Temat eksperymentu: Jakie związki chemiczne znajdują się we krwi?
Cel główny:
Eksperyment ma na celu zobrazowanie barwy i konsystencji ludzkiej krwi żylnej.
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
• rozpoznać elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.)
i przedstawić ich funkcje;
• wymienić i omówić rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi,
osocze)
• wyjaśnić różnicę w kolorze krwi żylnej i tętniczej
• wyjaśnić rolę żelaza w diecie oraz skutki jego niedoboru
•
•
•

Metody:
eksperyment
ilustracyjna

Materiały i środki dydaktyczne:
• kakao naturalne
• czerwony barwnik spożywczy
• gliceryna
• woda
• biała miseczka
• zlewka o objętości 100 mL
• łyżeczka
• mikroskop
• stałe preparaty mikroskopowe krwi człowieka oraz grafiki/zdjęcia, przedstawiające
różnicę w krwi żylnej i tętniczej (dostępne w internecie)1
• karta obserwacji eksperymentu (wzór w załączniku 1)
Przebieg eksperymentu:
1. W zlewce przygotować z łyżeczki kakao i wody gładką pastę, o konsystencji miękkiego
masła.
2. Łyżeczkę pasty kakaowej umieścić w białej miseczce, dodać czerwony barwnik
spożywczy i 2 łyżeczki gliceryny, całość rozetrzeć.
3. Porównać gęstość uzyskanej cieczy z wodą.
1

Jako alternatywę do eksperymentu z krwią można wykorzystać pracę zespołową w formie konkursu na plakat.
Podzielić uczniów na 4 zespoły. Każdy zespół ma za zadanie przygotować plakat w dowolnej technice, wyjaśniający
wpływ żelaza na zdrowie człowieka, źródła żelaza w diecie oraz zagrożenia związane z jego niedoborem. Nauczyciel
ocenia (w zakresie od 0 do 10) merytorykę treści, kreatywność i pomysłowość formy, estetykę wykonania oraz
zaangażowanie w pracę zespołową – propozycja karty oceny w Załączniku 2.
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4. Pod mikroskopem obejrzeć preparat stały krwi człowieka.
5. Zanotować obserwacje.
Podsumowanie:
Krew żylna i tętnicza różnią się kolorem ze względu na stopień ich utlenowania. Przenoszenie
tlenu i dwutlenku węgla związane jest z białkiem zawierającym w sobie żelazo.
Zastanów się:
1. Jakie źródła żelaza w diecie możesz wymienić?
2. Do czego prowadzi niedobór żelaza w diecie?
3. Kto i z jakich względów jest narażony na niedobory żelaza w diecie?
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Załącznik 1. Karta obserwacji ucznia

Kod ucznia……………………………………….
Temat eksperymentu……………………………..
Cel eksperymentu………………………………...
Wyniki i obserwacje:
1.
………………….
2.
………………….
3.
………………….
Wnioski:
1…………………....
2……………………
3……………………
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Załącznik 2. Karta oceny plakatu
Kod zespołu uczniowskiego…………………………..
Temat plakatu………………………………………….

lp.
1
2
3
4
5

oceniany parametr
ocena merytoryczna treści plakatu
kreatywność i pomysłowość formy plakatu
estetyka plakatu
współpraca w zespole (oceniania na podstawie
obserwacji nauczyciela)
suma punktów
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wartość oceny w skali 0-10

