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MÓZG I JEGO TAJEMNICE
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Co to jest mózg?

Mózg dzielimy na dwie półkule - prawą i lewą, móżdżek i pień 
mózgu. Półkule mózgu oddziela od siebie bruzda podłużna, na 
dnie której znajduje się ciało modzelowate. Jest ona 
łącznikiem pomiędzy obiema półkulami. Półkule dzielą się na 
płaty: czołowy, ciemieniowy, potyliczny i skroniowy 
(analogicznie do części czaszki).

https://medovita.pl/mozg-czlowieka-jego-budowa-i-funkcje/



Mózg jest najbardziej skomplikowaną częścią ludzkiego 
organizmu i odpowiada za kontrolowanie funkcji całego ciała.

Każdy płat odpowiada za koordynowanie poszczególnych funkcji:

- Płat czołowy zawiera korę ruchową odpowiedzialną za ruch (ruchy 
precyzyjne np. rzut piłką, napięcie mięśni czy chodzenie);

- Płat ciemieniowy zawiera korę czuciową (rozpoznawanie kształtów, 
dotyk, czucie ciepła/zimna, a także odczuwanie smaku; 

- Płat potyliczny zawiera korę wzrokową (widzenie). Uszkodzenie płata 
potylicznego może wywołać ślepotę pomimo tego, że oczy i droga 
wzrokowa będą działały prawidłowo.



- Płat skroniowy zawiera korę słuchową (słyszenie);

- Móżdżek odpowiada za zachowanie równowagi i koordynację 
ruchową (ruchy skomplikowane);

- Pień mózgu odpowiada za podstawowe funkcje organizmu 
(oddychanie).

https://medovita.pl/mozg-czlowieka-jego-budowa-i-funkcje/



http://www.edumotywka.pl/2020/03/dwie-pokule-jeden-mozg.html



http://www.umysl.pl/umysl/984.php



https://patronus.waw.pl/czym-sie-rozni-prawa-i-lewa-polkula-mozgu/



Style uczenia się - test

Ludzie uczą się na różne sposoby. Odbierając informacje ze świata 
zewnętrznego korzystamy ze wszystkich zmysłów, jednak z czasem jeden z 
nich specjalizuje się lepiej niż pozostałe i to sprawia, że łatwiej nam 
korzystać z tego właśnie zmysłu przy przyswajaniu nowego materiału.

Styl uczenia się dotyczy sposobu przyswajania informacji z otaczającego nas 
świata oraz przekazywania ich z narządów zmysłów do mózgu. Istnieją trzy 
główne style uczenia się:

• wzrokowy – uczę się patrząc,
• słuchowy – uczę się słuchając, 
• kinestetyczny (ruchowy, dotykowy) – uczę się poruszając się, dotykając.

https://uczeniesie.wordpress.com/sposoby-uczenia-sie/



https://szkolamedialna.pl/dwie-polkule-dwa-swiaty/



Emocja

REAKCJA AFEKTYWNA, UCZUCIE PRZYJEMNOŚCI BĄDŹ 
PRZYKROŚCI, O CHARAKTERZE PRZEJŚCIOWYM I 

RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI, WPŁYWAJĄCE NA ZMIANY 
FIZJOLOGICZNE, POZNAWCZE, PSYCHICZNE I ZMINY 

ZACHOWANIA. 
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Dziękujemy!!!☺


