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Droga Nauczycielko, Drogi Nauczycielu, 

poniższy scenariusz przeznaczony jest do pracy zdalnej w klasie VII szkoły podstawowej. 

Stworzony został z zastosowaniem wyłącznie materiałów dostępnych w internecie. 

Wykorzystując poniższy scenariusz lekcji należy wcześniej pozyskać informację, czy uczniowie 

mają dostęp do internetu.  

 

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII  

W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

 

Temat: Higiena oka. Wady wzroku. 

 

Zakres treści: 

 higiena oka 

 krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm 

 korekcja wad wzroku 

 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

 potrafi przedstawić przyczyny powstawania wad wzroku (krótkowzroczność, 

dalekowzroczność, astygmatyzm), 

 potrafi podać sposoby korygowania wad wzroku, 

 potrafi podać zasady higieny oka. 

 

Metody: 

aktywność internetowa:  praca z filmem, aplikacjami internetowymi LearningApps, grafiką 

zamieszczoną w internecie 

 

Środki dydaktyczne (źródła internetowe): 

Filmy: 

Wady wzroku https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo  Dostęp: 23.04.2020 r. 

Te ćwiczenia chronią wzrok! Jak zapobiegać krótkowzroczności? 

https://www.youtube.com/watch?v=S-m3AZfT8OY Dostęp: 23.04.2020 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo
https://www.youtube.com/watch?v=S-m3AZfT8OY
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Aplikacje LearningApps 

(stworzone przez autorkę scenariusza 22.04.2020r.): 

https://learningapps.org/watch?v=pyg23x0hj20  

https://learningapps.org/watch?v=pqfjhop5t20 

https://learningapps.org/watch?v=pmkazsrot20 

 

Grafika: 

Źródło 1: Joga oczu. Ćwiczenia na krótkowzroczność 

https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/myopia_ex.jpg?j=14  Dostęp: 23.04.2020 r. 

Źródło 2: Gazeta.pl. Krótkowzroczność. Wielka Encyklopedia Medyczna. 2011. 

https://bi.im-g.pl/im/3/9292/m9292773,KROTKOWZR.jpg  Dostęp: 23.04.2020 r. 

Źródło 3: Joga oczu. Ćwiczenia na dalekowzroczność (nadwzroczność) 

https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/hyperopia_ex.jpg?j=14 Dostęp: 23.04.2020 r. 

Źródło 4: Instytut oka. Nadwzroczność. 

https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2016/12/nadwzrocznosc.jpg Dostęp: 23.04.2020 r. 

Źródło 5: Instytut oka. Astygmatyzm. 

https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2017/01/astygmatyzm.jpg  Dostęp: 23.04.2020 r. 

 

Przebieg lekcji: 

Prześlij wiadomość do ucznia w ustalonych komunikatorach np. poprzez Librus,  email  itp. 

dotyczącą przebiegu lekcji. Jako jej temat podaj przedmiot oraz bieżącą datę. 

 

1. Poproś uczniów o zapisanie w zeszycie tematu lekcji. 

Temat: Higiena oka. Wady wzroku. 

 

2. W treści wiadomości podaj: 

cele lekcji: 

Po dzisiejszej lekcji będziesz: 

 potrafił przedstawić przyczyny powstawania wad wzroku (krótkowzroczność, 

dalekowzroczność, astygmatyzm), 

 potrafił podać sposoby korygowania wad wzroku, 

 potrafił podać zasady higieny oka. 

https://learningapps.org/watch?v=pyg23x0hj20
https://learningapps.org/watch?v=pqfjhop5t20
https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/myopia_ex.jpg?j=14
https://bi.im-g.pl/im/3/9292/m9292773,KROTKOWZR.jpg
https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/hyperopia_ex.jpg?j=14
https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2016/12/nadwzrocznosc.jpg
https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2017/01/astygmatyzm.jpg
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na co będziesz zwracał(a) uwagę podczas oceniania ucznia: 

 na przyczyny powstawania wad wzroku takich jak: krótkowzroczność, 

dalekowzroczność, astygmatyzm i sposób korygowania tych wad, 

 na podanie zasad higieny oka. 

 

3. Poproś uczniów o wykonanie następujących zadań: 

 Poznaliśmy już budowę i funkcję poszczególnych elementów oka. 

Sprawdź teraz wiedzę z lekcji dotyczącej budowy oka rozwiązując 

poniższe testy. Nie będą one podlegały ocenie. Wejdź na stronę 

internetową aplikacji internetowej LearningApps i rozwiąż zadania. 

Możesz to zrobić klikając w poniższe linki.  

1) Uporządkuj, przez jakie elementy oka światło przechodzi do nerwu 

wzrokowego. https://learningapps.org/watch?v=pyg23x0hj20 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pyg23x0hj20
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2) Połącz w pary: element oka i pełnioną przez niego funkcję. 

https://learningapps.org/watch?v=pqfjhop5t20 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pqfjhop5t20
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 Zapisz pierwszy punkt w zeszycie: 

1. Wady wzroku 

obejrzyj film: Wady wzroku 

https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo 

W treści filmu autorzy przypomną ci ponownie, jak zbudowane jest 

oko, jakie funkcje pełnią poszczególne jej elementy oraz jak i gdzie 

powstaje obraz. Zwróć szczególną uwagę na fragment filmu 

poświęcony wadom wzroku (od 1,07 min). Tę część filmu obejrzyj 

dwukrotnie. 

 

2. Przyjrzyj się obrazkowi (źródło 1), który przedstawia wadę 

wzroku - krótkowzroczność, zwróć uwagę, gdzie załamuje 

się światło, a następnie przyjrzyj się, jak można dokonać korekty 

tej wady (źródło 2). Osoby z tą wadą wyraźnie widzą 

przedmioty znajdujące się blisko. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo
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Źródło 1.  https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/myopia_ex.jpg?j=14 

 

 

Źródło 2. https://bi.im-g.pl/im/3/9292/m9292773,KROTKOWZR.jpg 

 

 

https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/myopia_ex.jpg?j=14
https://bi.im-g.pl/im/3/9292/m9292773,KROTKOWZR.jpg
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3. Zapisz do zeszytu: 

podpunkt a) krótkowzroczność – obraz powstaje przed siatkówką, korekta polega 

na zastosowaniu soczewek dwuwklęsłych 

 

4. Przyjrzyj się obrazkowi (źródło 3), który przedstawia wadę 

wzroku -  dalekowzroczność (nadwzroczność), zwróć uwagę, 

gdzie załamuje się światło, a następnie przyjrzyj się, jak można 

dokonać korekty tej wady (źródło 4). Osoby z tą wadą słabo 

i niewyraźnie widzą przedmioty znajdujące się blisko. 

 

 

Źródło 3. https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/hyperopia_ex.jpg?j=14 

https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/hyperopia_ex.jpg?j=14
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Źródło 4.  https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2016/12/nadwzrocznosc.jpg 

 

5. Zapisz do zeszytu 

podpunkt b) dalekowzroczność – obraz powstaje za siatkówką, korekta polega 

na zastosowaniu soczewek wypukłych 

6. Przyjrzyj się obrazkowi (źródło 5), który przedstawia wadę 

wzroku – astygmatyzm, zwróć uwagę, jak załamuje się światło 

oraz zobacz, jaki jest kształt soczewki i powierzchnia rogówki. 

Osoby z tą wadą widzą obrazy rozmyte lub zniekształcone.  

https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2016/12/nadwzrocznosc.jpg
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Źródło 5. https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2017/01/astygmatyzm.jpg 

 

7. Zapisz do zeszytu 

podpunkt c) astygmatyzm – światło nie jest skupiane w jednym punkcie, korekta polega 

na zastosowaniu soczewek cylindrycznych. 

Zapamiętaj – przyczyna astygmatyzmu to niewłaściwy kształt soczewki oka lub nierówna 

powierzchnia rogówki. 

 

8. Obejrzyj film: Te ćwiczenia chronią wzrok! Jak zapobiegać 

krótkowzroczności? 

https://wptv.wpcdn.pl/2924892-l.mp4?token=t2d8a5b51c8225979398a3c230b1fa5f9b 

Wykonaj podane w filmie ćwiczenia. 

 

9. Zapisz do zeszytu punkt 2: 

2. Jak dbać o oczy ? 

a) w słoneczne dni noś okulary z filtrem UV, 

b) czytaj przy dobrym oświetleniu, 

c) podczas długiego czytania, pracy przy komputerze rób przerwy, 

d) ćwicz wzrok, 

e) kontroluj wzrok, 

f) spożywaj produkty bogate w witaminę A. 

 

https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2017/01/astygmatyzm.jpg
https://wptv.wpcdn.pl/2924892-l.mp4?token=t2d8a5b51c8225979398a3c230b1fa5f9b
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10. Poznaliśmy już budowę i funkcję poszczególnych elementów 

oka. Sprawdź, co pamiętasz z dzisiejszej lekcji dotyczącej 

budowy oka rozwiązując poniższy test. Wejdź na stronę 

internetową aplikacji internetowej LearningApps i rozwiąż 

zadanie. Możesz to zrobić klikając w poniższy link. Zadanie nie 

podlega ocenie. 

https://learningapps.org/watch?v=pmkazsrot20 

 

 

11. Praca domowa – spróbuj wykonać codziennie ćwiczenia oka 

podane w filmie: Te ćwiczenia chronią wzrok! Jak zapobiegać 

krótkowzroczności? Dbaj o swój wzrok. 

 

 

Załącznik 1: Wariant scenariusza przekazany uczniowi (Scenariusz lekcji biologii w klasie 

VII szkoły podstawowej) 

 

 

 

Opracowała dr Anna Kreft – konsultant do spraw diagnozy edukacyjnej, edukacji przyrodniczej 

i pracy z uczniem zdolnym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 

https://learningapps.org/watch?v=pmkazsrot20
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Załącznik 1. 

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII  KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

 

Temat: Higiena oka. Wady wzroku. 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

Temat: Higiena oka. Wady wzroku. 

 

2. Przeczytaj. 

Po dzisiejszej lekcji będziesz: 

 potrafił przedstawić przyczyny powstawania wad wzroku 

(krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm), 

 potrafił podać sposoby korygowania wad wzroku, 

 potrafił podać zasady higieny oka. 

Podczas oceniania będę zwracał(a) uwagę: 

 na przyczyny powstawania wad wzroku takich jak: krótkowzroczność, 

dalekowzroczność, astygmatyzm i sposób korygowania tych wad, 

 na podanie zasad higieny oka. 

 

3. Przeczytaj i wykonaj zadania: 

 Poznaliśmy już budowę i funkcję poszczególnych elementów oka. Sprawdź teraz 

wiedzę z lekcji dotyczącej budowy oka rozwiązując poniższe testy. Nie będą one 

podlegały ocenie. Wejdź na stronę internetową aplikacji internetowej 

LearningApps i rozwiąż zadania. Możesz to zrobić klikając w poniższe linki.  

3) Uporządkuj, przez jakie elementy oka światło przechodzi do nerwu 

wzrokowego. https://learningapps.org/watch?v=pyg23x0hj20 

4) Połącz w pary: element oka i pełnioną przez niego funkcję. 

https://learningapps.org/watch?v=pqfjhop5t20 

 

 Zapisz pierwszy punkt w zeszycie: 

1. Wady wzroku 

https://learningapps.org/watch?v=pyg23x0hj20
https://learningapps.org/watch?v=pqfjhop5t20
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obejrzyj film: Wady wzroku https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo 

W treści filmu autorzy przypomną ci ponownie, jak zbudowane jest oko, jakie 

funkcje pełnią poszczególne jej elementy oraz jak i gdzie powstaje obraz. Zwróć 

szczególną uwagę na fragment filmu poświęcony wadom wzroku (od 1,07 min). 

Tę część filmu obejrzyj dwukrotnie. 

 

 Przyjrzyj się obrazkowi (źródło 1), który przedstawia wadę wzroku - 

krótkowzroczność, zwróć uwagę, gdzie załamuje się światło, a następnie przyjrzyj 

się, jak można dokonać korekty tej wady (źródło 2). Osoby z tą wadą wyraźnie 

widzą przedmioty znajdujące się blisko. 

 

Źródło 1.  https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/myopia_ex.jpg?j=14 

Źródło 2. https://bi.im-g.pl/im/3/9292/m9292773,KROTKOWZR.jpg 

 

 Zapisz do zeszytu: 

podpunkt a) krótkowzroczność – obraz powstaje przed siatkówką, korekta polega 

na zastosowaniu soczewek dwuwklęsłych 

 

 Przyjrzyj się obrazkowi (źródło 3), który przedstawia wadę wzroku -  

dalekowzroczność (nadwzroczność), zwróć uwagę, gdzie załamuje się światło, 

a następnie przyjrzyj się, jak można dokonać korekty tej wady (źródło 4). Osoby 

z tą wadą słabo i niewyraźnie widzą przedmioty znajdujące się blisko. 

 

Źródło 3. https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/hyperopia_ex.jpg?j=14 

Źródło 4.  https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2016/12/nadwzrocznosc.jpg 

 

 Zapisz do zeszytu 

podpunkt b) dalekowzroczność – obraz powstaje za siatkówką, korekta polega 

na zastosowaniu soczewek wypukłych 

 Przyjrzyj się obrazkowi (źródło 5), który przedstawia wadę wzroku – astygmatyzm, 

zwróć uwagę, jak załamuje się światło oraz zobacz, jaki jest kształt soczewki 

https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo
https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/myopia_ex.jpg?j=14
https://bi.im-g.pl/im/3/9292/m9292773,KROTKOWZR.jpg
https://www.jogaoczu.pl/jogaoczu_static/img/hyperopia_ex.jpg?j=14
https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2016/12/nadwzrocznosc.jpg
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i powierzchnia rogówki. Osoby z tą wadą widzą obrazy rozmyte 

lub  zniekształcone.  

Źródło 5. https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2017/01/astygmatyzm.jpg 

 

 Zapisz do zeszytu 

podpunkt c) astygmatyzm – światło nie jest skupiane w jednym punkcie, 

korekta polega na zastosowaniu soczewek cylindrycznych. 

Zapamiętaj – przyczyna astygmatyzmu to niewłaściwy kształt soczewki oka 

lub nierówna powierzchnia rogówki. 

 

 Obejrzyj film: Te ćwiczenia chronią wzrok! Jak zapobiegać krótkowzroczności? 

https://wptv.wpcdn.pl/2924892-l.mp4?token=t2d8a5b51c8225979398a3c230b1fa5f9b 

Wykonaj podane w filmie ćwiczenia. 

 

 Zapisz do zeszytu punkt 2: 

2. Jak dbać o oczy ? 

a) w słoneczne dni noś okulary z filtrem UV, 

b) czytaj przy dobrym oświetleniu, 

c) podczas długiego czytania, pracy przy komputerze rób przerwy, 

d) ćwicz wzrok, 

e) kontroluj wzrok, 

f) spożywaj produkty bogate w witaminę A. 

 

 Poznaliśmy już budowę i funkcję poszczególnych elementów oka. Sprawdź, 

co pamiętasz z dzisiejszej lekcji dotyczącej budowy oka rozwiązując poniższy test. 

Wejdź na stronę internetową aplikacji internetowej LearningApps i rozwiąż 

zadanie. Możesz to zrobić klikając w poniższy link. Zadanie nie podlega ocenie. 

https://learningapps.org/watch?v=pmkazsrot20 

 

 Praca domowa – spróbuj wykonać codziennie ćwiczenia oka podane w filmie: 

Te ćwiczenia chronią wzrok! Jak zapobiegać krótkowzroczności? Dbaj o swój 

wzrok. 

https://instytutoka.pl/wp-content/uploads/2017/01/astygmatyzm.jpg
https://wptv.wpcdn.pl/2924892-l.mp4?token=t2d8a5b51c8225979398a3c230b1fa5f9b
https://learningapps.org/watch?v=pmkazsrot20

