
ANATOMIA CZŁOWIEKA 

OKIEM DZIECKA
innowacja pedagogiczna

autor: mgr Alicja Drabek                                              rok szkolny 2019/2020



Cele główne:

• nabywanie wiedzy o budowie i funkcjach wybranych 

części ciała,

• zbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane 

z ludzkim organizmem,

• rozbudzanie zainteresowania funkcjami i działaniem 

układów w ciele człowieka,

• kształtowanie postawy prozdrowotnej,

• nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych 

sytuacjach zadaniowych,



Ludzkie ciało jest 

fascynującym światem.

Aż trudno uwierzyć w jak 

przemyślany sposób jest 

zbudowane i ile zachodzi 

w nim procesów.



Do przybliżenia tego świata 

podczas zajęć z anatomii 

człowieka służyła przedszkolakom 

kultowa seria opowieści dla dzieci 

o tajemnicach ludzkiego 

organizmu pt.: „Było sobie życie”.



Miała ona za zadanie nie tylko przedstawienie 

organizmu i jego funkcji, ale także 

uzmysłowienie dzieciom, że multimedia 

i bajki to nie tylko rozrywka, 

ale i dobry sposób na naukę.



Na każdych zajęciach 

towarzyszył dzieciom 

Kostek – szkielet, który 

wprowadzał je w świat 

anatomii i ciekawostek 

dotyczących organizmu 

człowieka.



PODCZAS ZAJĘĆ

PRZEDSZKOLAKI 

ZAPOZNAŁY SIĘ 

Z NASTĘPUJĄCYMI 

ZAGADNIENIAMI



UKŁAD NERWOWY, MÓZG





UKŁAD KOSTNY, SZKIELET









UKŁAD MIĘŚNIOWY



NARZĄD WZROKU



NARZĄD SŁUCHU



JĘZYK, KUBKI SMAKOWE









ZMYSŁY





UKŁAD KRWIONOŚNY, SERCE



UKŁAD ODDECHOWY
(temat zrealizowany podczas zdalnego nauczania)







UKŁAD POKARMOWY
(temat zrealizowany podczas zdalnego nauczania)





EFEKTY TRAWIENIA - eksperyment



„ANATOMICZNA KSIĄŻECZKA”





„CIAŁO CZŁOWIEKA”
książeczki z naklejkami służyła przedszkolakom do 

utrwalania poznanych wiadomości



KĄCIK ANATOMII CZŁOWIEKA

Realizacja założeń innowacji wymagała 

przygotowania i organizacji miejsca 

działań dziecięcych, czyli odpowiedniego 

zagospodarowania przestrzeni.

W sali powstał kącik związany 

z ciałem człowieka i jego anatomią,

który był wzbogacany w ciągu roku 

szkolnego o pozycje książkowe, puzzle,

gry, plansze edukacyjne itp.





KSIĄŻKI, ENCYKLOPEDIE, PŁYTY





GRY, PUZZLE, UKŁADANKI





Do każdego omawianego 

zagadnienia stosowany był

szereg metod i form pracy.

Dzięki różnorodnym planszom 

i pomocom dydaktycznym dzieci 

zdobywały wiedzę w łatwy sposób.

Rozwijały jednocześnie swoje 

umiejętności logicznego myślenia, 

obserwacji i współpracy w zespole.



Efektem końcowym pracy

każdego dziecka była teczka 

„ANATOMIA CZŁOWIEKA OKIEM…” 

oraz dyplom za aktywny udział 

w innowacji pedagogicznej.



W wyniku podjętych działań 

edukacyjnych dzieci:

• rozpoznają, nazywają i potrafią wskazać części ciała,

• rozpoznają i nazywają narządy wewnętrzne człowieka,

• posługują się nazwami związanymi z ciałem i anatomią 
człowieka,

• są świadome własnego ciała,

• znają podstawowe informacje na temat funkcjonowania 
ludzkiego ciała i procesów w nim zachodzących,

• wiedzą, co służy a co szkodzi naszemu zdrowiu, 

• wiedzą, jak dbać o prawidłowe funkcjonowanie organizmu,

• potrafią współpracować w grupie bądź małym zespole,

• wiedzą, że bajki i komputer mogą być źródłem nauki a nie 
tylko zabawy i rozrywki.



KONIEC 


