
Temat: Budowa i rola układu nerwowego

Po hormonach, układzie dokrewnym, poznamy układ nerwowy. Oba te układy regulują pracę 
wszystkich organizmów. Układ dokrewny działa jednak wolniej, ale czas trwania działania jest długi, 
natomiast reakcje układu nerwowego są szybkie, ale krótkotrwałe. Na przykład jak poczujemy 
ukłucie szpilką to od razu odsuwamy rękę, a nie dopiero po jakimś czasie. Układ nerwowy działa od 
razu, w ułamku sekundy.

Układ nerwowy to oczywiście nerwy, ale przede wszystkim mózgowie i rdzeń kręgowy. 
Gdybym spytał Was jakie funkcje pełni ten układ na pewno powiedzielibyście, że dzięki temu 
układowi czujemy, odbieramy bodźce, ale też myślimy, zapamiętujemy. Mózg decyduje o tym co 
chcemy w danej chwili zrobić. Nerwy tworzą sieć połączeń, dzięki czemu informacje, które one 
przewodzą, dochodzą do wszystkich części ciała 

Zapiszmy pod tematem w zeszycie takie punkty

1. Funkcje układu nerwowego

- odbieranie bodźców
- analizowanie tych bodźców, które mogą docierać z otoczenia i wnętrza organizmu
- przewodzenie impulsów nerwowych
- reakcja na bodźce
- kontrolowanie i koordynowanie pracy wszystkich układów
- myślenie, kojarzenie, zapamiętywanie, uczenie się

2. Budowa układu nerwowego

Zapiszmy:

Podstawową częścią układu nerwowego jest komórka nerwowa czyli neuron. Człowiek posiada około
150 miliardów neuronów.

I tu wykonajmy rysunek neuronu - Budowa neuronu - strona 175 z podręcznika. Na rysunku 
zaznaczmy: ciało neuronu, dendryty, czyli krótkie wypustki oraz akson (neuryt), czyli długą 
wypustkę. Pod rysunkiem zróbmy,        w tym punkcie, schemat przedstawiający podział układu 
nerwowego - strona 173 

3. Przekazywanie impulsów nerwowych między komórkami nerwowymi - neuronami.

Zapiszmy w tym punkcie:

Komórki nerwowe łączą się ze sobą i komunikują. Łączność odbywa się za pomocą małej przestrzeni
zwaną synapsą. Tworzą ją zakończenie aksonu jednej komórki nerwowej oraz początek dendrytu 
kolejnej komórki oraz malutka szczelina między nimi, zwaną szczeliną synaptyczną. Kiedy impuls 
nerwowy dotrze do synapsy, z zakończenia aksonu wydzielana jest substancja chemiczna zwana 
neuroprzekaźnikiem, która pobudza dendryt następnej komórki i wzbudza impuls nerwowy w 
następnej komórce. W taki sposób przekazywany jest impuls nerwowy z jednej komórki nerwowej 
na drugą. Przewodzenie impulsów odbywa się bardzo szybko, nawet 120 m/s.

Popatrzmy na rysunek na stronie 175 - przewodzenie sygnałów. Tam pokazane jest jaki taki impuls 
jest przekazywany z komórki na komórkę. Dzięki temu czujemy. 

Praca domowa

Porównaj rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego, które tworzą autonomiczny 
układ nerwowy.

Wykorzystajmy nasz podręcznik - strona 176.


