

1. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. 

2. Mózgowie składa się z mózgu, móżdżku i pnia mózgu. 

3. Podział mózgowia ze względu na pełnione funkcje: 

https://www.youtube.com/watch?v=iprcHKnBUFY
https://www.youtube.com/watch?v=0CmpSkcjaL8


a) Płat czołowy: ma ośrodki kojarzenia, uczenia siwe, myślenia, mowy, 

emocji, ruchu (kontrola mięsni szkieletowych), 

b) Płat ciemieniowy: ośrodki czucia (ciepło, ucisk), 

c) Płat potyliczny: ośrodek wzroku. 

d) Płat skroniowy: ośrodek słuch 

4. Móżdżek odpowiada m.in. za utrzymanie równowagi i koordynację 

ruchów. 

5. Pień mózgu kontroluje podstawowe funkcje organizmu (oddychanie, 

prace serca, krążenie krwi). 

6. Rdzeń kręgowy jest połączony z pniem mózgu. Przewodzi on impulsy z 

różnych części ciała do mózgu i z powrotem. 

7. Opracujcie go sami. Zabezpieczenia mózgu i rdzenia kręgowego przed 

urazami. 

8. Zadanie domowe pkt 4 str 180. W zeszycie tylko, nic nie wysyłacie. 

I teraz łączę się z Wami i do gry 

Dziękuję za dzisiejszą lekcję 

 

 


