
PROJEKT 
CIAŁO CZŁOWIEKA



WPROWADZENIE DO TEMATU

● Zaciekawienie dzieci książkami związanymi z tematyką 
ludzkiego ciała.



SIATKA WIEDZY
● Stworzenia plakatu dotyczącego aktualnej wiedzy dzieci o 

ludzkim ciele. 



SIATKA PYTAŃ BADAWCZYCH

● Stworzenie plakatu 
odnoszącego się do 
zainteresowań dzieci, 
związanych z omawianym 
tematem → czyli – czego 
chcielibyśmy się dowiedzieć 
o ludzkim ciele?



PIERWSZY SZKIC

● Tworzenie przez dzieci pierwszych szkiców ludzkiego ciała, 
opierając się na dotychczasowej wiedzy na jego temat. 



NASZE KOLEKCJE

● Stworzenie wspólnie z dziećmi (za pośrednictwem rodziców) 
różnorodnych kolekcji związanych z ludzkim ciałem (książki, 
encyklopedie, gry, filmy edukacyjne, zdjęcia z prześwietleń 
rentgenowskich)





KOŚCI

● Zapoznanie się z budową szkieletu (wykorzystanie 
wydruków ksero oraz książek przyniesionych przez dzieci);

● Odkrywanie wnętrza kości;



● Po co nam szkielet? - rozmowa z dziećmi;
● Ruch – zdrowie dla naszych kości → zabawy ruchowe;
● Wywiad z koleżanką mającą złamaną rękę :) ;
● Wykonanie modelu kości – praca z masą solną;





● Wyszukiwanie poszczególnych kości na zdjęciach 
rentgenowskich; 



NASZE KOŚCIOWE PRACE



MIĘŚNIE

● Po co nam mięśnie? – rozmowa z dziećmi;
● Zdjęcia układu mięśniowego; 
● Praca badawcza nad własnym ciałem →  czy można 

wyczuć mięśnie przez skórę? :)
● Wycieczka (spotkanie z ekspertem) →  wywiad z trenerem 

CrossFit;
● Zajęcia ruchowe z trenerem CrossFit (rozwój mięśni :) )













SKÓRA
● Obserwacja własnej skóry za pomocą lup (kolor, 

przebarwienia, blizny, strupki, rany :) )





● Po co nam skóra? - rozmowa z dziećmi;
● Filmy edukacyjne o ludzkiej skórze;



● Odbijanie linii papilarnych za pomocą tuszu;





● Poznanie przekroju skóry;



OKO
● Poznanie budowy oka;
● Widzenie kolorów;
● Złudzenia optyczne; 



● Doświadczenia – potwierdzenie istnienia plamki żółtej, 
zwężenie źrenicy pod wpływem światła;





PŁUCA
● Film dotyczący pracy płuc ludzkich;
● Zanieczyszczenie powietrza – rozmowa z dziećmi (sposoby 

uchronienia się przed smogiem) ;
● Wykonanie „imitacji” płuc (balony i różowa farba);
●





STUDIOWANIE LITERATURY











OSTATNIE „SZKICE”







KONIEC

:)
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