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Scenariusz zajęć – klasa I - III 

Układ szkieletowy człowieka 

Cel ogólny 

Poznanie budowy i funkcjonowania układu ruchu oraz jego higiena. 

Cele szczegółowe 

Wiadomości 

Uczeń: 

 wyjaśnia rolę szkieletu oraz mięśni podczas poruszania się 

 wyjaśnia jaką rolę pełnią stawy 

 wyjaśnia jak mięśnie łączą się z kośćmi 

Umiejętności 

Uczeń: 

 określa na sobie położenie wybranych kości (kończyny dolnej i górnej, kręgosłupa 

i czaszki) 

 zna nazwy poszczególnych kości układy szkieletowego, 

 uzasadnia związek układu ruchu z innymi układami (m.in. funkcje ochronne) 

Formy pracy 

Praca z całą klasą, praca w grupach, praca indywidualna. 

Metody 

Film ukazujący poszczególne elementy układy szkieletowego człowieka z elementami wykładu i 

pogadanki, pokaz, praca z kartami trójdzielnymi Montessori, praca z wykorzystaniem aktywnej 

tablicy i zasobów Internetu.  

Środki dydaktyczne 

Model szkieletu człowieka, film edukacyjny ,,Układ szkieletowy człowieka”, ćwiczenia 

interaktywne z wykorzystaniem aktywnej tablicy, teksty źródłowe, atlasy. 

 

Przebieg lekcji 

1. Oglądanie filmu edukacyjnego ,,Układ szkieletowy człowieka” oraz omówienie jego treści.  

2. Praca z kartami trójdzielnymi Montessori prezentującymi poszczególne kości w układzie 

szkieletowym człowieka. Wskazywanie poszczególnych kości na własnym ciele. 

3. Praktyczne zadania z wykorzystaniem aktywnej tablicy 

Zbudowanie szkieletu człowieka z rozsypanych elementów. 
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Dopasowywanie podpisów (nazw kości) do poszczególnych kości w zbudowanym szkielecie. 

4. Praca grupowa 

Uczniowie w trzyosobowych grupkach wykonują według własnego pomysłu projekty (plakaty, 

modele) utrwalające budowę układu szkieletowego człowieka. 

5.Każda z grup ma również za zadanie wyszukania informacji takich jak: 

 Ile kości składa się na dłoń  

 Co to są szwy kostne i gdzie można je znaleźć?  

 Po co są żebra i ile ich jest? 

 Która z kości w ciele człowieka jest najmniejsza i gdzie się znajduje? 

6.Prezentacja pracy chętnych grup. 

7.Nauczyciel podsumowuje lekcję. Prosi także niektórych uczniów o wskazanie i nazwanie 

najważniejszych kości na modelu szkieletu człowieka. Zwraca również uwagę na funkcje i 

higienę układu ruchu. 

Ewaluacja  

Samoocena ucznia w zakresie stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności. 

 


