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Biologia – klasa 7 – 9 tydzień – 2 godzina 

Materiał należy opracować i udokumentować do 20 maja 2020r. 

agrzegorzewska08@gmail.com  

 

1. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji: Higiena układu nerwowego. Radzenie sobie 

ze stresem. 

Zastanów się:  

 W jaki sposób najczęściej się uczysz? Np.: 

 Metodą prób i błędów. 

 Rozwiązując problemy np.: poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych z matematyki, bądź 

innych przedmiotów. 

 Powtarzanie czynności, naśladowanie. 

 Stosowanie map mentalnych. 

 Rozwiązywanie logicznych krzyżówek itd. 

 Zakreślanie na kolorowo ważnych treści… 

 Jak się uczyć, żeby się nauczyć? 

 

2. Zapoznaj się z treścią tematu– podręcznik str. 192 - 194. 

Zapamiętaj! 

 Co to jest stres 

 Jakie mogą być przyczyny, objawy i konsekwencje stresu. 

 Czy stres zawsze działa negatywnie. 

 Kiedy stres mobilizuje do wysiłku. 

 Jakie jest znaczenie snu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

 Stosowanie jakich metod daje najlepsze efekty w procesie uczenia się. 

Zastanów się! 

 Jakie czynniki/sytuacje wywołują u Ciebie stres związany ze szkołą? 

 Jak możesz zmniejszyć działanie (lub uniknąć) negatywnego stresu związanego ze szkołą? 

Poniżej – w ramce zamieszczam proste ćwiczenia (tzw. ćwiczenia Denisona), które łagodzą stres i 

ułatwiają uczenie się. Wypróbuj!  

 

Ćwiczenie 1.  

Aby uaktywnić obie półkule mózgowe, wykonuj ruchy naprzemienne, np. maszeruj w 

miejscu  i  dotykaj naprzemiennie lewym łokciem  prawego kolana, a prawym łokciem –

lewego kolana. 

 
Ćwiczenie 2. 

Podobny efekt uaktywnienia obu półkul mózgowych osiągniesz, rysując w powietrzu tzw. 

leniwe ósemki. Stojąc lub siedząc, wyciągnij prawą rękę przed siebie i narysu kilkakrotnie 

w powietrzu leżącą ósemkę, czyli znak nieskończoności. Pamiętaj, że należy śledzić wzrokiem 

ruch swojej ręki. 
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Ćwiczenie 3. 

Powtórz wykonywanie „leniwych ósemek” lewą ręką, a następnie spleć obie dłonie i znowu 

kreśl w powietrzu leżące ósemki. 

Pamiętaj, aby podczas ćwiczeń głęboko i równomiernie oddychać; trzeba także pić dużo 

wody mineralnej! 

 

Zachęcam Was do stosowania tych ćwiczeń każdego dnia. 

 

 

3. W zeszycie przedmiotowym zapisz definicję stresu. 

4. Na podstawie treści tematu  Higiena układu nerwowego. Radzenie sobie ze stresem i zgodnie 

z nabytą wiedzą wpisz w sylwetkę człowieka (załącznik 1., str. 3 instrukcji), na kartce formatu 

A4 lub w zeszycie, wszystkie terminy/pojęcia z rozdziału. Pracę wykonaj odręcznie lub z 

wykorzystaniem komputera. Wykorzystaj różne kolory.                                                 

5. Rozwiąż zadania do lekcji 38 w zeszycie ćwiczeń. Uczniowie, którzy nie mają swoich zeszytów 

ćwiczeń, wykonują zadania z zeszytu „Puls życia” (był zamieszczony wcześniej) – str. 94 – 95.  

6. 20 maja wskazani uczniowie sfotografują zapisy w zeszycie przedmiotowym oraz zeszycie 

ćwiczeń i prześlą do sprawdzenia. Proszę sprawdzić w tym dniu swoją skrzynkę mailową. 

 

7. Utrwal materiał. Przygotuj się do odpowiedzi ustnej/kartkówki. 
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Załącznik 1. 


