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ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Σάξη: Α΄  Γςμναζίος  

Δνόηηηα: ‘κςκλοθοπικό ζύζηημα’ 

 

1) ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ  

Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε, κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο: 

1. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα θπθινθνξίαο νπζηώλ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ 

αλζξώπνπ θαζώο θαη ηεο απνβνιήο ησλ άρξεζησλ πξντόλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ. 

2. Να αλαθέξνπλ ηα κέξε ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ θαη λα 

πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ηε κεγάιε θαη ηε κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

3. Να δηαθξίλνπλ ηα είδε ησλ αγγείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θπθινθνξία ησλ νπζηώλ θαη 

λα ζπζρεηίδνπλ ηηο δνκηθέο δηαθνξέο κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο ησλ αγγείσλ απηώλ.   

4. Να πεξηγξάθνπλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ σο ζύλνιν     νξγάλσλ – 

κνλάδσλ πνπ εκθαλίδνπλ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζρέζε. 

5. Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. 

6. Να επηιέγνπλ ζηάζεηο δσήο (δηαηξνθή, άζθεζε, θαλόλεο πγηεηλήο) πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

ΠΑΡΑΝΟΗΔΙ – ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΙΓΔΔ 

 Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο δπζθνιεύνληαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θπθινθνξηθνύ κε απηή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο αλαθέξνπλ όηη ην αίκα παξάγεηαη ζηελ θαξδηά θαη 

δπζθνιεύνληαη λα ζπλδέζνπλ ηελ αληαιιαγή νπζηώλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηάρπζεο. 

 

2) ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΜΔΑ & ΤΛΙΚΑ 

 Γηαθάλεηεο 

 Μπιε θαη θόθθηλν ζηπιό 

 

3) ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ & ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ  

 

3.1. ΑΝΟΙΓΜΑ – ΔΙΑΓΩΓΗ (6-8 λεπηά) 

α) Αλάθιεζε ησλ απαξαίηεησλ πξναπαηηνύκελσλ γλώζεσλ  

 Γνκή ηεο θαξδηάο 

 Δίδε αγγείσλ 

 Πξννξηζκόο ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ πέςεο 

β) Δλεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηεο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο 

γ) Γηα ηελ πξόθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ πξνβάιιεηαη ε δηαθάλεηα 1 

                               

Πόηε <<τησπά>> η καρδιά ζοσ πιο γρήγορα, όηαν είζαι

ήρεμος ή όηαν κάνεις ένηονες αζκήζεις;

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

 
Μνηξάδνπκε ζηνπο καζεηέο ην θύιιν εξγαζίαο θαη ηνπο δεηάκε λα απαληήζνπλ 

ζηελ εξώηεζε 1 
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    3.2.ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (25 λεπηά) 
 

1) Καηαγξάθνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηελ εξώηεζε 1 θαη νδεγνύκαζηε ζην 

ζςμπέπαζμα: αθελόο, ζηελ ύπαξμε αλάγθεο θάπνηνπ ζπζηήκαηνο (θπθινθνξηθό) ην 

νπνίν ζα κεηαθέξεη ζηα θύηηαξα ησλ ηζηώλ νμπγόλν θαη ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ θαη αθεηέξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα απνκαθξύλεη 

ηεο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ζε όξγαλα θαηάιιεια γηα ηελ απνβνιή ηνπο.  

      (δηαθάλεηεο 2 θαη 3) 

                                

ΤνΤν θπθινθνξηθόθπθινθνξηθό ζύζηεκαζύζηεκα

•• κεηαθέξεηκεηαθέξεη ζηαζηα θύηηαξαθύηηαξα ησλησλ ηζηώληζηώλ

νμπγόλννμπγόλν θαηθαη ζξεπηηθέοζξεπηηθέο νπζίεονπζίεο γηαγηα λαλα

θαιύςνπλθαιύςνπλ ηηοηηο ελεξγεηαθέοελεξγεηαθέο ηνποηνπο αλάγθεοαλάγθεο

•• ΑπνκαθξύλεηΑπνκαθξύλεη ηνην δηνμείδηνδηνμείδην ηνπηνπ άλζξαθαάλζξαθα θαηθαη

ηηοηηο άρξεζηεοάρξεζηεο νπζίεονπζίεο ηνπηνπ κεηαβνιηζκνύκεηαβνιηζκνύ ζεζε

όξγαλαόξγαλα θαηάιιειαθαηάιιεια γηαγηα ηεληελ απνβνιήαπνβνιή ηνποηνπο

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2

 

ΤνΤν θπθινθνξηθόθπθινθνξηθό ζύζηεκαζύζηεκα ζπλεξγάδεηαηζπλεξγάδεηαη κεκε::

•• ΤνΤν αλαπλεπζηηθόαλαπλεπζηηθό ζύζηεκαζύζηεκα

•• ΤνΤν πεπηηθόπεπηηθό ζύζηεκαζύζηεκα

•• ΤνΤν νπξνπνηεηηθόνπξνπνηεηηθό ζύζηεκαζύζηεκα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3

 
 

2) Πξνβνιή ηεο δηαθάλεηαο 4 

                                                   
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 4

 
Πξνβάινπκε ηε δηαθάλεηα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ θαη δεηάκε 

από ηεο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηα θπξηόηεξα όξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ. 

(απάληεζε ζηελ εξώηεζε 2 ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο) 

ςμπέπαζμα: Σν θπθινθνξηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από ηελ θαξδηά θαη ηα αηκνθόξα 

αγγεία.(δηαθάλεηα 5) 

                                            

ΤνΤν θπθινθνξηθόθπθινθνξηθό ζύζηεκαζύζηεκα απνηειείηαηαπνηειείηαη::

•• ΤελΤελ θαξδηάθαξδηά

•• ΤαΤα αηκνθόξααηκνθόξα αγγείααγγεία: : αξηεξίεοαξηεξίεο, , θιέβεοθιέβεο, , 

ηξηρνεηδήηξηρνεηδή αγγείααγγεία

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 5

 
3) Πξνβνιή ηεο δηαθάλεηαο 6 

                                                  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 6

 
Εεηάκε από ηεο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο από ηελ θαξδηά ζηνπο 

πλεύκνλεο θαη πίζσ ζηελ θαξδηά (κηθξή θπθινθνξία) θαζώο θαη ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο 

από ηελ θαξδηά  ζηελ πεξηθέξεηα θαη πάιη πίζσ ζηελ θαξδηά (κεγάιε θπθινθνξία). 

πζρεηίδνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνξείεο πνπ αθνινπζεί ην αίκα πξνθεηκέλνπ λα 

απνβιεζεί ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λα πξνζιεθζεί νμπγόλν. πζρεηίδνπκε ηε δνκή 

ησλ αξηεξηώλ θαη ησλ θιεβώλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.(δηαθάλεηεο 7θαη 8) 
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ΜηθξήΜηθξή θπθινθνξίαθπθινθνξία

ΔεμηόοΔεμηόο θόιπνοθόιπνο , , δεμηάδεμηά θνηιίαθνηιία, , πλεύκνλεοπλεύκνλεο

((αληαιιαγήαληαιιαγή αεξίσλαεξίσλ), ), αξηζηεξόοαξηζηεξόο θόιπνοθόιπνο

ΜεγάιεΜεγάιε θπθινθνξίαθπθινθνξία

ΑξηζηεξήΑξηζηεξή θνηιίαθνηιία ,,αξηεξίεοαξηεξίεο, , αξηεξηαθάαξηεξηαθά

ηξηρνεηδήηξηρνεηδή ζώκαηνοζώκαηνο ((αληαιιαγήαληαιιαγή αεξίσλαεξίσλ θαηθαη

νπζηώλνπζηώλ), ), θιεβηθάθιεβηθά ηξηρνεηδήηξηρνεηδή ,,θιέβεοθιέβεο, , 

δεμηόοδεμηόο θόιπνοθόιπνο

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 7

 

ΑληαιιαγήΑληαιιαγή νπζηώλνπζηώλ ζηαζηα ηξηρνεηδήηξηρνεηδή

αγγείααγγεία

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 8

 
4) Πξνβνιή ηεο δηαθάλεηαο 9 

                                                    

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 9

 
Εεηάκε από ηεο καζεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ εξώηεζε 3 ζην θύιιν εξγαζίαο. 

Καηαγξάθνπκε ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ θαη ζπδεηάκε κε ζηόρν λα αλαδείμνπκε όηη ε 

απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ε άζθεζε ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιή πγεία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.(δηαθάλεηα 10) 

                                              

ΣηελΣηελ θαιήθαιή πγείαπγεία ηνπηνπ θπθινθνξηθνύθπθινθνξηθνύ

ζπζηήκαηνοζπζηήκαηνο ζπκβάιινπλζπκβάιινπλ::

ΗΗ απνθπγήαπνθπγή ηνπηνπ θαπλίζκαηνοθαπλίζκαηνο

ΗΗ ηζνξξνπεκέλεηζνξξνπεκέλε ((ΜεζνγεηαθήΜεζνγεηαθή) ) δηαηξνθήδηαηξνθή

ΗΗ άζθεζεάζθεζε

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 10

 
Ζ θύξηα Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε  

Καθοδηγούμενη Ανακάλςψη. 
 

5) ΚΛΔΙΙΜΟ (5 λεπηά) 

 Αλαθεθαιαίσζε ησλ θπξηόηεξσλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο. 

 Εεηείηαη από ηεο καζεηέο λα επεμεξγαζηνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ θύιινπ 

εξγαζίαο ζην ζπίηη  

    

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΔ 
·        Αξγύξεο Η.: Δηδηθή Γηδαθηηθή ηεο Βηνινγίαο (Δθδόζεηο Όιπκπνο) 

          Καζηνξίλεο Α. -Καηζώξρεο Β.-Μνπηδνύξε Δ.-Παπιίδεο Γ.- Πεξάθε Β.–απλαδέιε Α. (2001):  

          Βηνινγία Βηβιίν ηνπ Καζεγεηή Α΄ Γπκλαζίνπ  

·        Μαπξηθάθε Δ.– Γθνύβξα Μ.– Κακπνύξε Α. (2012): ρνιηθό Βηβιίν Βηνινγία Α΄ Γπκλαζίνπ 

·        Μαπξόπνπινο Α. .  (2000): Ππθλόηεηα (ρέδην Μαζήκαηνο) 

·        Μαπξόπνπινο Α. .  (2004): ηνηρεία Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο 

·        Πεξάθε Β. –Μπαξώηα  Φ. (2007): Βηνινγία Α΄ Γπκλαζίνπ 

·        Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην & Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ Κύπξνπ: Βηνινγία 

         Β΄ Γπκλαζίνπ Βηβιίν Γξαζηεξηόηεηαο 

·         
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΜΑΘΗΣΗ  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1. 

Γηαηί όηαλ ηξέρεηο ε θαξδηά ζνπ ρηππάεη πην γξήγνξα; 

 

Να ζπκπιεξώζεηο ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο: 

Α. νη θηλήζεηο καο γίλνληαη κε ηε βνήζεηα νξγάλσλ πνπ 

ιέγνληαη…………………………………………………………………… 

Β. γηα λα θάλνπλ θηλήζεηο ηα όξγαλα απηά 

ρξεηάδνληαη………………………………………………………………... 

Γ. πνπ γηα λα ηελ παξάγνπλ πξέπεη λα 

πξνκεζεπηνύλ…………………………………………………………….. 

πκπέξαζκα: ε θαξδηά πξέπεη λα εξγαζηεί εληνλόηεξα γηα 

λα………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά: 

Σν θπθινθνξηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από ηελ ………………………θαη 

ηα…………………………αγγεία. Σα αηκνθόξα αγγεία δηαθξίλνληαη ζε 

(α)……………………………………., (β)…………………………………. θαη 

(γ)……………………………………….  

 

ΔΡΩΣΗΗ 3. 

Πνηέο από ηηο ζπλήζεηεο πνπ βιέπεηε ζηε δηαθάλεηα 9,  

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 9

 
πηζηεύεηε όηη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα θαη πνηεο ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

   ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

Να ζρεδηάζεηε έλα ράξηε ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ. Ο ράξηεο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα:  

Αξηζηεξή θνηιία / δεμηόο θόιπνο / πλεύκνλεο / αξηζηεξόο θόιπνο / αξηεξίεο / ζώκα / 

ηξηρνεηδή αγγεία / δεμηά θνηιία / θιέβεο. 

Να δείμεηε κε βέιε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ην αίκα. 

 

 

 



ΛΙΑ ΜΗΣΑΚΗ: ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΒΗΟΛΟΓΗΑ – ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ  Σελίδα 5 
 

 

ΣΔΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

(5 έωρ 8 λεπηά) 

 

1) Να αλαθέξεηε δύν ζπζηήκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(δηδαθηηθνί ζηόρνη 1 & 5  ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2)  

 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: 

Μηθξή θπθινθνξία 

είλαη………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Μεγάιε θπθινθνξία 

είλαη…………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………...............................................

.............................................................................................................................................. 

 

3) ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο νη αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύλ ηελ 

πξώηε αηηία ζαλάηνπ. Να αλαθέξεηε ηξεηο παξάγνληεο πνπ αμηνινγείηε όηη απμάλνπλ ηελ 

πηζαλόηεηα εκθάληζεο ησλ παξαπάλσ αζζελεηώλ. 

(δηδαθηηθόο ζηόρνο 6) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… ………………………………………………………………………… 

 

 

ην  δηπιαλό ζρήκα λα δηαθξίλεηο ηηο αξηεξίεο 

(ηηο ρξσκαηίδεηο κε θόθθηλν    ρξώκα) θαη ηηο 

θιέβεο (ηηο ρξσκαηίδεηο κε κπιε ρξώκα). Να 

ζεκεηώζεηο κε βέιε ηε ξνή ηνπ αίκαηνο.  

(Ζ θαξδηά είλαη ζρεδηαζκέλε κεγαιύηεξε από ην 

θαλνληθό γηα λα κπνξείο λα ζεκεηώλεηο πην 

εύθνια ηε ξνή ηνπ αίκαηνο.) 

(δηδαθηηθνί ζηόρνη 2, 3, 4). 

 


