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KONSPEKT WARSZTATÓW   

 

 

 

gimnazjum 

 

Temat: Świat zmysłów. 

 

Cele warsztatów:  

 Uczeń wymienia funkcje jądra komórkowego.  

 Uczeń podaje przykład wielojądrowej komórki, komórki o płatowatym jądrze komórkowym, 

komórki z jądrem położonym centralnie i bazalnie. 

 Uczeń charakteryzuje elementy jądra komórkowego. 

 Uczeń wymienia kolejne etapy upakowania DNA w jądrze komórkowym. 

 Uczeń uzasadnia znaczenie upakowania DNA w jądrze komórkowym. 

 Uczeń wyjaśnia różnicę między heterochromatyną a euchromatyną. 

 Uczeń podaje funkcję jąderka. 

 Uczeń charakteryzuje budowę chromosomu metafazowego.  

 

Metody: 

 pogadanka,  

 pokaz, 

 doświadczenie. 

 

Środki dydaktyczne: 

 opisane w doświadczeniach. 

 

 

Tok warsztatów: 

 

I. Faza wprowadzająca: 

 

 Czynności organizacyjne. 

 Nawiązanie przez prowadzącego do wiadomości uczniów związanych z życiem codziennym oraz 

posiadanej wiedzy dotyczącej zmysłów człowieka. 

 

II. Faza realizacyjna: 

 

 Uczniowie podają, jakie elementy odpowiadają za poszczególne zmysły: powonienia, smaku, 

czucie, wzroku, słuchu. 



 Prowadzący dokonuje podziału uczniów na grupy 5-6 osobowe. W każdej z grup, wyłoniony 

zostaje lider. Grupy tworzą swoją nazwę i prezentują ją na forum. 

 Uczniowie w grupach wykonują doświadczenie związane ze zmysłem smaku – na zmianę osobie z 

zamkniętymi uczniami, wkraplana na język przy pomocy pipety Paustera jest niewielka ilość 

roztworu o smaku: słodkim, słonym, gorzkim, kwaśnym i umami. Uczniowie próbują odgadnąć 

smaki. Po spróbowaniu wszystkich rodzajów roztworu, uczniowie w grupach próbują stworzyć 

mapę smaku języka. Wyniki pracy grupy prezentuje lider. Grupa, która poda najbliższą prawdzie 

odpowiedź zyskuje punkt. (czas 10 min) 

 Uczniowie pozostając w grupach wykonują doświadczenie na zmyśle czucia. Kolejno każdy z 

uczniów odmierza na lewej i prawej ręce po 2 kwadraty o bokach 5x5 cm (zaleca się 

zlokalizowanie kwadratu na dłoni oraz przedramieniu). Uczniowi z zamkniętymi oczami inny 

uczeń z grupy za pomocą ołówka lub długopisu przyciska w narysowanym kwadracie rysik 

określoną ilość razy. Zadaniem ucznia z zamkniętymi oczami, jest określenie ile razy został 

ukłuty. W grupach uczniowie prowadzą burzę mózgów. Prowadzący naprowadza uczniów aby 

zauważyli, że: występują różnice we wrażliwości różnych części ciała, różnice wynikają z funkcji 

pełnionej przez daną część ciała. Grupa, której wnioski będę najbardziej poprawne otrzymuje 

punkt. (czas 10 min). 

 Uczniowie w grupach badają zmysł wzroku. Za pomocą wręczonych przez prowadzącego kart: 

a) czerwonego kwadratu – uczniowie patrzą na kwadrat przez dłuższą chwilę a następnie skupiają 

wzrok na dowolnym elemencie w klasie. W grupie uczniowie próbują odpowiedzieć co się stało, 

oraz skąd to zjawisko wyniknęło. 

b)  znikających kółek – uczniowie patrzą na kwadrat przez dłuższą chwilę. W grupie uczniowie 

próbują odpowiedzieć co się stało oraz skąd to zjawisko wyniknęło.  

Liderzy prezentują wnioski, grupa która najlepiej wyjaśni zjawisko otrzymuje punkt. 

 

III. Faza podsumowująca: 

 

 Prowadzący podsumowuje przeprowadzone doświadczenia i naprowadza uczniów na stworzenie 

wniosku, że zmysły człowieka potrafią przekłamywać rzeczywistość, a odpowiedzialny jest za to 

mózg który przetwarza sygnały przekazywane przez poszczególne ośrodki zmysłów. 

 


