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TYTUŁ ROZDZIAŁU: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
 
I. Opis rozdziału 
 
Mając w pełni sprawne ciało jesteśmy w stanie robić z nim niesamowite rzeczy. Widzimy ptaki fruwające 
wysoko na niebie, rozpoznajemy bzyczącą muchę z pokoju obok, możemy się wspinać, biegać, skakać i 
palcami zbierać malutkie rzeczy z ziemi. Przychodzą nam do głowy mądre pomysły, wymyślamy fantastyczne 
historie, śpiewamy i tworzymy muzykę. Czasem jednak pewna część naszego ciała nie funkcjonuje zbyt 
dobrze, a czasami jest całkiem niesprawna.   
Rozdział ten omawia to, co się dzieje ze zdrowym ciałem oraz to, co się dzieje z ciałem, które nie jest 
pełnosprawne, jak również informuje o sprzętach i akcesoriach dla niepełnosprawnych. Celem jest 
przekazanie uczniom wiedzy na temat ludzkiego ciała oraz skłonienie do refleksji, nauki i dyskusji na tematy 
związane z niepełnosprawnością.  
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Stopień edukacji:  
Szkoły ponadpodstawowe 
 
Zakres tematyczny:  
Biologia, fizyka, technika 
 
Szacowany wymiar:  
10 – 15 lekcji 
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Cel 
 
W trakcie nauki o niepełnosprawności ruchowej oraz uszkodzeniach mięśni uczniowie będą 
mieli możliwość spotkania ze specjalistami z zakresu nauk przyrodniczych oraz dziedzin 
technicznych. Uczniowie będą zdobywać wiedzę z biologii człowieka, fizyki oraz techniki, 
jak również na temat charakterystyki i praktycznego zastosowania nauk ścisłych i 
przyrodniczych.  
 
Cele dydaktyczne 
 
Jeżeli rozdział ten ma zostać omówiony w całości, proponujemy  obranie poniższych celów. 
Dla każdego zadania określono też konkretne efekty kształcenia.  
 

Po ukończeniu niniejszego rozdziału uczniowie powinni potrafić:  

 formułować własne pytania oraz ocenić, czy odpowiedź na nie można uzyskać 
przeprowadzając doświadczenie;  

 zaplanować, przeprowadzić proste doświadczenie oraz przygotować z niego 
sprawozdanie; 

 analizować związki pomiędzy dysfunkcją a niepełnosprawnością, jak również 
możliwości oraz przeszkody napotykane w związku z niepełnosprawnością;  

 ocenić środowisko szkolne lub/oraz jego najbliższe otoczenie pod względem 
przystosowania do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich oraz  zaproponować 
możliwości poprawy sytuacji; 

 prowadzić wolną od uprzedzeń, swobodną dyskusję na temat niepełnosprawności; 

 określić dziedziny, w ramach których pracują technicy i naukowcy oraz konieczne do 
ich pracy wykształcenie; 

 opisać i wyjaśnić w jaki sposób się poruszamy (mięśnie, szkielet, krążenie, impulsy 
nerwowe);  

 opisać i wyjaśnić pojęcia siły i wytrzymałości; 

 wyjaśnić czym jest oddychanie, ćwiczenia fitness, wysiłek aerobowy i anaerobowy;  

 wymienić fizjologiczne przyczyny kilku typów niepełnosprawności; 

 prawidłowo posługiwać się pojęciami momentu obrotowego i dźwigni; 

 wyjaśnić w jaki sposób działają niektóre rodzaje sprzętu dla niepełnosprawnych z 
fizycznego oraz/lub fizjologicznego punktu widzenia; 

 opracować własne pomysły na prosty sprzęt/akcesoria dla niepełnosprawnych 
służący rozwiązaniu danego problemu; 

 
Nie wymaga się od uczniów, by pracowali nad osiągnięciem każdego z celów, lecz aby 
rozwinęli podstawowe umiejętności w zakresie nauk ścisłych przeprowadzając projekt 
oparty na metodach IBSE.   
 
 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Art. 27: 
 
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym 
społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania 
z jego dobrodziejstw. 
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II.  Nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie/dociekanie naukowe 

(ang. IBSE) 

 
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie/dociekanie naukowe (ang. IBSE) 

oznacza stawianie pytań, hipotez naukowych, planowania badań, gromadzenie danych, 

interpretowanie danych oraz wysnuwanie wniosków. Kolejny etap stanowi raport z wyników 

oraz ocena. Nie wszystkie metody IBSE zawarte są w każdym zadaniu, lecz raczej każde z 

zadań skupia się na jednym z aspektów metody IBSE. W niektórych zadaniach uczniowie 

stawiają pytania i hipotezy. W innych proszeni są o pracę w grupach  oraz zaplanowanie, 

przeprowadzenie i ocenę doświadczeń różnego typu. Większość zadań polega na pracy 

nad problemem, który można rozwiązać na kilka sposobów. Cześć zadań jest dosyć prosta i 

poświęcona im będzie krótka dyskusja, natomiast inne wymagać będą samodzielnego 

dociekania, z którego uczniowie będą zdawać relację zarówno ustnie, jak i na piśmie. Aby 

wzbudzić zainteresowanie i zwiększyć zaangażowanie uczniów używamy ilustracji i 

proponujemy wykonanie ćwiczeń. W trakcie pracy nad zadaniami mogą pojawić nowe 

pytania, które pozwolą na poszerzenie i rozwinięcie zakresu tematycznego rozdziału.   

 
W pracy opartej o metody IBSE świetnie sprawdza się praca z laptopami oraz materiałami 
cyfrowymi z IKT (ang. Institute of Knowledge Transfer = Instytut Transferu Wiedzy)  
 
 

III. PCK – Pedagogical Content Knowledge – wiedza dydaktyczna 
Wiedza merytoryczna wykorzystywana w procesie kształcenia (dydaktyki 
przedmiotowe) 
 
Badania wykazały, że wielu uczniów nie dostrzega związku pomiędzy nauką przedmiotów 
ścisłych w szkole a życiem codziennym. Z tej przyczyny wybraliśmy temat, który wywołuje 
emocje oraz ma  łatwo zauważalny związek z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Jest to 
jeden ze sprawdzonych sposobów na wzbudzenie zainteresowania uczniów. Bardzo ważna 
jest otwarta dyskusja na temat niepełnosprawności oraz świadomość, że stwarzane przez 
otoczenie warunki mogą wspomagać lub utrudniać  funkcjonowanie w społeczeństwie osób 
niepełnosprawnych. Większość uczniów miało już wcześniej styczność z osobami 
niepełnosprawnymi w szkole, w rodzinie lub w miejscu zamieszkania. Co więcej, wielu 
uczniów cierpi na któryś z typów niepełnosprawności. 
 
Zawartość rozdziału z biologii dotyczy ruchu, czyli mięśni, szkieletu oraz układu nerwowego. 
Zakres tematyczny można poszerzyć o zagadnienia z biologii organów, jako że odgrywają 
one ważną rolę w procesach ruchowych.  Aby wykonać ruch,  potrzebne jest zwiększenie 
poziomu tlenu i glukozy w komórkach. Organizmy wielokomórkowe posiadają układy 
organów rozwinięte w mniejszym lub większym stopniu, które odpowiadają za dostarczanie 
niezbędnych substancji do komórek oraz za usuwanie odpadów metabolicznych. Aspekt 
fizyczny dotyczy energii, siły, momentu siły oraz spoczynku. Aspekt techniczny dotyczy 
rehabilitacji.  
Przyczyną niepełnosprawności mięśni może być: 
 - Reumatyzm 
 - Wada kręgosłupa (różne) 
 - Choroba neurologiczna, jak np. stwardnienie rozsiane lub choroba Parkinsona  
 - Zapalenie 
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Zagadnienia powszechnie sprawiające trudność uczniom  
 
Każde zjawisko związane z ludzkim ciałem można tłumaczyć na różne sposoby, tj. na 
poziomie pojedynczych organów lub układów, na poziomie organizmu, tkanki, komórkowym 
lub molekularnym. Uczniowie często mają problem z rozróżnianiem  tych poziomów i 
poruszaniem się między nimi przy analizie i wyjaśnianiu. Wielu uczniów nie ma 
całościowego spojrzenia na niezwykle złożone zależności na różnych poziomach. Układy 
organów w organizmach wielokomórkowych nie funkcjonują niezależnie od siebie. 
Powszechne jest wyobrażanie sobie ciała jako maszyny. Szczególnie chłopcy miewają 
tendencje do postrzegania niepełnosprawności jako usterki w maszynie, którą można/trzeba 
naprawić.  1. 
 
Obrazki poniżej przedstawiają wyobrażenia uczniów szkół co  znajduje się wewnątrz ciała. 
Jak myślisz, jak wyglądałyby rysunki  Twoich uczniów?  
 
 
 

          
 
IV. Zastosowanie wiedzy w przemyśle, gospodarce, medycynie i życiu codziennym 

 
Sektory przemysłowy i handlowy definiujemy w tym przypadku bardzo szeroko. Zawierają 
się w nich różne gałęzie przemysłu, biznesu, instytucje badawcze i edukacyjne jak również 
działalność władz lokalnych. Praca z tymi sektorami przebiegać może na dwóch poziomach. 
Na poziomie lokalnym można kontaktować się z ośrodkami zajmującymi się sprzętem dla 
niepełnosprawnych opracowanym przez naukowców i techników oraz przystosowaniem 
otoczenia do jego zastosowania. Z tego powodu polecamy wizytę studyjną w ośrodku 
pomocy niepełnosprawnym lub centrum rehabilitacji, jeżeli to możliwe w jednostce 
pracującej z dziećmi, jako, że w naszym odczuciu nastolatkom łatwiej jest odnieść się do 
sytuacji dotykającej dzieci niż starszych ludzi. Następnym etapem jest nawiązanie kontaktu 
z osobami zaangażowanymi w pracę nad sprzętem dla niepełnosprawnych. Mimo, że 

                                                      
1
 Reiss, M. J., Tunnicliffe, S. D., Möller Andersen, A. M., Bartoszeck, A., 

Carvalho, G. S., Chen, S.-Y., Jarman, R., Jonsson, S., Manokore, 
V.,Marchenko, N., Mulemwa, J., Novikova, T., Otuka, J., Teppa, S.& Van 
Rooy, W. (2002). An international study of young people's 
drawings of what is inside themselves. Journal of Biological Education, 
Vol. 36:2, 58-64. 
Knippels, M.C.P.J. (2002). Coping with the abstract and complex nature of genetics in biology education. 
The yo-yo learning and teaching strategy. Utrecht, The Netherlands: CDβ-Press. 
Knippels, M.C.P.J., Waarlo, A.J., & Boersma, K. Th. (2005). Design criteria for learning and 
teaching genetics. Journal of Biological Education, 39, 108–112. 
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prawie każda gmina ma ośrodek pomocy niepełnosprawnym, zorganizowanie wizyty 
studyjnej w fabryce lub jednostce badawczo-rozwojowej może być bardziej skomplikowane. 
Możliwa jest jednak współpraca z obydwoma. W ośrodkach pomocy osoby 
niepełnosprawne mają zapewnioną opiekę i pomoc w przystosowaniu do życia z danym 
typem niepełnosprawności. Wizyta studyjna oraz praca podczas zajęć w szkole nasunie 
prawdopodobnie uczniom wiele pytań. Na część z nich będzie można odpowiedzieć 
przeszukując zasoby internetu oraz prowadząc korespondencję e-mailową z 
przedstawicielami danych sektorów biznesu. Inny rozwiązaniem może być zaproszenie 
specjalisty z danej dziedziny na pogadankę podczas zajęć lekcyjnych. W jaki sposób  
pracujecie nad opracowywaniem nowych sprzętów dla niepełnosprawnym?  Co jest 
niezbędne? W idealnych warunkach  uczniowie będą mieli możliwość skonsultowania 
własnych pomysłów i podzielenia się nimi z resztą klasy.  
 

V. Ścieżki nauczania 
 

Tabela przedstawiona poniżej prezentuje wchodzące w skład tego rozdziału zadania. 
Stanowią one część dokumentu Materiały Lekcyjne. Zawiera on polecenia dla uczniów.  
Zakładamy, że uczniowie będą zapisywali zadania w zeszytach.  
 

Zadanie Przedmiot  Związek z głównym 
tematem rozdziału oraz 
syllabusem  

1. Dyskusja na temat  idealnego 
ciała, dysfunkcji oraz 
niepełnosprawności  

  

2.  Sprzęt i akcesoria dla 
niepełnosprawnych  

biologia, 
fizyka, 
technika 

 

3. Wizyta studyjna w ośrodku 
pomocy osobom 
niepełnosprawnym 

biologia, 
fizyka, 
technika 

 

4.  Pomoce techniczne technika 
 

 

5.  Jak funkcjonują mięśnie? biologia   

6. Siła mięśni i ich rola biologia 
fizyka 

 

7. Receptory, nerwy i impulsy 
nerwowe  

biologia 
fizyka 

 

8.  Jak oddychamy? biologia   

9. Jak różne czynności wpływają 
na tętno i rytm oddechowy  

biologia  

10. Trening ogólnorozwojowy -   
fitness 

biologia 
 

 

11. Czy poradził(a)byś sobie z 
wózkiem inwalidzkim w Twojej 
szkole?  

biologia, 
fizyka, 
technika 

 

12. Jaką widzisz przyszłość dla 

rozwijającej się branży 

sprzętów dla 

niepełnosprawnych?  

biologia, 
fizyka, 
technika 
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Rozdział rozpoczyna się od dyskusji– Zadania nr 1 – której celem jest zainteresowanie 
uczniów zagadnieniem oraz zachęcenie ich do zastanowienia się nad kilkoma ważnymi 
problemami oraz do dyskusji na tematy z nimi związane. Zadanie to służy uświadomieniu 
uczniom, że każdy z nas jest inny oraz, że „niepełnosprawność” nie jest pojęciem 
jednoznacznym, lecz jego znaczenie zależy od tego, jak postrzegamy siebie nawzajem jako 
ludzi, jak definiujemy bycie „normalnym”, oraz jak organizujemy nasze życie w 
społeczeństwie, w tym w naszych domach, szkołach i miejscach pracy. Zadanie to stanowi 
wprowadzenie do rozdziału. Pytania o niepełnosprawność są tematem przewodnim całego 
rozdziału. Po takim wstępie, dyskusja koncentruje się wokół problemu niepełnosprawności i 
ruchu.   
 

Po zrealizowaniu Zadania nr 1 pracę można kontynuować na kilka sposobów. Zadanie 
nr 2 służy pobudzeniu do refleksji nad sposobami poprawienia sytuacji osób cierpiących 
na niedowład mięśni. Innym sposobem może być zorganizowanie wizyty studyjnej 
(Zadanie  nr 3) oraz poproszenie uczniów o przygotowanie pytań, które chcieliby 
podczas niej zadać. W zadaniu nr 4 uczniowie również zadają pytania i polega ono na 
pobudzaniu ich ciekawości. Być może ktoś z klasy zna kogoś, kto ma doświadczenie w 
dziedzinie techniki oraz zna się na ograniczeniach ruchowych? Jeżeli byłaby taka 
możliwość, kilku uczniów może przeprowadzić rozmowę z osobami, które korzystają ze 
sprzętów dla niepełnosprawnych opisanych w Zadaniu nr 2 oraz 4 na temat ich życia 
codziennego. 
 
Kolejnym etapem tego rozdziału są zadania dotyczące zagadnień związanych z ludzkim 
ciałem (Zadanie nr 5-10). W tej części rozdziału można również zawrzeć pewne zadania 
oraz eksperymenty z zakresu biologii człowieka, pod warunkiem że będą one miały 
charakter badawczy. Uczniowie muszą samodzielnie formułować pytania, dociekać, badać i 
czytać. Ideą Zadania nr 11 jest wykorzystywanie przez uczniów wiedzy o ruchu i technologii 
w celu przeanalizowania sytuacji oraz zaprezentowania własnych pomysłów na jej poprawę. 
W Zadaniu nr 12 uczniowie uczą się o możliwościach rozwojowych w przyszłości. 
Przeszukiwanie zasobów internetowych oraz kontaktowanie się z ekspertami można 
połączyć ze współpracą z innymi instytucjami. 
 
 

VI. System oceniania 
 
W pracy nad rozdziałem tego typu bardzo ważne jest przyjęcie systemu oceniania, który 
odpowiada wyznaczonym celom dydaktycznym oraz przyjętej strategii nauczania. Należy 
również zwrócić uwagę, by uczniowie od początku wiedzieli, w jaki sposób mają spełniać 
stawiane wymagania oraz na jakiej podstawie będą oceniani.  
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VII. Zadania dla uczniów 
 

Zadanie nr 1: Dyskusja na temat idealnego ciała, niepełnosprawności i dysfunkcji 
 

Etap cyklu kształcenia Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie  

Objasnianie  

Rozwinięcie X 

 

Cel dydaktyczny: Celem  jest uświadomienie uczniom, że kult idealnego ciała to zjawisko 
kulturowe. Należy również uświadomić uczniom, że nie ma rozpoznawalnej różnicy 
pomiędzy zdrowym a niepełnosprawnym ciałem oraz, że doświadczenie bycia 
niepełnosprawnym zależy przede wszystkim od zewnętrznych uwarunkowań oraz postawy 
moralnej otaczających daną osobę ludzi. Niepełnosprawność nie zawsze jest widoczna. Co 
więcej, niekoniecznie jest czymś trwałym – może być problemem tymczasowym.  
 
Materiały: Zestaw kart ze zdjęciami przedstawiających osoby niepełnosprawne z wyraźnie 
widoczną niepełnosprawnością, z trudno zauważalną niepełnosprawnością oraz osoby bez 
widocznej niepełnosprawności. Zdjęcia dobrane są tak, by nie było jasne, co stanowi 
problem oraz czy on w ogóle istnieje. Zdjęcia znajdują się w pliku w formacie pdf. Plik 
należy wydrukować, zalaminować i pociąć na części z pojedynczymi zdjęciami tak, aby 
każda grupa uczniów otrzymała własny zestaw. Oczywiście proponowane zdjęcia według 
uznania można zastąpić wybranymi przez siebie. Na zdjęciach powinny znaleźć się 
następujące osoby: 
  
 
1. Kobieta na wózku inwalidzkim z napędem silnikowym 
2. Narciarz z protezą nogi  
3. Kobieta z protezą ręki sterowaną myślą 
4. Piłkarz z protezą  
5. Młody mężczyzna z soczewkami kontaktowymi, których nie widać na zdjęciu. Może też 

być osobą niepełnosprawną umysłowo lub w pełni sprawna. 
6. Kobieta z aparatem słuchowym  
7. Matka i syn oboje z ręką w gipsie  
8. Kobieta na wózku inwalidzkim startująca w wyścigu dla sportowców niepełnosprawnych  
9. Księżniczka Szwecji Wiktoria próbująca gry w koszykówkę na wózku 
10. Dziewczyna w okularach. 
11. Pływak. Zdjęcie nie ujawnia niepełnosprawności.  
 
Propozycje:  Można rozpocząć od zadania uczniom następujących pytań: Czy znasz 
kogoś, kto jest doskonały? Być doskonałym, co to oznacza?  
 
Pytania można przedyskutować na forum lub poprosić uczniów, by omówili je w 2 lub 3-
osobowych grupach. Omawiając kwestię doskonałego ciała, prawie na pewno uczniowie 
poruszą temat ideału urody.  Nie jest to celem tego zadania, jednak można spróbować 
wyjść od tego tematu, próbując kwestionować ich opinie.  
 
Co znaczy “doskonały”?  Kto o tym decyduje? Jakie przyjmujecie kryteria oceny? Co, jeśli 
ktoś nosi okulary? Albo aparat słuchowy? 
 
Następnie można rozdać karty ze zdjęciami osób z różnymi typami niepełnosprawności. 
Zdjęcia dobrane tak, by ukazywać wielość odsłon problemu oraz zadać uczniom 
następujące pytania:  
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Kiedy mówimy o niepełnosprawności? A kiedy o upośledzeniu? A kiedy o dysfunkcji? 
 
Zastanówcie się i porozmawiajcie o tym, kto z osób na zdjęciach cierpi z powodu 
niepełnosprawności. Skąd wiecie? Jak myślicie, jaki mają problem? Jak sobie z nim radzą 
na co dzień? Czy napotykają trudności? Czy istnieje wiele typów niepełnosprawności, które 
nie są zauważalne? Jakie znacie sprzęty dla niepełnosprawnych?  
 
Powyższe pytania mają służyć za przykłady pytań, które można zadać uczniom.  
 
Następnie należy wybrać jedno lub dwa zdjęcia do omówienia z uczniami. Należy omówić 
dany typ niepełnosprawności, co może być stanowić dla danej osoby największy problem 
oraz w jakich okolicznościach może on występować.  
Jak będzie wyglądać spacer po mieście, wycieczka do lasu lub wyjście do kina tej osoby? 
itp. Jakie widzicie rozwiązania?  
(Sprzęt i akcesoria dla niepełnosprawnych, przystosowanie i dostępność) 
 
Są to jedynie propozycje pytań, ponieważ dyskusja może podążać w przeróżnych 
kierunkach.  
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                                                                                                                   Fot.: Scanpix 

 

                 
            Fot.: Scanpix 

 

        

                
   Fot.: Scanpix 

 
 

Fot.: Scanpix 
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Zadanie nr 2: Sprzęt dla niepełnosprawnych 
 

Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie X 

 

Cel dydaktyczny: Wykorzystując wiedzę z dziedziny fizyki uczniowie powinni być w stanie 
wyjaśnić dlaczego/jak działa sprzęt i akcesoria dla niepełnosprawnych  oraz jakie ruchy 
umożliwiają lub ułatwiają.  
 
Przedmioty: biologia, fizyka, technika 
 
Materiały: Sprzęt i akcesoria dla niepełnosprawnych do użytku codziennego. Różnego typu 
produkty ułatwiające wykonywanie codziennych czynności, takich jak jedzenie, picie, 
ubieranie się lub otwieranie opakowań, które można zakupić w sklepie lub w internecie. 
Należy dostarczyć różne rodzaje opakowań, których otwieranie może sprawiać trudności 
np. butelki plastikowa, szklane słoiki, puszki z jedzeniem czy pudełka kartonowe. Ważne 
jest, by używać prawdziwych opakowań, aby uczniowie mogli sami je przetestować i opisać 
własnymi słowami zachodzące przy danej czynności zjawiska fizyczne.  
 
Propozycje: Podzielić klasę na grupy 3- lub 4-osobowe. Zadanie składa się z trzech części.  
 

 Część pierwsza dotyczy sprzętu dla niepełnosprawnych 

 Część druga dotyczy otwarcia standardowego opakowania 

 Część trzecia dotyczy opisywania zachodzących zjawisk fizycznych 
 
Każdej grupie należy rozdać pomoce dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.  
Zdjęcia poniżej obrazują przykłady ich zastosowania: 
 

 
   

  
 
Poprosić uczniów o wyjaśnienie, czym są te pomoce oraz do czego służą. Jakie mają 
zastosowania? Poprosić o wyjaśnienie jak przebiega ruch.  
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Następnie każda grupa otrzymuje zwykłe opakowanie, które ma otworzyć. Zadanie polega 
na zrozumieniu, w jaki sposób osoba o ograniczonej sprawności dłoni otwarłaby 
opakowanie przy użyciu tego lub innego przyrządu. Przykłady opakowań:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

Na zakończenie ćwiczenia uczniowie zostaną poproszenie o wyjaśnienie oraz 
zaprezentowanie zasady, dzięki której zwiększa się siła w ręce. Teoretycznie w większości 
przypadków chodzi o obracanie wokół stałego punktu. Uczniowie mają zauważyć, że 
używana do czynności siła nie działa bezpośrednio w punkcie docelowym, lecz w pewnej od 
odległości od niego. Odległość ta zwana momentem obrotowym/siły i mierzona jest z 
prawych kątów siły. Dźwignia może obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w 
przeciwnym kierunku. Należy zwrócić uwagę, że tę samą zasadą stosuje się przy 
wyciąganiu kamienia z wgłębienia w ziemi. Słupek działa jak dźwignia (patrz rys.) 
 

Obrót zawsze następuje w tym samym miejscu dźwigni  
. 
 
Używanie dźwigni jest wynalazkiem jeszcze z czasów starożytności uważanym za jedno z 
najważniejszych odkryć w dziedzinie maszyn prostych, na równi z kołem, pługiem, śrubą i 
równią pochyłą. Ciekawostką jest, że naukowcy i filozofowie epoki starożytnej poświęcali 
wiele uwagi  właściwościom tych maszyn oraz sposobom na zwiększenie siły.  
 

Aby zobrazować zasadę dźwigni można wykonać następujące ćwiczenie:  
 
Otworzyć drzwi na szerokość 10cm oraz spróbować popchnąć je blisko zawiasów. 
Zaobserwować jaka siła jest  potrzebna do szerszego otwarcia. Następnie spróbować 
popchnąć drzwi z brzegu i porównać wartość siły potrzebnej do wykonania obu czynności. 
Kiedy potrzeba mniej siły? Prawidłowa odpowiedź brzmi: kiedy pchamy drzwi z brzegu. W 
tym przypadku funkcję dźwigni spełnia cała szerokość drzwi.   
 
  
 
 
 

Siła 
Zwiększona siła 
force 
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Zadanie nr 3: Wizyta studyjna w ośrodku pomocy osobom 
niepełnosprawnym  
 
 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie X 

 

Cel dydaktyczny: Uczniowie mają dowiedzieć się czym jest niepełnosprawność ruchowa 
oraz zrozumieć i omówić związki pomiędzy ograniczeniami ruchowymi a 
niepełnosprawnością fizyczną. Uczniowie powinni też zdobyć wiedzę o różnych zawodach 
wykonywanych w danej placówce i dowiedzieć się, czym zajmują się dani specjaliści oraz w 
jakim zakresie muszą się kształcić i szkolić, by wykonywać ten zawód. Uczniowie zapoznają 
się również ze sprzętem dla niepełnosprawnych i jego działaniem.  
 
Przedmioty: biologia, fizyka, technika 
 
Propozycje: Wizytę studyjną można przeprowadzić z całą klasą lub w mniejszych grupach. 
Najlepiej byłoby odwiedzić więcej niż jedno miejsce lub odwiedzić jedno miejsce więcej niż 
jeden raz. Należy zrobić wprowadzenie do wizyty/wycieczki naukowej, spytać uczniów, co 
myślą o samym pomyśle, jakie mają oczekiwania oraz jakie sprzęty/akcesoria dla 
niepełnosprawnych spodziewają się zobaczyć i wypróbować, a także jakich ludzi 
spodziewają się poznać oraz czym ich zdaniem te osoby się zajmują. Należy poprosić 
uczniów, aby dowiedzieli się więcej szukając informacji w internecie lub rozmawiając ze 
znajomą osobą zorientowaną w temacie oraz aby przygotowali pytania, które chcieliby 
zadać podczas wizyty.  
 
Po wizycie studyjnej, uczniowie mają za zadanie przygotować sprawozdanie używając 
tekstu, obrazków lub filmu. Wybierzcie odpowiedni do tego zadania program komputerowy, 
taki jak PowerPoint lub Photo Story. 
 
Proponowana zawartość prezentacji: 
 

- Jaki sprzęt miałem okazję wypróbować i w jaki sposób pomaga on pacjentom?  
- Czego nowego się nauczyłem/am? 
- Chciał(a)bym dowiedzieć się więcej o… 

 
Dobrze by było, gdyby uczniowie podczas wizyty zobaczyli i wypróbowali wózek inwalidzki. 
Zadajcie uczniom wykonanie następującego ćwiczenia: 
 
Adam jest nastoletnim chłopcem jeżdżącym na wózku inwalidzkim. Ma wrodzoną wadę 
kręgosłupa i nie może się ruszać od pasa w dół. Chce się dobrze bawić w szkole i w domu, 
grać w koszykówkę, brać udział w wyścigach na wózkach itp.  
Zadanie: Wyobraź sobie, że pracujesz w ośrodku pomocy osobom niepełnosprawnym i 
otrzymałeś polecenie opracowania odpowiedniego wózka inwalidzkiego dla Adama. Po tym, 
co widziałeś podczas wizyty jak myślisz, co mogłoby stanowić najlepszą pomoc dla Adama? 
Czy wystarczy mu jeden wózek czy powinien mieć ich więcej?  
 
Zadanie można wykonać w formie tekstu pisanego lub/i obrazków razem ze sprawozdaniem 
z wizyty studyjnej.   
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Zadanie nr 4:  Pomoce techniczne 

 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie  

Objaśnianie X 

Rozwinięcie  

 

Cel dydaktyczny: Uczniowie mają być w stanie wyjaśnić, w jaki sposób pomoce techniczne 
usprawniają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością motoryczną.  
 
Przedmiot: Technika 
 
Materiały: Zdjęcia 
 
Propozycja: W pierwszej części zadania uczniowie będą omawiać przypadki trzech osób z 
niepełnosprawnością ruchową.  W drugiej części uczniowie skonstruują własny 
sprzęt/akcesorium dla niepełnosprawnych. Trzecia część oparta będzie na dyskusji 
prowadzonej w odniesieniu do sytuacji z życia.  
 
Ćwiczenie 1: Należy użyć kartki z trzema zdjęciami i objaśnieniem 
 
Niepełnosprawność jest tym, co łączy trzy osoby na zdjęciach: 
 

- Kobieta na pierwszym zdjęciu ma protezę ręki sterowaną myślą 
- Mężczyzna na drugim zdjęciu miałby problem z chodzeniem bez balkonika 

rehabilitacyjnego 
- Kobieta na trzecim zdjęciu jeździ na wózku inwalidzkim napędzanym silnikiem  

 

           
 

 
W tym zadaniu uczniowie mają przedyskutować problemy potencjalnie napotykane przez 
trzy osoby na zdjęciach i spróbować wyobrazić sobie sytuacje, z którymi byłoby im trudno 
sobie poradzić, gdyby byli na ich miejscu. Pomoce techniczne, w które są one wyposażone 
eliminują niektóre trudności. Spróbujcie,  w oparciu o przykłady, porozmawiać o tym, w jaki 
sposób rozwiązania technologiczne mogą być pomocne dla osób z niepełnosprawnością 
motoryczną w różnych sytuacjach.  
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Ćwiczenie 2.  
 
Omówienie możliwych pomocy technicznych dla osoby, która nie może mówić i jest 
sparaliżowana od głowy w dół.  
Jednym z pomysłów mogłoby być przywiązanie latarki do opaski na głowę i używanie 
światła do wskazywania różnych przedmiotów.  
 
Ćwiczenie 3.  
 
W tym ćwiczeniu omawiamy jest przypadek pacjenta z niepełnosprawnością motoryczną, 
który ma problem z małymi przyciskami na urządzeniach elektrycznych. Zdjęcie po lewej 
stronie przedstawia duży przycisk, który jest dostępny w sklepach. Zadaniem uczniów jest 
skonstruowanie przycisku przypominającego przycisk ze zdjęcia po prawej stronie, zrobiony 
z dwóch płyt kompaktowych. W zadaniu tym wykorzystuje się wiedzę o obwodzie 
elektrycznym.  
 

 

  

 
 
Ćwiczenie 4.  
 
Omówienie sytuacji osoby, które potrzebuje przystosowanego samochodu. Dyskusja z 
uczniami na temat potencjalnych udogodnień, które ich zdaniem można by zastosować.  
  
Propozycje: 

 Dżojstik zamiast kierownicy  

 Przystosowany do indywidualnych potrzeb filtr powietrza dla astmatyków 

 Przystosowane siedzenie kierowcy 

 Nożne sterowanie dla osób z ograniczoną sprawnością rąk  

 Pedał gazu i hamulec przystosowany do sterowania lewą nogą dla osób 
niemogących posługiwać się prawą  

 System wewnętrznego ogrzewania szyb eliminujący potrzebę zdrapywania lodu z 
szyb zimą 

 Uchwyty na do podtrzymywania bagażu  lub ręka robota ułatwiające pakowanie i 
wyjmowanie wózka inwalidzkiego  
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Ręka robota służąca do 
załadunku wózka 
inwalidzkiego 
 

Rampa na wózek 
inwalidzki 
 

Regulatory zamontowane 
bezpośrednio na kierownicy  
 

Gałka do sterowania 
nożnego 
 

Samochód  z jednym 
pedałem dla pacjentów 
ze sparaliżowaną nogą  

Zdjęcia:  Bilanpassning in Staffanstorp  

 

Technologia jest stale udoskonalana. Mamy łatwy dostęp do artykułów prasowych, 
programów dokumentalnych i filmów dostępnych na www.youtube.com (hasła do 
wyszukiwania: sztuczna dłoń, sztuczna ręka, artificial hand, artificial arm, itp.). 
 
Inne polecane strony internetowe 
 

 

 
Bilanpassning in Staffanstorp 
http://www.bilanpassning.com/ 
 
 

 

 

 
Life without limitations  (pol. Życie bez 
ograniczeń) 
www.ossur.se/ 
 
 

 

 

 
Ortopedteknik   
www.teamortopedteknik.se/ 
 
 
 

 

 
Dahjm/Dumle/Datatek 
www.dahjm.se 
 
 
 

 

 
Sveriges provnings- och forskningsinstitur 
http://www.sp.se/en/Sidor/default.aspx 

 
 

 

http://www.youtube.com/
http://www.bilanpassning.com/
http://www.ossur.se/
http://www.teamortopedteknik.se/
http://www.dahjm.se/
http://www.sp.se/en/Sidor/default.aspx


DLA NAUCZYCIELI 
 

18 
 

 

 
Certec www.certec.lth.se/ 
 
 
 

 

 
Paralympic movement (pol. ruch 
paraolimpijski) 
http://www.paralympic.org/index.html 
 

 
  

 

Zadanie nr 5: Jak działają mięśnie? 

 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie  

 
 
 

  
 
 

Cel dydaktyczny: Uczniowie  nauczą się, że mięśnie działają na zasadzie napięć oraz, że 
mięśnie szkieletowe pracują parami: jeden się kurczy, a drugi rozkurcza. Uczniowie 
dowiedzą się, że mięśnie połączone są ze szkieletem przy stawach oraz poznają różne typy 
mięśni. Poznają różnice pomiędzy statyczną a dynamiczną pracą mięśni. Wreszcie, będą w 
stanie interpretować dane i wyciągać wnioski. Zadanie to jest przykładem na sposób 
uczenia o mięśniach. Można dołączyć inne ćwiczenia zwykle stosowane przy omawianiu 
tego zagadnienia. 
 

Przedmiot: biologia 
 
Materiały: Zdjęcia mięśni z podręcznika lub ściągnięte z internetu 
 
Propozycje: Uczniowie pracują w pracach. Zadanie składa się z trzech części. Po każdej 
części należy przeprowadzić z uczniami rozmowę o tym, co udało im się zaobserwować 
oraz czego te obserwacji ich nauczyły.  

http://www.certec.lth.se/
http://www.paralympic.org/index.html
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1. Zbadaj jak pracują Twoje mięśnie 
 

W tym ćwiczeniu uczniowie będą sprawdzać jak mięśnie pracując kurczą się i twardnieją. 
Odkryją też, że mięśnie pracują parami. 
 
2. Jakie ruchy? 
W tym ćwiczeniu uczniowie pracują w oparciu o obrazki przedstawiające ludzkie mięśnie. 
Wybierają sobie któryś z większych mięśni (np. mięsień naramienny, mięśnie pleców lub 
brzucha) i próbują zastanowić się, jaki ruch powoduje skurcz tych mięśni.  
Ideą ćwiczenia jest, aby uczniowie używali własnego ciała, stali się bardziej jego świadomi i 
uczyli się, jak ono działa. Praca w parach służy wymienianiu się obserwacjami.  Zadanie nie 
polega na badaniu ciała kolegi/koleżanki.  
 
Po piętnastu minutach należy przeprowadzić dyskusję na forum całej klasy, poprosić 
uczniów, aby opowiedzieli, co czują, gdy pracują mięśnie. Prawie na pewno zaobserwują 
ruch ścięgien w ręce przy poruszaniu palcami. Porównajcie odczucia przy pracy statycznej i 
dynamicznej mięśni i zastanówcie się wspólnie, z czego te różnice mogą wynikać. Co się 
dzieje z mięśniem? (więcej badań pracy mięśni przewidzianych jest w zadaniu nr 7)   
 
 3.  Rozciąganie 
 
Omówcie temat rozciągania z uczniami i zapytajcie ich, czy przychodzą im do głowy 
ćwiczenia, które zwykle wykonuje się przy rozciąganiu. W internecie można znaleźć 
przykłady takich ćwiczeń jak np. to:  
http://www.musclesprod.com/bodybuilding/bodybuilding-stretching-exercises-for-strength-
training/ 
 
Mięśnie kiedy pracują stają się grubsze i krótsze. Dlatego tak często słyszymy, że ważne 
jest ich rozciąganie po treningu. Krótkie mięśnie mogą powodować zniekształcenia ciała. 
Często też mówi się, że rozciągnięcie mięśni zapobiega bólowi po treningu. Obie te teorie 
są dyskusyjne, ponieważ nie zostały nigdy udowodnione. Najlepszym sposobem na 
uniknięcie bólu mięśni po treningu jest odpowiednia rozgrzewka przed wysiłkiem oraz 
stopniowe, a nie nagłe kończenie treningu.  
 

           

http://www.musclesprod.com/bodybuilding/bodybuilding-stretching-exercises-for-strength-training/
http://www.musclesprod.com/bodybuilding/bodybuilding-stretching-exercises-for-strength-training/
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Zadanie nr 6: Siła i rola mięśni  
 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie X 

 
 

 
 
 
Cel dydaktyczny: Uczniowie dowiadują się, że mięśnie szkieletowe pracują w pracach, 
gdzie jeden się kurczy, a  drugi rozkurcza. Mięśnie są połączone ze szkieletem w różnych 
miejscach stawów. Siła zależy od rozmiaru mięśnia oraz odległości pomiędzy stawem a 
przyczepem mięśnia. 
 
Przedmioty: biologia i fizyka 
 
Materiały: Wykres skurczu mięśnia, klocki Meccano (lub podobne), siłomierz lub sprężyna 
stalowa.  
 
Propozycje: Podczas pracy nad tym zadaniem prawdopodobnie padać będą pytania o 
rozbudowę mięśni. W takim przypadku warto przedyskutować typy treningu siłowego dla 
tych, którzy chcą pracować nad masą mięśniową lub wytrzymałością. Aby uzyskać dużą 
muskulaturę należy w ćwiczeniach zaangażować większą ilość komórek mięśniowych. Aby 
zbudować duże mięśnie, trzeba powiększyć wszystkie komórki mięśniowe. Jeżeli celem jest 
zwiększenie wytrzymałości, powinno się wielokrotnie powtarzać ćwiczenia przy niezbyt 
dużym obciążeniu mięśni. Osoby, które jeszcze rosną nie powinny stosować dodatkowych 
obciążeń.  
 
Można poprosić uczniów o omówienie każdego z obrazków pod kątem siły i funkcji danych 
mięśni. Który mięsień jest najsilniejszy? Jakie są plusy i minusy w każdym z tych 
przykładów?  
 

Mięśnie pracują zgodnie z zasadą dźwigni. Na obrazku A widać, że mięsień nie pracuje w 
ogóle jako, że oba końce łączą się z kością. Nie występuje nacisk. Obrazek C przedstawia 
najsilniejszy mięsień i widzimy, że odległość przyczepu od stawu jest największa. Z drugiej 
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strony, osoba zbudowana tak, jak przedstawiono na obrazku C miałaby problem ze 
zgrabnym i sprawnym poruszaniem się.  
 

 
 
 
 

  

 
  

 
 
Do wyjaśnienia zachodzących procesów fizycznych można wykorzystać klocki Mecccano 
(metalowe lub drewniane). Należy zadać uczniom skonstruowanie modelu ramienia z 
mięśniami przyczepionymi tak, jak widać na rysunku po lewej. Przy użyciu siłomierza 
można sprawdzić, który z przykładów od A do C daje największą siłę mięśniową – jest to 
ten, przy którym mięsień pracuje najbardziej intensywnie.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 
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Zadanie nr 7: Receptory, nerwy i impulsy nerwowe  

 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie X 

 

Cel dydaktyczny: Uczniowie dowiedzą się, jak działa układ nerwowy i jak reaguje na 
bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Nauczą się również, w jaki sposób zaburzenia 
neurologiczne powodują pewne typy niepełnosprawności oraz jakie są różnice pomiędzy 
ośrodkowym a obwodowym układem nerwowym. Uczniowie powinni umieć zaplanować 
doświadczenie, w którym badane będą zarówno neurony czuciowe jak i ruchowe. Dowiedzą 
się, że dotykanie różnych materiałów o tej samej temperaturze może wywoływać różne 
odczucia w zależności od tego, jaki współczynnik przewodnictwa ciepła ma dany materiał. 
Badania powinny uwzględniać formułowanie i sprawdzanie hipotez, gromadzenie 
adekwatnych danych oraz ocenę ich wiarygodności, jak również wysnuwanie wniosków. 
 
Przedmioty: biologia i fizyka 
 
Materiały: czasomierz (zegarek, telefon komórkowy), lodowata woda, ciepła woda, 
spinacze, kostki lodu 
 
Propozycje: Na to zadanie składają się 4 ćwiczenia. Pierwsze dwa dotyczą receptorów, 
zmysłu dotyku, jak również współczynnika przewodnictwa ciepła różnych materiałów. 
Obrazek przedstawiający rozmowę w saunie może posłużyć za wprowadzenie do 
zagadnienia „Jak działa zmysł dotyku?”  dotyczącego receptorów omawianych w ćwiczeniu 
nr 1. Temperaturę trudno jest określić używając jedynie zmysłu dotyku. Ćwiczenie nr 2 
pokazuje, że temperatura odczuwana dotykiem jest względna. Ćwiczenie 2b służy za 
przykład sytuacji, gdzie zadanie z dziedziny fizyki wyjaśnia, dlaczego odczuwanie 
temperatury jest względne. Ćwiczenie to przynosi korzystne efekty, ponieważ niektóre 
zaburzenia neurologiczne można porównać do zdolności przewodzenia ciepła różnych 
materiałów, tj. niektóre zaburzenia powodują wolniejsze i mniej precyzyjne przesyłanie 
impulsów nerwowych. Dwa ostatnie ćwiczenia dotyczą impulsów nerwowych i tego, w jaki 
sposób impulsy oraz ośrodkowy układ nerwowy mogą powodować dolegliwości takie jak np. 
bóle fantomowe. 
 

1. W pierwszym ćwiczeniu uczniowie maja zaplanować doświadczenie mające na celu 
przestudiowanie różnych komórek czuciowych oraz sprawdzenie czy są one równomiernie 
rozmieszczone w dłoni.  Aby pomóc uczniom rozpocząć ćwiczenie, nauczyciel może zadać 
kilka pytań, jak np. 

- Jakie są typy receptorów umożliwiających odczuwanie ciepła i zimna?  
- Gdzie zlokalizowane są komórki czuciowe w dłoni?  
- Czy są obszary, na których komórki czuciowe występują w większym zagęszczeniu?  

 
Aby zbadać rozmieszczenie receptorów ciepła i zimna można spróbować następujących 
sposobów: użyć wąskiego przedmiotu ogrzanego gorącą wodą oraz schłodzonego lodowatą 
i przeciągnąć przedmiot pod dłoni. Zaznaczyć miejsca, gdzie znajdują się receptory. Należy 
zwrócić uwagę, by używany do ćwiczenia przedmiot był suchy. 
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2. Sauna – Jak odczuwamy temperaturę? 
 

 
 

Obrazek powyżej pokazuje, jak trudne jest określenie temperatury za pomocą zmysłu 
dotyku. Każdego z nas zaskakuje nie raz to, jakie różnice odczuwamy dotykając 
przedmiotów o różnym współczynniku przewodzenia ciepła. Drewno ma niższy ten 
współczynnik niż metal, z którego zrobione są gwoździe. Innym sposobem na zobrazowanie 
tego zjawiska jest topienie lodu na metalowej tacce oraz na kawałku drewna i porównanie 
czasu. Różna budowa materiałów o różnych uwarunkowanych nią właściwościach może na 
wiele sposobów oddziaływać na nasze receptory.  
  
3. W zadaniu nr 3 uczniowie przeprowadzają eksperyment, w których sprawdzają, jak 
szybki jest impuls nerwowy. Na przykład, grupy o zmiennej ilości uczniów mogą ustawić się 
w kółku  lub w rzędzie w odległości ramienia od siebie. Każdy trzyma dłoń na ramieniu 
osoby ucznia stojącego przed nim. Reakcja łańcuchowa budowana jest przez ściśnięcie 
ramienia osoby stojącej z przodu natychmiast po odczuciu ściśnięcia od tyłu.  Ćwiczenie 
może mieć różne warianty. Uczniowie przeprowadzają to doświadczenie i mają możliwość 
poćwiczyć ocenianie własnych osiągnięć, argumentowanie za alternatywnymi 
rozwiązaniami, prezentowanie wyników swoich badań, itp. Mogą dyskutować ,dlaczego ich 
zdaniem wyniki są różne i jaka może być tego przyczyna. Ile to wymaga koncentracji? Czy 
eksperyment lepiej przeprowadzać z zamkniętymi oczami? Każda grupa powinna ustalić, w 
jaki sposób doświadczenie to można by udoskonalić, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak 
długość łańcucha, ilość powtórzeń, obliczenia, koncentrację, itp.  
Uczniom można zadać następujące pytania:  

- Czy otrzymaliście podobne rezultaty? 
- Czy grupy przeprowadzały doświadczenie w taki sam sposób? 

- Której grupie najlepiej poszło? 
- Dlaczego?  

 
Należy pozwolić, by uczniowie sami wymyślili nowe doświadczenie w oparciu o wiedzę 
zdobytą podczas pierwszego.  
 
 
W czwartym ćwiczeniu uczniowie opracowują problem bólów fantomowych. Ból fantomowy 
to ból zdający się dochodzić z amputowanej części ciała. Ból jest prawdziwy i wywołany 
przez bodziec dostarczony przez nerwy. Fakt, iż ból mylnie przypisuje się do nieobecnego 
członka wynika z tego, że sygnały z pozostałych fragmentów nerwów są interpretowane 
przez ośrodkowy układ nerwowy– tj. rdzeń kręgowy i mózg – jako pochodzące z 
amputowanej części ciała.  
Należy pozwolić uczniom samodzielnie dociec skąd bierze się ból fantomowy oraz jakie to 
uczucie, proponując im wsadzenie łokcia do wiaderka z lodem na kilka minut. Poproście 

 
Tak, są 
rzeczywiście 
gorące.  

Uważaj na gwoździe w 
ławeczce ! 
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uczniów, aby każdy przeczytał artykuł w internecie lub w prasie o najnowszych odkryciach 
odnośnie bólu fantomowego. 
 
3. Zadanie nr 8. Dlaczego oddychamy? 
 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie  

 

Cel dydaktyczny: Uczniowie nauczą się wyjaśniać procesy związane z oddychaniem, w 
jaki sposób tlen jest rozprowadzany po organizmie oraz dlaczego komórki potrzebują tlenu 
do oddychania komórkowego. Uczniowie nauczą się również krytycznej oceny różnych 
stwierdzeń, wyszukiwać informacje oraz ocenić, czy dane twierdzenie jest poprawne z 
naukowego punktu widzenia. Powinni też potrafić uzasadniać swoje argumenty przy 
wsparciu wiedzy naukowej.  
 
Przedmiot: biologia 
 
Materiały: zdjęcie uczniów prowadzących dyskusję, podręcznik  
 

   
 
Propozycje: Uczniowie powinni pracować w parach. Wielu z nich może mieć problem z 
postrzeganiem organizmu ludzkiego jako całości, w której współdziałają molekuły, komórki, 
organy i układy. W tym zadaniu uczniowie omawiają współdziałanie różnych części ciała. 
Spróbujcie rozdać uczniom materiały z transkrypcją rozmowy pomiędzy kolegami z klasy 
oraz poproście o wyjaśnienie, dlaczego oddychamy.  
 

Zadanie nr 9: Jak tętno i rytm oddechowy wpływają na wykonywanie różnych 
czynności?  
 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie X 

 

Cel dydaktyczny: Uczniowie powinni potrafić zbadać, jak tętno i oddychanie zmieniają się 
podczas wykonywania różnych czynności oraz graficznie przedstawić wynik badania. 
Uczniowie powinni umieć wytłumaczyć, dlaczego potrzebujemy tlenu oraz zauważyć, że im 
większy wysiłek, tym więcej tlenu potrzebujemy. Powinni być w stanie wyjaśnić różnicę 
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pomiędzy oddychaniem tlenowym i beztlenowym oraz wytłumaczyć związek pomiędzy 
tętnem i częstotliwością oddychania podczas wysiłku fizycznego.   
 
Przedmiot: biologia 
 

Materiały: czasomierz (zegarek, telefon komórkowy), papier komputerowy lub milimetrowy  
 
Propozycje: Zadanie to pozwala uczniom zaplanować doświadczenie oraz graficznie 
przedstawić wyniki eksperymentu. Zadanie polega na określeniu, jak zmienia się tętno i 
częstotliwość oddychania oraz objaśnić tego konsekwencje. Korzystne dla zadania byłoby 
przeprowadzenie doświadczenie z pomocą nauczyciela wychowanie fizycznego.  
 
Uczniowie pracują w parach. Dobrym pomysłem mogłoby być przedstawienie ćwiczenia w 
szerszym kontekście w celu zmotywowania uczniów. Za punkt wyjściowy można np. przyjąć 
sport oraz zadać pytanie „Co sprawia, że oddychasz szybciej?”.   
 
Zadanie składa się z kilku części: 
1. Rozpocznij od zapytania uczniów, co ich zdaniem dzieje się z oddychaniem i tętnem 

podczas wykonywanie różnych czynności. Czy częstotliwość oddychania zmienia się 
pod wpływem stresu? Pojemność każdego oddechu? Jak szybko wszystko wraca do 
normy po wysiłku?  

2. Omów jak mierzymy tętno i częstotliwość oddychania. Jak powinniśmy rejestrować 
dane?  Jak długa należy wykonywać pomiar? Jak przedstawiać wyniki, żeby było je 
łatwo porównać?  

3. Zaplanuj i przeprowadź doświadczenie.  
4. Pozwól uczniom porównać ich wyniki i omów je na forum klasy. Skąd bierze się ich 

zróżnicowanie? Omów mocne i słabe punkty przeprowadzenia doświadczenia z kilkoma 
uczestnikami.  
 

 
Uczniowie zaplanują i przeprowadzą doświadczenie mające na celu zbadanie związku 
pomiędzy tętnem a oddychaniem podczas statycznej i dynamicznej pracy mięśni oraz 
następującym po nich spoczynku.  Praca dynamiczna jest pracą tlenową, jako że krew 
krąży w mięśniach. Praca statyczna jest pracą beztlenową,  ponieważ hamuje dopływ krwi i 
mięśnie muszą pracować beztlenowo po wyczerpaniu zapasu tlenu. Porównaj dla przykładu 
ćwiczenia typu step z tzw. „krzesełkiem”.  
 
Na wykresie poniżej przedstawiono przykład sprawozdania uczniów z wysiłku aerobowego. 
Wykres pokazuje, że tętno i rytm oddychania był zmienny w zależności od wykonywanych 
czynności. Kiedy serce bije szybciej, częściej zaczerpujemy powietrza. Wynika to z tego, że 
kiedy serce pompuje tlen do organizmu, potrzebujemy wdychać więcej tlenu. W tym 
przypadku jest to wysiłek aerobowy. Kiedy ćwiczymy wolniej, spada tętno i częstotliwość 
oddychania. W treningu aerobowym osiągamy etap, kiedy serce wypompowuje tyle tlenu, 
ile potrzebują mięśnie i odpowiednio często oddychamy, aby zapewnić odpowiedni poziom 
tlenu we krwi. Jeżeli przekroczymy ten poziom, mięśnie zaczynają pracować beztlenowo 
(trening anaerobowy), czyli mięśnie spalają cukier bez dostępu  tlenu. Następuje 
wydzielanie dwutlenku węgla i kwasu mlekowego.  Ćwiczyć w ten sposób możemy tylko 
przez ograniczoną ilość czasu. Opisz związek pomiędzy tętnem a rytmem oddychania w 
przykładzie przedstawionym poniżej.  
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            Walking  Step-up                              Rest 

 
Wykres prezentuje przykład zmian tętna i rytmu oddychania podczas wysiłku. Uczeń 
rozpoczyna od trzyminutowego spokojnego marszu, następnie przez siedem minut 
wykonuje ćwiczenia typu step, a potem przez 5 minut odpoczywa.  
 

 Zadanie nr 10: Trening ogólnorozwojowy - fitness 
  
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie  

 

Cel dydaktyczny:  Uczniowie nauczą się wyjaśniać, czym jest fitness i jakie są zależności 
pomiędzy pulsem, rytmem pracy serca i oddychaniem. Powinni potrafić zaproponować 
sposoby zaangażowania dużej grupy mięśni, co powoduje przyspieszenie pulsu, a co za 
tym idzie również oddychania. Powinni umieć zaplanować doświadczenie: sformułować 
hipotezę, zweryfikować ją, zebrać adekwatne dane, zinterpretować te dane, zaprezentować 
wyniki oraz wysnuć wnioski.  
 
Materiały: czasomierz (zegarek, telefon komórkowy) 
 
Propozycje: Zadanie to wymaga od uczniów zaplanowania i przeprowadzenia 
doświadczenia. Polecenia można modyfikować. Dowolność zostawiona uczniom powinna 
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zależeć od tego, czy przywykli do wykonywania zadań tego typu. Rozdaj materiały z historią 
przedstawioną poniżej. Uczniowie powinni pracować w dwu- lub trzyosobowym grupach.  
 
 

 
Photo:Scanpix 

 
 
Kobieta na zdjęciu wygląda na bardzo wysportowaną. To oczywiste, że nie mogła tego 
osiągnąć bieganiem, które skądinąd jest popularną formą treningu. Jakie ćwiczenia może 
wykonywać, aby poprawić swoją kondycję?  
 

Kiedy mięśnie są aktywne, komórki potrzebują tlenu i glukozy. Przy wydajnej pracy serca  
pompuje ono więcej krwi, czyli również dostarcza jej więcej przy mniejszej ilości uderzeń 
serca niż w przypadku osoby niewysportowanej. Osoby trenujące regularnie mogą sobie 
pozwolić na większy wysiłek przy takim samym pulsie. Aby wzmocnić pracę serca, należy w 
treningu zaangażować większą grupę mięśni.  
 

1. Na początek omówienie tematu treningu ogólnorozwojowego oraz kwestie 
sprawności fizycznej. Jaki puls jest w normie, kiedy mięśnie są w stanie spoczynku 
oraz do jakiej wysokości może wzrosnąć? Następnie omówienie sposobów 
zwiększenia tętna, czyli również częstotliwości oddychania bez angażowania mięśni 
nóg.  

2. Hipoteza  
Uczniowie zapisują swoje hipotezy. 
 

3. Planowanie doświadczeń. 
 
Podzielić klasę  na grupy. Uczniowie muszą zdecydować, które hipotezy chcą 
zweryfikować. Uczniowie decydują, jakie ćwiczenia będą wykonywać oraz co będą 
mierzyć (puls), jak będą to mierzyć, na jakich częściach ciała oraz ilokrotnie będą 
wykonywać pomiary. Lekcja będzie ciekawsza, jeżeli grupy wybiorą znacznie 
różniące się od siebie badania. Czy powinni wykonywać serie pomiarów na jednej 
osobie czy też jednorazowo na kilku osobach? Ważne jest, by uczniowie badali za 
każdym razem tylko jedną zmienną.   
 

4. Gromadzenie danych 
Uczniowie wykonują pomiary oraz rejestrują wyniki.  
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5. Interpretacja danych i dyskusja 
Trzeba dać uczniom wystarczająco dużo czasu, aby zdążyli omówić zebrane informacje 
oraz sposoby ich uzyskiwania. Co mierzyli? Jakie zaobserwowali różnice oraz skąd się 
one brały? Różnice w wynikach różnych osób? Wahania w ramach jednej serii 
pomiarów? Czy zmierzyli właściwy element? Czy pomiaru dokonano wystarczająco 
skrupulatnie?  

 
Ważne jest przedyskutowanie źródła błędów oraz rozważenie, które dane można 
porównywać, a które nie.  
 

6. Sprawozdanie 
Poprosić uczniów, aby przedstawili wyniki w formie tabel, wykresów, diagramów itp.  
 

7. Wnioski 
Czym jest trening ogólnorozwojowy? Co się dzieje z ciałem podczas ćwiczeń? Jakie 
ćwiczenia zdaniem uczniów powinna wykonywać kobieta ze zdjęcia?  
 

8. Podzielić uczniów na nowe grupy, wewnątrz których będą mogli porównywać swoje 
doświadczenia i w ten sposób poćwiczyć umiejętności komunikacyjne oraz 
objaśnianie wyników swoich działań.  
 

Zadanie dodatkowe: 
Dowiedzieć się jak trenują niepełnosprawni sportowcy. Źródło: www.youtube.com 

 

 

Zadanie nr 11: Czy poradził(a)byś sobie z wózkiem inwalidzkim w Twojej 
szkole? 
 
 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie X 

 

Cel dydaktyczny: Uczniowie będą mogli wykorzystać swoją wiedzę w celu określenia 
utrudnień napotykanych przez osobę jeżdżącą na wózku inwalidzkim w środowisku 
szkolnym. Zaplanują i przeprowadzą doświadczenie, będą wysnuwać wnioski na podstawie 
wyników oraz prezentować własne pomysły na poprawę sytuacji.  
 
Materiały: W tym zadaniu uczniowie muszą sami ocenić jakie materiały będą im przydatne 
przy przeprowadzaniu doświadczenia.  
 
Propozycje: Praca w grupach. Zadanie polega na sprawdzeniu przystosowania szkoły do 
potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Rozpocząć od rozdania materiałów z tekstem 
zamieszczonym poniżej. Pytanie do uczniów o kryteria oceny przystosowania oraz o to, jak 
zamierzają sprawdzać, czy kryteria zostały spełnione.  Dyskusja na forum klasy, a 
następnie przeprowadzanie doświadczeń w grupach. Uczniowie mogą badać różne 
obszary: klasę lekcyjną, salę gimnastyczną, pobliskie sklepy, przystanek autobusowy. Mają 
napisać sprawozdanie oraz zaproponować zmiany. Dobrą metodą w takim doświadczeniu 
jest pożyczenie jednego lub większej ilości wózków inwalidzkich  i próba spędzenia na 
nim/nich całego dnia w szkole.  
 

http://www.youtube.com/
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Sara skończyła podstawówkę i musi iść do nowej szkoły. Trochę się martwi, 
ponieważ jeździ na wózku inwalidzkim. Rodzice zadzwonili do nowej szkoły, 
żeby zapytać czy jest ona przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W szkole tej nie ma żadnego ucznia na wózku, dlatego dyrektor nie jest pewny i 
mówi, że oddzwoni później po zapoznaniu się z sytuacją.  
 
 

Temat to dyskusji: Być młodym i żyć z niepełnosprawnością  
 
Wiele osób boryka się z poważnymi chorobami w życiu. Przykładem takiej choroby jest 
porażenie mózgowe, ogólny termin definiujący różnorodne zaburzenia  ruchowe 
spowodowane uszkodzeniami mózgu, które wystąpiły w życiu płodowym, podczas porodu 
lub we wczesnym dzieciństwie. Porażenie mózgowe jest jedną z najczęstszych przyczyn 
niepełnosprawności u dzieci i nastolatków. Objawy są różne, jednak z reguły pacjenci 
cierpią na niedowład spastyczny. Ludzie często myślą, że osoby z porażeniem mózgowym 
są niedorozwinięte umysłowo, jednak to problem tylko 25% pacjentów, spośród których 
większość ma zdiagnozowaną więcej niż jedną chorobę. Porażenie mózgowe dotyczy ciała, 
a nie głowy!  
 
Na tym etapie nauczyciel może zaproponować dyskusję w oparciu o historię Oli. 
 
Ola jest 23-letnią dziewczyną z porażeniem mózgowym Jest szczęśliwą i energiczną osobą, 
która absolutnie nie chce, by niepełnosprawność uniemożliwiała jej normalne życie. 
Mieszka w samodzielnym mieszkaniu i jest pod stałą opieką. Ola mówi, że ludzie, których 
spotyka często zwracają się do jej opiekunów zamiast do niej , a kiedy już do niej mówią, to 
–chcąc, żeby zrozumiała – krzyczą. 
 
- Jak myślicie, z czego to wynika? 
 
Ola chciałaby, abyśmy wszyscy traktowali osoby na wózkach na równi z innymi. Łatwo jest 
stwierdzić, czy osoba, z którą rozmawiamy rozumie to, co się do niej mówi.  

 

W szkole Ola miała pewien problem, szczególnie z niektórymi przedmiotami, jak również z 
wykonywaniem prac manualnych i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Jej 
nauczyciele odnosili wrażenie, że niczego się sama  nie uczyła, ponieważ tylko 
obserwowała jak  te czynności wykonywali jej opiekunowie. Nie rozumieli, że pomimo 
niepełnosprawności, Ola uczyła się i interesowała gotowaniem czy szyciem. Nie musiała 
umieć zrobić tych rzeczy samodzielnie, żeby być w stanie przekazywać wiedzę swoim 
opiekunom.   
 
- Jak wytłumaczyć to nauczycielom? 
 
Ola była zwolniona z zajęć na świeżym powietrzu, ponieważ nauczyciele uważali wózek 
inwalidzki za przeszkodę.  
 
- Jakie widzicie możliwości? W jakich zajęciach Ola mogłaby brać udział?  
- Jak pokonać te przeszkody?  
 
 
Tekst inspirowany artukułem opublikowanym przez Biologist (4, 2010: To not only see the wheelchair - to live with disability) 
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Zadanie nr 12:  Jaka jest przyszłość rozwijającej się branży sprzętów dla 

niepełnosprawnych?  

 
Etapy cyklu nauczania Aktywność 

Zaangażowanie X 

Odkrywanie X 

Objaśnianie X 

Rozwinięcie X 

 
 

Cel dydaktyczny: Uczniowie będą potrafili rozmawiać na temat prac rozwojowo-
badawczych w zakresie sprzętów dla niepełnosprawnych oraz omówić kwestie 
wykształcenia osób pracujących w tej dziedzinie i scharakteryzować ich miejsca pracy. 
Uczniowie powinni umieć określić, które strony internetowe są wiarygodnymi źródłami 
informacji.  
 

Propozycje: Po doświadczenia związanych z ciałem, wizycie studyjnej i przeprowadzeniu 
własnych doświadczeń uczniowie mają możliwość stawiania własnych pytań o aktualnie 
prowadzone projekty rozwojowe oraz o to, jak opracowuje się nowe pomoce dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki temu uczniowie mają możliwość przedyskutowania swoich 
pomysłów na innowacje w tej dziedzinie oraz tworzenia modeli.   
 
Na to zadanie położony może być różny nacisk w zależności od ilości czasu oraz poziomu 
zainteresowania tematem. Można poprowadzić to zadanie w formie pracy grupowej, 
podczas której uczniowie będą formułować pytania, podawać źródła informacji (np. 
literatura, internet, kontakt z ekspertem), które później będą stanowić podstawę do 
sprawozdania.   
 

 

 

 


