
Klasa 7 – biologia  

Data: 15.04.2020r (Środa) 

Temat lekcji: Higiena układu nerwowego. Radzenie sobie ze stresem. 

Cel główny: Znam zasady higieny układu nerwowego, wiem jak radzić sobie ze stresem, 
znam choroby układu nerwowego. 

 

Kryteria sukcesu:  

1. Przedstawiam sposoby radzenia sobie ze stresem;   

2. Uzasadniam znaczenie snu w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego;   

3. Przedstawiam negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego 

niektórych substancji psychoaktywnych: alkoholu oraz nadużywania kofeiny                        

i niektórych leków.     

 

Przeanalizuj poniższy materiał    

1. Stres - to reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia o 

charakterze nieprzyjemym. To reakcja która dostosowuje organizm do nowej 
sytuacji wymagającej większej aktywności. 

 

 

 



2. Jak sobie radzić ze stresem? 

- przewidywanie trudnych sytuacji 
- dystansowanie się od przykrych sytuacji 
- rozładowywanie negatywnych emocji np. poprzez uprawianie sportu 
- sen 
- rozwijanie zainteresowań 
- aktywny wypoczynek 
 

3. Znaczenie snu w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 

Niezbędną formą odpoczynku jest sen. Gdy śpimy, ośrodki kory mózgowej zaprzestają 

analizowania i reagowania na docierające do nich informacje. Nie oznacza to zupełnego 

wyłączenia się mózgu. Podczas snu następuje porządkowanie i łączenie informacji oraz 

zapisywanie części z nich w pamięci trwałej. Dzięki temu nowo nabyta wiedza może być 

w razie potrzeby przywołana dzięki na przykład słowom kluczowym, zapachom lub 

emocjom, które nam towarzyszyły w danej sytuacji. Komórki nerwowe regenerują się 

głównie nocą. Wtedy też tworzą rezerwy energetyczne i nowe połączenia nerwowe 
pomiędzy sobą. 

 

 

Ilość snu zależy przede wszystkim od wieku – z upływem lat potrzeba snu na ogół się 

zmniejsza. Noworodek śpi 21 godzin w ciągu doby, a jego sen jest podzielony na kilka 

części. Osoba dorosła najczęściej śpi nieprzerwanie 7‑8 godzin. Jednak dla odbudowy sił i 

sprawnego funkcjonowania organizmu znaczenie ma nie tylko długość snu, ale również 

warunki, w jakich się odbywa. Komfort snu zapewniają cisza, ciemność, niższa niż w dzień 

temperatura powietrza. Zimą, gdy grzeją kaloryfery, powietrze staje się suche, dlatego 

trzeba zadbać o właściwą wilgotność powietrza w mieszkaniu, wieszając na grzejniku 

pojemnik z wodą lub wilgotny ręcznik. Dobrze jest też przed snem wywietrzyć 
pomieszczenia, a ostatni posiłek najlepiej zjeść nie później niż 2 godziny przed snem. 



 

 

4. Wpływ stresu na organizm 

Długotrwały stres niszczy organizm. Traumatyczne przeżycia, wymagania, którym nie 

można sprostać, konflikty z ludźmi mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak 

nerwica, depresja, schizofrenia. Najczęstszym zaburzeniem stanu psychicznego jest 

nerwica. U osób, które na nią cierpią, często obserwuje się bóle głowy, brzucha, 

zaburzenia pracy serca, rozdrażnienie, problemy z pamięcią i koncentracją utrudniające 

codzienne funkcjonowanie. Chorobie tej towarzyszy uczucie lęku. Czasem również 

występują obsesyjne myśli, od których trudno się uwolnić, obsesyjne ruchy i czynności, 

np. wyłamywanie palców, skubanie paznokci, okręcanie w dłoni długopisu itp. 

Chorobą, która dotyka coraz więcej osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci, jest depresja, 

nazywana chorobą nastroju. Towarzyszą jej uczucie smutku i beznadziei, brak apetytu, 

bezsenność, trudności z koncentracją, niezdolność do działania. Czasem pojawiają się 

myśli samobójcze. 

Osoby cierpiące na schorzenia o podłożu psychicznym nie powinny być same. Wsparcie 

ze strony najbliższych, znajomych, pomoc psychologa, psychiatry pomagają odzyskać 

równowagę, znaleźć sens i radość życia. 

 

 


