
Dzień dobry :) 

dzisiaj omówimy ucho - narząd słuchu i równowagi. 
 

 Zapisz temat lekcji: Ucho - narząd słuchu i równowagi. Higiena ucha. 

Nauczysz się; 

 opisywać budowę i funkcję elementów ucha zewnętrznego, środkowego i  wewnętrznego; 
 wykazywać związek budowy ucha z pełnionymi przez nie funkcjami; 
 wyjaśniać, w jaki sposób powstaje wrażenie słuchowe; 
 opisywać, jak działa narząd równowagi; 
 wymieniać czynniki, które mogą pogorszyć słuch, i wyjaśniać, jak ich unikać. 

 
 Włącz komputer/laptop/smartfon z dostępem do Internetu i obejrzyj lekcję. 

 

Zwróć uwagę na: 

- elementy budowy ucha i ich funkcje 
- jak powstaje wrażenie słuchowe? 
- jak działa narząd równowagi? 
- jak dbać o słuch i co to jest hałas? 
 

Możesz wybrać wersję krótszą - kilka krótkich filmów lub dłuższą - cały materiał w jednej 
lekcji 

 
A. WERSJA KRÓTSZA 

1. Budowa ucha (3:04 min)       link: https://www.youtube.com/watch?v=PNGNdRUseDQ 
 

2. Jak słyszymy? (1:43 min)      link: https://www.youtube.com/watch?v=pooeW9Oop5Q 
 

3. Hałas a nasze zdrowie (1:25 min)   link: https://www.youtube.com/watch?v=USyQTl2I3CQ 
 

B. WERSJA DŁUŻSZA - LEKCJA (19:26 min) 

        link: https://www.youtube.com/watch?v=Dc59kQ5tyAE 

 

 Jeśli nie masz dostępu do Internetu, otwórz podręcznik na str. 200 i zapoznaj się z budową                  

i działaniem ucha - przeczytaj tekst, przeanalizuj zdjęcia i rysunki.  
 

 Przepisz do zeszytu notatkę z lekcji (wszyscy): 

1. Ucho stanowi narząd zmysłu słuchu i równowagi. 

2. Budowa ucha - (możesz wydrukować rysunek ucha i wkleić do zeszytu  lub wypisać jego 

elementy) 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. ucho zewnętrzne - małżowina uszna, przewód słuchowy  

B. ucho środkowe - błona bębenkowa, kosteczki słuchowe (młoteczek, kowadełko,     

                                strzemiączko, trąbka słuchowa 

C. ucho wewnętrzne - ślimak, kanały półkoliste 

3. Właściwym narządem słuchu są komórki receptorowe w przewodzie ślimakowym. 

4. Komórki receptorowe narządu słuchu odbierają informacje w postaci drgań płynu 

wypełniającego wnętrze przewodu ślimakowego.  

5. Wrażenia dźwiękowe powstają w ośrodku słuchu kory mózgowej. 

6. Narządem zmysłu równowagi (bodźce związane z ruchami głowy czy zmianą pozycji ciała) są 

3 kanały półkoliste, będące częścią ucha wewnętrznego. 

7. Ludzkie ucho reaguje na dźwięki o wysokości 16 Hz-20 tysięcy Hz i natężeniu do 130 dB (próg 
bólu). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PNGNdRUseDQ
https://www.youtube.com/watch?v=pooeW9Oop5Q
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 Dla utrwalenia - obejrzyj krótką prezentację: 

     link: https://prezi.com/dthjqdikwior/ucho-narzad-suchu-i-rownowagi/ 
     
    Dbaj o słuch! 
 

https://prezi.com/dthjqdikwior/ucho-narzad-suchu-i-rownowagi/

