


Γηαηί ε θάζε αίζζεζε καο δίλεη δηαθνξεηηθό κήλπκα;

Πνηεο είλαη ε ζωκαηηθέο θαη εηδηθέο αηζζήζεηο; 

Βηνινγία Α’ Λπθείνπ

10. Αηζζεηήξηα όξγαλα – Αηζζήζεηο

Υπνδνρείο – Αηζζήζεηο – Σσκαηηθέο 

αηζζήζεηο

Γλωζηηθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο



Καηαηγηζκόο ηδεώλ & Εξωηήζεηο

Ελεξγνπνίεζε

Μέζα

• Γλσξίδεηαη πνηεο είλαη νη αηζζήζεηο καο;

• Τί πιεξνθνξίεο παίξλνπκε κε ηηο αηζζήζεηο καο;

• Πνηα όξγαλα ρξεζηκνπνηνύκε; 

• Θπκάζηε πώο κεηαθέξεηαη ε πιεξνθνξία ζηνλ εγθέθαιό καο;

Πώο θαηαιαβαίλνπκε όηη πνλάκε;

Γηαηί ε θάζε αίζζεζε καο δίλεη δηαθνξεηηθό κήλπκα;

Πνηεο είλαη ε ζωκαηηθέο θαη εηδηθέο αηζζήζεηο; 



 Αθή, Αθνή, Γεύζε, Όξαζε, Όζθξεζε 

 Πώο είλαη ην πεξηβάιινλ καο θαη πσο ληώζεη ην ζώκα καο 

( θξύν-δεζηό, πόλν, πείλα, γεύζε θ.α.)    

 Μάηηα, κύηε, ζηόκα, απηηά, ρέξηα - δέξκα  

 Αληαλαθιαζηηθό ηόμν: ην εξέζηζκα πξνζιακβάλεηαη από ηνλ ππνδνρέα > δεκηνπξγεί κηα 

λεπξηθή ώζε > ηαμηδεύεη κέζσ ηνπ αηζζεηηθνύ λεπξώλα πνπ κεηαθέξεη κελύκαηα από 

ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο ζην λσηηαίν κπειό θαη ζηνλ εγθέθαιν. Τν ΚΝΣ

επεμεξγάδεηαη ηηο λεπξηθέο ώζεηο > Γίλεηαη ελεξγνπνίεζε ηνπ θηλεηηθνύ λεπξώλα> Τν 

εθηειεζηηθό όξγαλν απαληά ζην εξέζηζκα



Εμεξεύλεζε

Μέζα

• Χειάθεζε αληηθεηκέλνπ 

• Με πόζεο αηζζήζεηο κπνξείο λα πεξηγξάςεηο ην αληηθείκελν;  

• Τη είδνπο κήλπκα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ε θάζε αίζζεζε; 

• Μπνξείο λα γεπηείο κε ηα ρέξηα;

• Σε πνηα ζεκεία ηνπ δέξκαηνο αηζζάλεζαη πην έληνλα 

ηελ πίεζε ηεο νδνληνγιπθίδαο; 

Πξαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε νκάδεο 



 Δλεξγνπνίεζε αηζζήζεσλ

 Δπεμεξγαζία ηεο ζρέζεο εξέζηζκά-κήλπκα-αίζζεζε

 Γηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ίδην αληηθείκελν νθείινληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ ζώκαηνο (διδ. ππνδνρείο)

 Αληίιεςε ηεο δηαθνξεηηθήο θαηαλνκήο ησλ πεξηνρώλ (διδ. 

ππνδνρείο) ζην ζώκα πνπ πξνζιακβάλνπλ έλα εξέζηζκα  γηα λα 

δώζνπλ ηελ αίζζεζε



Σπδήηεζε νκάδωλ θαη δαζθάινπ & Αλαδήηεζε πεγώλ

Εμήγεζε

Μέζα

• Σε ηη νθείιεηαη ε αληίιεςε δηάθνξσλ εξεζηζκάησλ -

αηζζήζεσλ πάλσ ζην ίδην αληηθείκελν;

• Μπνξνύλ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο λα αλαγλσξηζζνύλ 

από κηα κόλν αίζζεζε; 

Αλαδξνκή ζηελ πιεξνθνξία ηνπ βηβιίνπ

Παξνπζίαζε επεμεγεκαηηθνύ video



 Ο άλζξσπνο δηαζέηεη έλα ζύζηεκα αηζζεηήξησλ νξγάλσλ, ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

ηνπ

Εηδηθά θύηηαξα – ππνδνρείο 

Οη ρεκεηνϋπνδνρείο

Οη ζεξκνϋπνδνρείο

Οη θσηνϋπνδνρείο

Οη κεραλνϋπνδνρείο

 Η αίζζεζε είλαη ην απνηέιεζκα εξκελείαο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ θηάλνπλ ζηνλ εγθέθαιν.

Ο ηξόπνο δεκηνπξγίαο θαη κεηαθνξάο ηεο λεπξηθήο ώζεο είλαη ν ίδηνο, αλεμάξηεηα από 

ην είδνο ηνπ εξεζίζκαηνο, νη δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθνύ 

ηξόπνπ αλάιπζεο θαη εξκελείαο απηώλ ησλ λεπξηθώλ ώζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πεξηνρή ηνπ θινηνύ όπνπ θαηαιήγνπλ νη λεπξηθέο ώζεηο.

 Σσκαηηθέο αηζζήζεηο

Αθή θαη πίεζε

Πόλνο

Θεξκνθξαζία



Πξαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε νκάδεο

Επεμεξγαζία

Μέζα

Πνηνη ππνδνρείο αζζελνύλ, πνηνη παξακέλνπλ ίδηνη θαη 

πνηνπο θαινύκαζηε λα νμύλνπκε όηαλ: 

Α) Τπθισλόκαζηε 

Β) Φάλνπκε ηελ αθνή καο

Γ) Φάλνπκε ηελ γεύζε καο



Πξαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε νκάδεο – θύιιν εξγαζίαο 

Εμέηαζε

Μέζα

1) Γείμηε πνπ εληνπίδνληαη ζην ζώκα νη:

- ρεκεηνϋπνδνρείο 

- ζεξκνϋπνδνρείο 

- θσηνϋπνδνρείο

- κεραλνϋπνδνρείο

- ηα αηζζεηήξηα όξγαλα

2) Πνηνη από ηνπο παξαπάλσ ππνδνρείο είλαη θαη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο; 

3) Πνηεο αηζζήζεηο δεκηνπξγνύλ νη παξαπάλσ 

ππνδνρεηο; 



Εσταριστούμε για την προσοτή σας!


