
Tajemnice 
ludzkiego 
ciała



Każdy z nas jest inny

 Ludzie mogą być wysocy, niscy lub średniego 

wzrostu. Istnieje wiele różnych kolorów skóry, 

odcieni włosów i oczu. Każdy z nas ma 

szczególne rysy twarzy i jedyny w swoim 

rodzaju nos. Linie papilarne na opuszkach 

palców są niepowtarzalne, więc na ich

podstawie można rozróżnić nawet bliźnięta.

 Ciało każdego człowieka jest zbudowane z 

tych samych elementów, a mimo to każdy z 

nas jest wyjątkowy. Ludzki organizm to 

cudowne dzieło natury, którego 

poszczególne części współpracują ze sobą

tak zgodnie, że odbywa się to niemal bez 

naszego udziału.



W jaki sposób rosnę?

 Zanim dziecko przyjdzie na świat, przez dziewięć 

miesięcy rozwija się w brzuchu mamy. Jako 

dziecko i nastolatek rośniemy dalej i stajemy się 

coraz więksi i silniejsi. Przestajemy rosnąć dopiero 

wtedy, gdy jesteśmy dojrzali. 

 Przez całe życie rosną nam jednak włosy i

paznokcie u rąk i nóg.



Kości i zęby

Szkielet człowieka to takie

rusztowanie, na którym 

osadzone są wszystkie 

mięśnie i tkanki. Dzięki niemu 

możemy się poruszać.

Dorosły człowiek składa się 

aż z 206 kości, a dzieci 

posiadają ich jeszcze więcej.

Kości te ważą ok. 10-12 

kilogramów i chronią one 

przed uszkodzeniami nasze 

najważniejsze organy takie 

jak mózg, serce czy rdzeń 

kręgowy.  



Zęby natomiast to pokryty 

szkliwem, najtwardszy materiał 

występujący w ludzkim ciele. I 

choć są najbardziej wytrzymałe 

nie zaliczamy ich do kości. 

W uzębieniu ludzkim występują
dwa rodzaje zębów- mleczne i 

stałe.

Zęby mleczne choć w 

wyglądzie podobne do zębów 

stałych, znacząco się od siebie 

różnią.



Ich korzenie są cieńsze i mniejsze, 

a także prostsze. Korony mają 

dużo cieńszą warstwę szkliwa i 

zębiny. Oznacza to, że są one 

bardziej podatne na psucie się. 

Przez co, powinniśmy 

przywiązywać jeszcze większą 

wagę do dbania o higienę i 

wzmacnianie zębów mlecznych.

Ich zadaniem jest przygotowanie 

miejsca dla zębów stałych, 

których zawiązki rozwijają się pod 

nimi. Są barwy niebiesko-białej, 

w odróżnieniu od zębów stałych, 

które mają kolor żółto-biały.



Serce i płuca

Serce bije przez całe życie 
– u dzieci około 100 razy na 
minutę! Ten nigdy 
niemęczący się mięsień 
położony po lewej stronie 
klatki piersiowej jest nieco 
większy od pięści i pompuje 
krew do naszych 
organizmów.

W ten sposób zaopatruje 
mięśnie i narządy w 
niezbędne składniki 
odżywcze i tlen. Wszystko to 
jest konieczne do ich 
prawidłowego 
funkcjonowania. 



Tlen wdychasz przez nos 

wraz w powietrzem. 

Następnie przepływa on 

przez tchawicę do płuc, 

które przekazują go do krwi, 

jednocześnie odbierając z 

niej dwutlenek węgla. 

Jest to zbędny produkt 

przemiany materii. Z każdym 

wydechem wydalasz ten 

szkodliwy gaz ze swojego 

organizmu. 



Żołądek

Wszystko co jemy i pijemy, 

dostarcza nam niezbędnych 

do życia składników 

odżywczych. Nasze ciało

przekształca je w energię,

dzięki której rośniemy, myślimy i 

poruszamy się. Żeby ją 

pozyskać, organizm musi 

strawić pokarm, czyli rozłożyć 

go na części składowe.

Proces trawienia rozpoczyna

się w ustach. Przeżute jedzenie

wędruje przez przełyk do

żołądka. 



Tam dalej jest 

rozdrabniane i 

mieszane. Stąd papka 

pokarmowa trafia do 

jelita cienkiego, gdzie 

składniki odżywcze są 

wychwytywane i 

przekazywane do krwi.

Pozostałe przechodzą

do jelita grubego, a

tam są z nich

odprowadzane płyny. 

Resztek organizm nie 

potrafi wykorzystać, 

więc zostają wydalane.



Mózg

W czaszce znajduje się 

centrum dowodzenia twojego 

organizmu: mózg. Gromadzi on 

wspomnienia, steruje ruchem 

ciała, umożliwia myślenie, 

reaguje na dotyk i pełni wiele 

innych funkcji. 

Za pośrednictwem układu

nerwowego informacje

pochodzące ze wszystkich 

części ciała są przekazywane

do mózgu.

Mózg pracuje nawet wtedy, 

kiedy śpisz: dzięki temu 

oddychasz i śnisz.



Mózg składa się z czterech 

głównych części: 

kresomózgowia, pnia 

mózgowego, 

międzymózgowia i 

móżdżku. Do pracy 

potrzebuje najwięcej tlenu 

spośród wszystkich 

organów ludzkiego ciała. 

Aby dostarczyć mu

dostateczną ilość tego

pierwiastka, każdego dnia

musi przepłynąć przez

niego około 2000 litrów 

krwi.

Mózg nie jest w stanie 

funkcjonować bez tlenu.



Narządy

zmysłów



Ucho

Mamy pięć zmysłów: wzrok, słuch, 

dotyk, węch i smak. Dzięki nim 

możesz się zorientować, co się 

dzieje wokół ciebie. Każdy odgłos 

tworzy fale dźwiękowe 

rozchodzące się w powietrzu. Gdy 

natrafią na błonę bębenkową w

naszym uchu, wprawiają ją w

drżenie.

Za pośrednictwem kosteczek 

słuchowych- młoteczka, 

kowadełka i strzemiączka- przez 

ucho wewnętrzne wibracje są 

przekazywane do mózgu, który 

rozpoznaje je jako dźwięki. 

Każdy człowiek ma dwoje uszu, 

dzięki czemu mózg potrafi ustalić, z 

jakiego kierunku dochodzi odgłos.



Oko

Czarny punkt pośrodku oka 

to źrenica. Przez nią światło 

dostaje się do wnętrza gałki 

ocznej. Za nią znajduje się 

soczewka, która rzuca 

światło na swego rodzaju 

ekran- siatkówkę. 

Są w niej komórki wzrokowe

gromadzące wiele

informacji: Czy jest jasno?,

Jaką barwę ma światło?

Te dane płyną przez nerw 

wzrokowy do mózgu, który 

tworzy z nich obraz. Wszystko 

to trwa niespełna ułamek 

sekundy.



Nos i język

Kubki smakowe na 

powierzchni języka 

analizują wszystko, co się 

pojawi w ustach, i 

klasyfikują jako: słodkie, 

kwaśne, słodkie i gorzkie. 

W rozróżnianiu smaków 

uczestniczy też nos: wraz z 

wdechem cząsteczki 

zapachowe trafiają do 

nosa, również w trakcie 

jedzenia. 



Tam osiadają na wilgotnej 

śluzówce, skąd 

przechwytują je komórki 

węchowe. Są one częścią 

opuszki węchowej, która 

przekazuje zgromadzone 

informacje do mózgu. 

Tam w połączeniu z

danymi z języka ustalany

jest smak jedzenia.

Kiedy masz katar, twoje 

komórki węchowe 

pokrywa śluz, przez co 

niewiele czujesz i trudnej ci 

rozróżnić smaki.



Skóra

Skóra to nasz największy 

organ. Pokrywa całe ciało 

i uniemożliwia wnikanie 

czynnikom 

chorobotwórczym. Chroni 

cię również przed 

przegrzaniem. 

Dzięki niej odczuwasz ból, 

ciepło i dotyk. 

Ze skóry wyrastają też włosy 

i paznokcie. Są zbudowane 

ze zrogowaciałych komórek 

skóry, dzięki czemu są 

twardsze. Ich obcinanie nie 

boli ponieważ są martwe.  



Kolory skóry i włosów

To, czy ma się jasną , czy ciemną 

karnację, jest uzależnione od ilości 

pigmentu, czyli substancji 

barwiących w skórze.

Podobnie jest z włosami.

Występuje w nich barwnik, który 

nadaje im różne odcienie: blond, 

rudy, brązowy lub czarny. Z 

wiekiem organizm przestaje 

produkować ten pigment, 

zastępując go pęcherzykami 

powietrza, które odbijają światło 

w taki sposób, że włosy wydają się 

białe.



Jak dbać 
o 

organizm?



Wokół nas krąży wiele różnych 

czynników chorobotwórczych: to 

wirusy, bakterie i grzyby. Zazwyczaj 

skóra skutecznie uniemożliwia im 

wnikanie do organizmu. Niekiedy 

jednak przedostają się przez ranę, 

podczas jedzenia lub razem z 

wdychanym powietrzem.

Gdy tylko wykryje je policja

sanitarna organizmu, czyli system

odpornościowy, zostaje wszczęta 

akcja obronna.

Możesz pomóc swojemu

organizmowi zachować zdrowie i 

zdolność do obrony przed 

szkodliwymi drobnoustrojami. 

Istotną rolę odgrywa tu:

SEN, RUCH i ZDROWE 

ODŻYWIANIE!!! 



Materiały pozyskane ze źródeł:

• https://www.al.to/p/1008745-zabawka-edukacyjna-janod-puzzle-edukacyjne-gigantyczne-cialo-

czlowieka-50-75-i-100-e.html

• http://www.pedkat.pl/564-odebrac-dzieciom-niewinnosc

• https://zdrowie.tvn.pl/a/jak-szybko-urosnac-czy-sa-na-to-sposoby

• https://www.pro-medica.com.pl/pierwsza-pomoc-w-przypadku-wybicia-zeba-u-dziecka/

• https://www.medonet.pl/zdrowie,uklad-kostny-czlowieka---rodzaje-kosci--budowa--funkcje--

schorzenia,artykul,1730921.html

• https://www.fit.pl/uklad-kostny/6458/

• https://www.acidolac.pl/zdrowe-zeby/zeby-mleczne-i-zeby-stale-u-dziecka-i-niemowlaka

• https://www.babyboom.pl/niemowleta/zabkowanie/zeby-mleczne-a-zeby-stale

• https://www.pzuzdrowie.pl/poradnik-o-zdrowiu/organizm/uklad-krwionosny-czlowieka-budowa-i-

funkcje-jakie-choroby-mu-zagrazaja

• https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/pluca-budowa-choroby-funkcje-w-

orgaznizmie/e2tzzvp

• Co i jak, Discoveria „Moje ciało” Grupa Wydawnicza Foksal Sp. Z o.o.

• https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,140283,19797985,uklad-pokarmowy-trawienny-budowa-

funkcje-i-najczestsze.html

• https://pixers.pl/fototapety/maly-chlopiec-siedzi-w-toalecie-45053729
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• https://visolvit.pl/blog/rozwoj-mozgu-dziecka-jak-wspierac/

• https://www.medianauka.pl/budowa-mozgu

• http://www.przedszkolelesko.pl/praca-zdalna/praca-zdalna-sloneczka/nasze-zmysly/

• https://fizjoterapeuty.pl/anatomia/oko.html

• https://www.geers.pl/blog/slyszenie-i-utrata-sluchu/ucho/

• https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-oddechowy/nos-budowa-funkcje-i-choroby-

nosa-aa-y9hn-gNUK-NKXT.html

• https://wikikids.pl/kubki-smakowe-jak-czujemy-smaki-na-jezyku/

• https://kosmetologa.pl/anatomia/skora-budowa-i-histologia.html

• https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Jaki-kolor-skory-angielskie-apteki-uwazaja-

za-normalny-Skandal-w-UK

• http://vitanea.pl/jak-dbac-o-organizm-wlasciwa-dieta-i-cwiczenia/

• https://optymalnewybory.pl/jak-zyc-dlugo-i-szczesliwie-czyli-piramida-zdrowego-zywienia-i-

aktywnosci-fizycznej/
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