
SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM 

TEMAT: CHOROBY I HIGIENA UKŁADU KRĄŻENIA. 
Cele lekcji: 

- poznanie najczęstszych chorób układu krążenia u człowieka; 

- wykazanie różnicy między miażdżycą, chorobą wieńcową i zawałem mięśnia sercowego; 

- poznanie przyczyn występowania chorób układu krążenia; 

- Zapoznanie ze sposobami dbania o zdrowe serce; 

- Poznanie typów krwotoków oraz sposobów ich tamowania; 

Po lekcji uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami: 

- wymienić i omówić choroby układu krążenia takie jak: miażdżyca, choroba wieńcowa i zawał mięśnia 

sercowego oraz wskazać różnice; 

- omówić przyczyny występowania chorób układu krążenia; 

- podać sposoby hartowania układu krążenia; 

- wymienić typy krwotoków, sposób ich rozpoznania oraz udzielanie pierwszej pomocy w tym zakresie; 

 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności porządkowe; 

2. Rekapitulacja wtórna; 

3.  

CZYNNOŚI  NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI  UCZNIA 

Choroby układu krążenia należą do grupy chorób 

nazywanych dziś cywilizacyjnymi. Najpowszechniejsze z 

nich to: miażdżyca naczyń, choroba wieńcowa, zawał 

mięśnia sercowego, choroba nadciśnieniowa.  

 

Spróbujmy wyjaśnić, na czym polega miażdżyca? co jest 

przyczyna tej choroby? 

Przyczyną tej choroby jest odkładanie się w ścianach 

tętnic tłuszczu i cholesterolu 

Naukowcy odkryli już dawno, że brak cholesterolu jest 

również niekorzystny dla organizmu. Bowiem istnieją 

dwa rodzaje cholesterolu: dobry i zły. Nazywamy je 

odpowiednio: HDL i LDL; 

Działanie tego cholesterolu polega na tym, że HDL musi 

być obecny w organizmie, gdyż jest odpowiedzialny za 

niszczenie złego – LDL, który osadza się w ścianach tętnic 

 

Czy w takim razie musimy całkowicie rezygnować z 

cholesterolu? 

Nie, trzeba organizmowi dostarczać HDL, a zmniejszać  

w ten sposób poziom LDL 

W jakich pokarmach dobrego cholesterolu jest najwięcej? W pokarmach pochodzenia roślinnego, np. olejach 

W jakich pokarmach jest najwięcej cholesterolu LDL? W pokarmach zwierzęcych głównie smalcu, słoninie, 

tłustych mięsach, sosach 

Nadmiar tłuszczu wiąże wapń, który powoduje 

powstawanie złogów i osiadanie ich na ścianach tętnic, co 

w konsekwencji przyczynia się do... 

...zwężania światła tętnic 

A co za tym idzie do... ...utrudniania dostarczania tlenu do komórek ciała. 

W ten sposób dochodzi do niedokrwienia w  miejscu, 

gdzie miała dotrzeć krew z tej tętnicy. Zmiany 

miażdżycowe dotyczą najczęściej, jakich naczyń? 

Aorty, tętnic wieńcowych i mózgowych 

Za co odpowiedzialny był układ wieńcowy? Za dostarczanie „pokarmu” czyli tlenu i substancji 

odżywczych do tkanek serca i odbieranie wytworzonego 

dwutlenku węgla i innych produktów ubocznych 

Do czego może doprowadzić zwężenie tętnicy 

wieńcowej? 

Do niedokrwienie mięśnia sercowego 

Czyli inaczej do choroby wieńcowej, zaś ta choroba jest 

często przyczyną zawału mięśnia sercowego. Do czego to 

prowadzi? Prowadzi to do zablokowania jednej z tętnic 

wieńcowych przez powstały w niej skrzep, zaś 

niemożność dotarcia tą drogą do tkanki mięśnia 

 



sercowego tlenu powoduje martwicę tej tkanki, czyli 

zniszczenie tego obszaru serca, który niestety nie ma 

możliwości odbudowania się na nowo. 

Natomiast gdyby zablokowaniu uległa tętnica 

doprowadzająca krew do komórek mózgu dochodzi do 

uszkodzenia komórek mózgu. Choroba ta to ... 

...Udar mózgu 

Na czym więc polega różnica między miażdżycą, 

zawałem mięśnia sercowego i choroba wieńcową? 

Miażdżyca dotyczy blokowania przez tłuszcz i cholesterol 

drożności tętnic; choroba wieńcowa polega na tym, że 

skrzep pojawia się w tętnicach wieńcowych 

odpowiedzialnych za dostarczanie mięśniowi sercowemu 

tlenu i składników odżywczych, co w konsekwencji 

doprowadza do martwicy tkanek mięśnia sercowego 

Jakie są dwie główne przyczyny występowania chorób 

serca? 

- siedzący tryb życia, nieregularne spożywanie posiłków, 

spożywanie głównie pokarmów zawierających tłuszcze, 

brak ćwiczeń fizycznych... 

Na podstawie przyczyn chorób układu krążenia 

wypisanych w waszych podręcznikach/str. 64/  

Ułóżcie Przykazania jak zachować zdrowe serce i być 

szczęśliwym/praca w grupach 4 osobowych/ 

Wpiszcie do karty pracy w punkcie 1. 

1. Spożywaj jak najwięcej produktów pochodzenia 

roślinnego; 

2. Ograniczaj spożywanie tłuszczów zwierzęcych; 

3. Zażywaj ruchu- zastąp godzinę przed 

telewizorem – spacerem lub wyjściem na basen; 

4. Zrezygnuj z palenia tytoniu; 

5. Nie nadużywaj alkoholu; 

6. Badaj się regularnie – sprawdzaj ciśnienie; 

7. Bądź optymistą – nie daj się stresom; 

Kontrola pracy.  

Co to jest krwotok? kiedy mamy z nim do czynienia? Krwotok to wydostanie się krwi z naczyń krwionośnych 

lub poza serce wskutek przerwania ścian. 

W jaki sposób może dojść do wystąpienia krwotoków? Może powstać wskutek urazu, pęknięcia zmienionego 

chorobowo naczynia 

Jakie można wyróżnić krwotoki? Żylne – jeśli krew jest ciemniejsza, płynie wolno 

jednostajnie; 

Jakie jeszcze? Tętnicze – wtedy krew jest jasna, wypływa pulsując;  

Które z tych krwotoków są bardziej niebezpieczne? Tętnicze ponieważ istnieje niebezpieczeństwo dużej 

utraty krwi czyli życie jest najbardziej zagrożone 

Wyróżniamy jeszcze krwotoki miąższowe, dotyczą one 

uszkodzenia naczyń włosowatych – np. sińce 

 

W jaki sposób udzielać pierwszej pomocy? Jeśli mamy do czynienia z krwotokiem tętniczym to 

uciskamy miejsce powyżej uszkodzenia by zatrzymać 

wypływ krwi, natomiast w przypadku krwotoku żylnego 

tamowanie krwotoku w miejscu krwawienia; 

Jak się zachowasz gdy kolega dozna urazu i wystąpi 

krwotok z nosa? 

Należy pochylić go ku przodowi, z nosem w dół 

natomiast na kark nos i czoło nałożyć zimny kompres 

W jaki sposób pomożesz młodszemu koledze, który 

upadł na boisku szkolnym i otarł sobie skórę na kolanie? 

Przemyję ranę środkiem dezynfekującym, np. wodą 

utlenioną, następnie założę opatrunek 

Na co należy zwrócić jeszcze uwagę w trakcie udzielania 

pierwszej pomocy? Dlaczego w apteczkach pierwszej 

pomocy znajdują się rękawiczki ochronne? 

Ponieważ chronią przed zarazkami, które znajdują się na 

naszych rękach, a ponadto nie wiadomo czy 

poszkodowany nie jest nosicielem choroby przenoszonej 

wraz z krwią np. wirusa HIV. 

 

4. Podsumowanie – rekapitulacja pierwotna;/KARTA PRACY/. 

5. Zadanie domowe: Jak alkohol  i nikotyna wpływają na układ krążenia? 

 



 

KARTA PRACY 

1. Co przyczynia się do powstawania chorób układu krążenia? Jaki tryb życia powinno się 

prowadzić, jakie pokarmy spożywać, aby układ krążenia pozostał, jak najdłużej sprawny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na czym polegają różnice między miażdżycą, choroba wieńcową i zawałem mięśnia 

sercowego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uzupełnij tabelkę: 

Uraz Objaw Pomoc 

 

Krwotok tętniczy 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z rany wypływa powoli krew 

ciemnoczerwona 

 

 

 

 

 

  Posadzić chorego z głową 

pochyloną do przodu, okład 

zimny na okolice nasady nosa, 

kark i czoło 



 


