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Tytuł zajęć 

 

Układ oddechowy i jego funkcje 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny:  10 -11 lat (klasy IV-V)  

Grupa przedmiotowa:  przyroda, biologia, matematyka, informatyka 

Czas na pełną realizację projektu:  10 – 11 godzin  

Autorzy scenariusza:  Joanna Białek, Iwona Wojtachnio  

Szkoła:  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach  

Ramowa koncepcja projektu 

 

Zajęcia dedykowane uczniom, którzy chcą zgłębić tajemnice układu oddechowego, 

wykorzystując do tego narzędzia technologii i inżynierii oraz matematyki. W trakcie projektu 

uczniowie nabywają wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania układu oddechowego 

człowieka. Opracowują model klatki piersiowej, poznają funkcje przepony. Mierzą obwód 

klatki piersiowej, a na podstawie zebranych pomiarów opracowują dane statystyczne  

w postaci wykresów, wyciągają wnioski. Zwieńczeniem prac projektowych jest 

zaprogramowanie  symulatora spokojnego oddechu z wykorzystaniem płytki micro:bit. 
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Cele  zajęć  STEAM 

 

 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki  

i matematyki poprzez udział w projekcie multidyscyplinarnym. 

 Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz planowania własnej pracy. 

 Rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności, wyobraźni i twórczego 

rozwiązywania problemów. 

 Kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin w celu rozwiązania 

problemu. 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a  doskonalenie umiejętności mierzenia obwodu, obliczania różnicy, 

porównywania liczb; 

 doskonalenie umiejętności zbierania i opracowywania danych w postaci 

tabeli i wykresu; 

B
io

lo
gi

a 
/ 

P
rz

yr
o

d
a 

 uczeń potrafi wskazywać na sobie położenie narządów układu 

oddechowego; 

 uczeń potrafi opisywać przystosowania w budowie płuc do sprawnej 

wymiany gazowej; 

 uczeń potrafi omówić mechanizm wentylacji płuc; 

 uczeń przedstawia proces wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych  

i komórkach ciała; 

In
fo

rm
at

yk
a 

 uczeń wykorzystuje arkusz kalkulacyjny Excel do opracowywania danych 

(tworzy tabele i wykresy) 

 uczeń projektuje, tworzy i testuje prosty program sterujący płytką micr:bit 

w języku programowania wizualnego; 

 uczeń projektuje symulator spokojnego oddechu z wykorzystaniem płytki 

micro:bit w edytorze Edytor Microsoft MakeCode. 
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P
la

st
yk

a 
 Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, kreatywności, odwagi twórczej, 

doskonalenie zdolności i umiejętności manualnych jako podstawowych 

czynników umożliwiających tworzenie i podejmowanie plastycznej 

działalności artystycznej;  

 Wykonywanie modeli budowli o różnych funkcjach  - ozdobne pudełko do 

przechowywania stymulatora spokojnego oddechu; 

 

Kryterium sukcesu 

 

Kryterium sukcesu jest nabycie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania układu 

oddechowego człowieka oraz zbudowanie modelu klatki piersiowej oraz prototypu 

stymulatora spokojnego oddechu. 

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

 Sala lekcyjna, 

 Komputer z oprogramowaniem – Arkusz kalkulacyjny Excel, edytor Microsoft MakeCode, 

 Płytka micro:bit, 

 Materiały do budowy modelu klatki piersiowej (butelka PET, słomki, plastelina, 

rękawiczka gumowa, gumki recepturki, balon) 

 Materiały biurowe -papier, kolorowe flamastry, kartki kolorowe, elementy ozdobne. 

 

Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 

 Materiały filmowe z ZPE https://zpe.gov.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-

funkcje/DpduCQG5g 

 Kursy on-line programowania płytki micro:bit https://forbot.pl/blog/kurs-microbit-

srodowisko-i-pierwsze-programy-id41236  

https://zpe.gov.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DpduCQG5g
https://zpe.gov.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DpduCQG5g
https://forbot.pl/blog/kurs-microbit-srodowisko-i-pierwsze-programy-id41236
https://forbot.pl/blog/kurs-microbit-srodowisko-i-pierwsze-programy-id41236
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Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 

 Edytor Microsoft MakeCode 

 Arkusz kalkulacyjny (np. EXCEL) 

 Edytor tekstu ( np. WORD) 

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

 

Podczas projektu uczniowie budują model klatki piersiowej człowieka wykorzystując do tego 

celum.in. butelkę typu PET oraz balon. Na podstawie modelu poznają zasadę pracy 

przepony. Ponadto uczniowie projektują symulator spokojnego oddechu z wykorzystaniem 

płytki micro:bit. Zaprogramowany symulator uczniowie poddają kilkukrotnemu testowaniu, 

w celu optymalnego wyrównywania oddechu.  

 

Realizacja projektu 
 

 

 Czynności uczniów 

S 
 Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy i funkcji układu 

oddechowego człowieka. 

 Uczniowie poznają proces wentylacji płuc i funkcje przepony. 

T 

 Uczniowie wykorzystują arkusz kalkulacyjnego Excel do opracowania danych 

statystycznych (tworzenie tabel, wykresów). 

  Uczniowie korzystają z  materiałów edukacyjnych zamieszczonych na 
Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (filmy, opisy doświadczeń). 

 Uczniowie wykorzystują edytor Microsoft MakeCode do programowania 

symulatora spokojnego oddechu. 

E 
 Uczniowie konstruują model klatki piersiowej w celu ustalenia funkcji 

przepony. 

 Uczniowie programują i testują symulator spokojnego oddechu 
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A 

 Podczas tworzenia modelu klatki piersiowej uczniowie dbają o estetykę i 

dokładność wykonania pracy. 

 Uczniowie korzystają z różnych materiałów tworząc model klatki piersiowej 

oraz opakowanie do stymulatora spokojnego oddechu 

M 

 Uczniowie wykonują pomiary obwodu klatki piersiowej przy wdechu  

i wydechu, obliczają różnicę. 

  Uczniowie zebrane dane pomiarowe umieszczają w tabeli, przedstawiają w 
postaci wykresu. 

 Uczniowie doskonalą sprawność rachunkową. 

 

 

Przebieg realizacji projektu 

 
  

Nazwa działania nr 1: 

Zapoznanie uczniów z tematyką projektu i jego planowanym 

przebiegiem (przydział czynności, ustalenie harmonogramu 

prac) 

Czas 

realizacji: 
1 godz. 

Element 

T,A,M 
T,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Rozmowa kierowana z uczniami.  

 Ustalenie z uczniami tematyki projektu. 

 Burza mózgów – pomysły na realizację 

projektu. 

Zadania ucznia:   

 Stworzenie planu działania. 

 Rozpisanie zadań. 

 Ustalenie harmonogramu. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Harmonogram można przygotować z wykorzystaniem edytora tekstu WORD. 

 

Nazwa działania nr 2: 

Pozyskiwanie informacji na temat układu oddechowego.  

Czas 

realizacji: 
2 godz. 

Element 

STEAM 
S, T, E 

Zadania nauczyciela:  

 Wskazywanie wiarygodnych źródeł 

informacji. 

 Zachęcanie uczniów do czynnego 

poszukiwania wiedzy, porównywania. 

Zadania ucznia:   

 Uczeń poszukuje informacji, zbiera je w 

formie notatki, referatu, prezentuje na 

forum. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Komputer, przeglądarka internetowa. 
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Nazwa działania nr 3: 

Budowa modelu klatki piersiowej 

Czas 

realizacji: 
2 godz. 

Element 

STEAM 
S,T,E,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Przygotowanie instrukcji dla uczniów. 

 Kontrolowanie i korygowanie błędów 

uczniowskich. 

 Zebranie właściwych wniosków. 

Zadania ucznia:   

 Postępowanie zgodnie z instrukcją. 

 Zbudowanie modelu na podstawie 

instrukcji. 

 Przetestowanie modelu. 

 Wyciągnięcie wniosków na temat funkcji 

przepony. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Do przygotowania instrukcji dla ucznia pomocne będą materiały zamieszczone na ZPE. 
 

Nazwa działania nr 4: 

Zapoznanie uczniów z programowaniem w edytorze Microsoft 

MakeCode i zaprogramowanie stymulatora spokojnego 

oddechu. 

Czas 

realizacji: 
2 godz. 

Element 

STEAM 
S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Przygotowuje stanowisko komputerowe 

dla uczniów z dostępem do Internetu 

i zainstalowanym edytorem. 

 Zapoznanie uczniów z podstawami 

programowania w edytorze MakeCode. 

 Omówienie koncepcji stymulatora 

spokojnego oddechu. 

Zadania ucznia:   

 Połączenie komputera z płytką micro:bit. 

 Zapoznanie z podstawami 

programowania w edytorze MakeCode. 

 Programowanie i testowanie 

stymulatora. 

 Zaprojektowanie i wykonanie 

opakowania na symulator oddechu. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Należy przygotować komputer połączony z płytką micro:bit. 
 

Nazwa działania nr 5: 

Pomiary klatki piersiowej przy wdechu i wydechu. Opracowanie 

danych pomiarowych. 

Czas 

realizacji: 
1 godz. 

Element 

STEAM 
S,T,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Zapoznanie uczniów z podstawami pracy 

w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 

 Koordynowanie pracy uczniów podczas 

tworzenia wykresów na podstawie 

zebranych danych. 

Zadania ucznia:   

 Wykonuje pomiary obwodu klatki 

piersiowej przy wdechu i wydechu. 

 Sporządza tabelę i wykres na podstawie 

zebranych pomiarów. 

 Wyciąga wnioski na podstawie zebranych 

danych. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Należy zapewnić uczniom dostęp do komputera z arkuszem kalkulacyjnym (np. Excel) 
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Nazwa działania nr 6: 

Prezentacja działań projektowych na forum klasy. 

Czas 

realizacji: 
1 – 2 godz. 

Element 

STEAM 
S,T,E,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Moderowanie pracą uczniów podczas 

opracowywania prezentacji zadań 

projektowych. 

Zadania ucznia:   

 Opracowanie przez uczniów prezentacji  

z działań projektowych 

 Prezentacja działań projektowych na 

forum klasy. 

 Podczas prezentacji uczniowie 

wykorzystują efekty realizacji działań nr 

3,4,5. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Do wykonania prezentacji uczniowie mogą wykorzystać program Power Point (lub Canva). 

 

Nazwa działania nr 7: 

Ewaluacja 

Czas 

realizacji: 
1 godz. 

Element 

STEAM 

 

Zadania nauczyciela:  

 Opracowanie materiałów do ewaluacji 

zajęć: ręce, gadająca ścian, lekcjomierz, 

poczta z niedokończonymi zdaniami. 

 Pozyskanie informacji o efektywności 

działań projektowych. 

 

Zadania ucznia:   

 Aktywny udział w zajęciach. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie narzędzi ewaluacji on-line np. formularze Google, Quizizz, Kahoot, 

Mentimeter. 
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Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

Ewaluacja projektu prowadzona była z wykorzystaniem następujących metod: 

 ręce; 

 gadająca ściana; 

 lekcjomierz; 

 narzędzia on-line (mentimeter, kahoot, quizizz) 

 

Ewaluacja całościowa: 

 Badanie przyrostu wiadomości i umiejętności z zakresu budowy i funkcji układu 

oddechowego w oparciu o testy diagnostyczne. 

 Badanie atrakcyjności całego projektu z wykorzystaniem metody: poczta  

z niedokończonymi zdaniami. 

 

 

Uwagi dla nauczycieli 

 

Realizacja projektu w większych grupach wymaga posiadania kilku zestawów płytek 

micro:bit. Podczas działań projektowych można użyć darmowych edytorów tekstu, arkuszy 

kalkulacyjnych, czy aplikacji do tworzenia prezentacji multimedialnych (również narzędzi on-

line – serwis Canva). Wskazana jest współpraca nauczyciela przyrody/biologii oraz 

matematyki i informatyki, jak również nauczyciela techniki czy plastyki. Projekt można 

realizować na dodatkowych zajęciach jak również w ramach zajęć obowiązkowych, gdyż 

wpisuje się on w wymagania zawarte w podstawie programowej przedmiotów 

ogólnokształcących. 

 

 
 
 


