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• Κατανόηση της σχέσης ερέθισμα - μήνυμα .

• Αναγνώριση της διαφορορετικότητας των αισθήσεων .

• Εξοικείωση με τις σωματικές και ειδικές αισθήσεις. 

• Παρότρινση για φοντίδα και σεβασμό των αισθήσων και κατ’ επέκταση 

του ανθρώπινου σώματος.

Βιολογία Α’ Λυκείου

10. Αισθητήρια όργανα – Αισθήσεις

Υποδοχείς – Αισθήσεις – Σωματικές 

αισθήσεις

Γνωστικοί στόχοι του μαθήματος



Καταιγισμός ιδεών & Ερωτήσεις

Ενεργοποίηση

Μέσα

• Γνωρίζεται ποιες είναι οι αισθήσεις μας;

• Τί πληροφορίες παίρνουμε με τις αισθήσεις μας;

• Ποια όργανα χρησιμοποιούμε; 

• Θυμάστε πώς μεταφέρεται η πληροφορία στον εγκέφαλό μας;

Πώς καταλαβαίνουμε ότι πονάμε;

Γιατί η κάθε αίσθηση μας δίνει διαφορετικό μήνυμα;

Ποιες είναι η σωματικές και ειδικές αισθήσεις; 



✓ Αφή, Ακοή, Γεύση, Όραση, Όσφρηση 

✓ Πώς είναι το περιβάλλον μας και πως νιώθει το σώμα μας 

( κρύο-ζεστό, πόνο, πείνα, γεύση κ.α.)    

✓ Μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά, χέρια - δέρμα  

✓ Αντανακλαστικό τόξο: το ερέθισμα προσλαμβάνεται από τον υποδοχέα > δημιουργεί μια 

νευρική ώση > ταξιδεύει μέσω του αισθητικού νευρώνα που μεταφέρει μηνύματα από 

τις διάφορες περιοχές του σώματος στο νωτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο. Το ΚΝΣ

επεξεργάζεται τις νευρικές ώσεις > Γίνεται ενεργοποίηση του κινητικού νευρώνα> Το 

εκτελεστικό όργανο απαντά στο ερέθισμα



Εξερεύνηση

Μέσα

• Ψηλάφηση αντικειμένου 

• Με πόσες αισθήσεις μπορείς να περιγράψεις το αντικείμενο;  

• Τι είδους μήνυμα μπορεί να αναγνωρίσει η κάθε αίσθηση; 

• Μπορείς να γευτείς με τα χέρια;

• Σε ποια σημεία του δέρματος αισθάνεσαι πιο έντονα 

την πίεση της οδοντογλυφίδας; 

Πρακτική δραστηριότητα σε ομάδες 



✓ Ενεργοποίηση αισθήσεων

✓ Επεξεργασία της σχέσης ερέθισμά-μήνυμα-αίσθηση

✓ Διαφορετικές πληροφορίες για ίδιο αντικείμενο οφείλονται σε 

διαφορετικές προσλαμβάνουσες του σώματος (δλδ. υποδοχείς)

✓ Αντίληψη της διαφορετικής κατανομής των περιοχών (δλδ. 

υποδοχείς) στο σώμα που προσλαμβάνουν ένα ερέθισμα  για να 

δώσουν την αίσθηση



Συζήτηση ομάδων και δασκάλου & Αναζήτηση πηγών

Εξήγηση

Μέσα

• Σε τι οφείλεται η αντίληψη διάφορων ερεθισμάτων -

αισθήσεων πάνω στο ίδιο αντικείμενο;

• Μπορούν διαφορετικές πληροφορίες να αναγνωρισθούν 

από μια μόνο αίσθηση; 

Αναδρομή στην πληροφορία του βιβλίου

Παρουσίαση επεξηγηματικού video



➢ Ο άνθρωπος διαθέτει ένα σύστημα αισθητήριων οργάνων, το οποίο του επιτρέπει να 

αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

του

Ειδικά κύτταρα – υποδοχείς 

Οι χημειοϋποδοχείς

Οι θερμοϋποδοχείς

Οι φωτοϋποδοχείς

Οι μηχανοϋποδοχείς

➢ Η αίσθηση είναι το αποτέλεσμα ερμηνείας των ερεθισμάτων που φτάνουν στον εγκέφαλο.

Ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από 

το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού 

τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την 

περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις.

➢ Σωματικές αισθήσεις

Αφή και πίεση

Πόνος

Θερμοκρασία



Πρακτική δραστηριότητα σε ομάδες

Επεξεργασία

Μέσα

Ποιοι υποδοχείς ασθενούν, ποιοι παραμένουν ίδιοι και 

ποιους καλούμαστε να οξύνουμε όταν: 

Α) Τυφλωνόμαστε 

Β) Χάνουμε την ακοή μας

Γ) Χάνουμε την γεύση μας



Πρακτική δραστηριότητα σε ομάδες – φύλλο εργασίας 

Εξέταση

Μέσα

1) Δείξτε που εντοπίζονται στο σώμα οι:

- χημειοϋποδοχείς 

- θερμοϋποδοχείς 

- φωτοϋποδοχείς

- μηχανοϋποδοχείς

- τα αισθητήρια όργανα

2) Ποιοι από τους παραπάνω υποδοχείς είναι και στο 

εσωτερικό του σώματος; 

3) Ποιες αισθήσεις δημιουργούν οι παραπάνω 

υποδοχεις; 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


