
SCENARIUSZ LEKCJI:  Biologia kl. VII         

TEMAT LEKCJI: Budowa i rola skóry.   

ZAKRES TREŚCI:
• budowa skóry i warstwy podskórnej
• funkcje skóry i warstwy podskórnej
• wytwory naskórka
• zależność między budową a funkcją skóry

CELE NAUCZANIA:
Cel główny: 
- poznanie budowy i roli skóry
Cele szczegółowe:
Wiadomości 
A- Uczeń:
• przedstawia budowę anatomiczną skóry 
• wymienia funkcje skóry
• nazywa wytwory naskórka i podaje ich rolę
B- Uczeń:
• rozróżnia warstwy skóry
• wyjaśnia związek między budową a funkcjami naskórka i warstwy 
podskórnej
Umiejętności
C- Uczeń:
• wskazuje na schemacie elementy budowy skóry
• dostrzega rolę skóry w procesie wydalania i termoregulacji
• przedstawia rolę skóry jako narządu zmysłu
D- Uczeń:
• dowodzi wydzielniczej roli skóry
Postawy
Uczeń:
• uzasadnia potrzebę dbania o higienę skóry
• przeprowadza ćwiczenia zgodnie z instrukcją
• stosuje zasady pracy w grupie

FORMY PRACY:
zbiorowa, grupowa 

METODY:
Obserwacyjna: obserwacja makroskopowa skóry, obserwacja środków 
dydaktycznych: film, plansza.
Słowna:  pogadanka, praca z tablicą multimedialną.
Badawcza: doświadczenia.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Instrukcja i materiały potrzebne do wykonania mapy mentalnej oraz do 
doświadczeń, komputer, projektor, aplikacja ‘pasujące pary’ 
https://learningapps.org/5236297, 
plansza: Budowa skóry, lupy, film: 

https://learningapps.org/5236297


Skóra, w której żyjesz – YouTube https://www.youtube.com/watch?
v=SXSt7bRgnbw.

TOK LEKCJI:

I FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
• powitanie
• sprawdzenie listy obecności 
• podanie tematu i celów lekcji
• przypomnienie budowy powłoki ciała u kręgowców

II FAZA REALIZACYJNA
1. Projekcja filmu: Skóra, w której żyjesz – YouTube -7 minut. 
     Na podstawie filmu uczniowie omawiają budowę skóry, wskazują na 
planszy. Następnie 
     uczniowie wymieniają wytwory skóry.
2. Uzupełnienie mapy mentalnej dotyczącej funkcji skóry oraz jej 
wytworów. 
    Uczniowie pracują parami wykorzystując film, planszę i posiadaną 
wiedzę. 
    Wybrane osoby omawiają kolejne funkcje, wskazując jednocześnie 
cechy budowy skóry, 
    które umożliwiają pełnienie danej roli.  
    Nauczyciel kontroluje odpowiedzi uczniów i w razie potrzeby zadaje 
dodatkowe pytania 
    naprowadzające.
3. Praca w grupach. Przeprowadzenie doświadczeń zgodnie z instrukcją: 
(obserwacja linii 
    papilarnych, badanie wrażliwości skóry, wskazywanie miejsc 
występowania receptorów 
    dotyku, ciepła, zimna, bólu a także badanie zjawiska adaptacji). 
Przedstawienie przez 
    uczniów wyników doświadczenia oraz wniosków i zapisanie ich w 
zeszycie.
4. Rozmowa na temat higieny skóry.

III FAZA PODSUMOWUJĄCA
1. Utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadania z aplikacji 
    https://learningapps.org/5236297 ,.
2. Ocena aktywności uczniów.

 
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Bożena Łakoma
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