
22.06.2020r.  BIOLOGIA  KL. VII 

Witam: 

Dzisiaj ostatnia lekcja biologii w kl. 7   …….. dbajcie o siebie, bezpiecznie spędźcie wakacje. 

We wrześniu powtórzymy oko, ucho, omówimy narząd węchu, smaku i dotyku i będzie sprawdzian z narządów 

zmysłu.  Układ rozrodczy zawsze  przenoszę do klasy  ósmej. 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska  

 

Dzisiaj:  

1. Przejrzyj materiały w  podręczniku od str.203 – 207  (będziesz wiedział/a  o czym nauczyciel będzie mówił na lekcji). 

2. Obejrzyj  lekcję:   

     Biologia - klasa 7 SP. Higiena oka i ucha  https://www.youtube.com/watch?v=W0U2TVNt-jw&t=283s 

3. Jeśli nie zrozumiałeś/aś informacji  podanych  na lekcji  to przeczytaj: 

pkt 5  -   https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI0 

    pkt  3  -  https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9 

4. Zapisz temat  i plan do tematu w zeszycie; możesz zrobić notatkę w zeszycie lub zamieścić ją w folderze założonym   

w komputerze. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Zdzisława  Łapczyńska 

 
TEMAT: Higiena oka i ucha. 
 

1. Przykłady chorób  narządu wzroku: 

a) zapalenie spojówek 

b)  jęczmień 

c) jaskra 

d) zaćma 

2. Przyczyny,  objawy, leczenie, profilaktyka chorób oczu  - podręcznik str. 205 -206 

3. Przykłady wad narządu wzroku: 

a) krótkowzroczność 

b) dalekowzroczność 

c) zez 

d) daltonizm 

4. Korekcja wad wzroku: 

a) krótkowzroczność  - okulary z soczewkami dwuwklęsłymi 

b) dalekowzroczność - okulary z soczewkami wypukłymi 

c) zez – specjalne ćwiczenia, okulary, zabieg chirurgiczny 

5. Higiena narządu wzroku - podręcznik str. 204 -205;   pkt 5 epodręczniki – oko;    

6. Przykłady chorób  narządu słuchu: 

a) niedosłuch 

b) głuchota 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0U2TVNt-jw&t=283s
https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI0
https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9


dla zainteresowanych: 

Jak działa słuch?  https://www.youtube.com/watch?v=CfJ-AAEOyKY 

Czym jest niedosłuch  https://www.youtube.com/watch?v=uTpt3Rh12V0 

Utrata słuchu u dzieci https://www.youtube.com/watch?v=EU_IbnKrofQ 

 

7.  Wartości  natężenia  wybranych dźwięków – podręcznik str. 207 

8. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka - – podręcznik str. 207 

Konsekwencje długotrwałego hałasu https://www.youtube.com/watch?v=g_UBKYVUya0 

Wpływ hałasu na narząd słuchu https://www.youtube.com/watch?v=ZqBw2vmf-lo 

Hałas niszczy zdrowie, czyli Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

https://www.youtube.com/watch?v=EjXseYVV2Z8 

 

9. Jak dbać o słuch? 

a) u małych dzieci nie wskazane są głośne zabawki, wywołujące duże natężenia dźwięków, do których 

znoszenia ucho dziecka nie jest przyzwyczajone.  

b) unikanie zapalenia ucha środkowego, nawracających katarów i infekcji górnych dróg  

c) zgłoszenie się do lekarza laryngologa - jeżeli doświadczamy dolegliwości w postaci szumów, bądź 

niedosłuchu, 

d) higiena codzienna uszu ( zalegająca woskowina powoduje zatkanie ucha, niedosłuch, a nawet  niekiedy 

zawroty głowy), 

e) zapewnianie odpowiedniej ochrony uszom przed wiatrem i mrozem, 

f) skrócenie czasu, w którym jesteśmy narażeni na wysoki poziom hałasu, 

g) zmniejszenie głośności w odtwarzaczach mp3 lub innych urządzeniach muzycznych, 

h) unikanie jednoczesnego używania zbyt wielu hałaśliwych urządzeń w domu, 

i) korzystanie z urządzeń, które emitują niski poziom hałasu, 

j) unikanie przebywania w pobliżu źródła hałasu, 

k) stosowanie ochrony słuchu podczas pracy ze sprzętem emitującym wysoki poziom hałasu ( zatyczki do 

uszu, nauszniki), 

l) w miastach i wzdłuż ruchliwych dróg budowanie ekranów akustycznych lub sadzenie szpalerów drzew 

ograniczających uciążliwość niepożądanych dźwięków. 
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