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Η αναπνοή στον άνθρωπο 

Ονοματεπώνυμο:     Τάξη-τμήμα: Ημερομηνία: 

 

Εισαγωγή 

1. Ποια πιστεύετε ότι είναι η λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος στον 

άνθρωπο; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Να αναφέρετε όσα όργανα του αναπνευστικού συστήματος μπορείτε. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Με ποια άλλα συστήματα του οργανισμού πιστεύετε ότι συνεργάζεται το 

αναπνευστικό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Το σύστημα 

 

4. Στο παρακάτω σχήμα που απεικονίζει το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου να 

τοποθετήσετε τις κατάλληλες ενδείξεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναπνευστικό 

σύστημα 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4914?locale=el
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5. Στο παρακάτω σχήμα που απεικονίζει τη συνεργασία του αναπνευστικού με άλλα 

συστήματα να συμπληρώσετε τους κατάλληλους όρους στα κενά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ποιους ρόλους έχει η ρινική κοιλότητα στην πορεία του αέρα στο εσωτερικό του 

σώματος; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Τα κύτταρα του βλενογόννου της αναπνευστικής οδού διαθέτουν βλεφαρίδες 

(τριχίδια) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει 

αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Αφού παρακολουθήσετε το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «όταν τρώμε δε 

μιλάμε» να εξηγήσετε τι μπορεί να συμβεί αν τρώμε και μιλάμε ταυτόχρονα. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

βλεφαρίδες 

πυρήνας 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4918?locale=el
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Ποιο όργανο είναι κοινό στο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα; 

_____________________________________________________________________ 

10. Για ποιο λόγο η τραχεία διαθέτει οστέινους δακτύλιους; 

_____________________________________________________________________ 

11. Γιατί αναπνέουμε γρηγορότερα όταν κάνουμε έντονη δραστηριότητα; Δες το video 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Ποιες κινήσεις πραγματοποιεί το διάφραγμα κατά την εισπνοή και εκπνοή; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Να περιγράψεις τη διαδικασία ανταλλαγής των αναπνευστικών αερίων στις 

κυψελίδες των πνευμόνων και να συμπληρώσεις τις ενδείξεις στην εικόνα. Θα σε 

βοηθήσει το animation. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

14. Ποιες αιτίες πιστεύεις ότι προκαλούν προβλήματα στο αναπνευστικό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15. Με ομάδα συμμαθητών σου κατασκευάστε ενημερωτική αφίσα/παρουσίαση για 

τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία των νέων ή για τις επιδράσεις 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. 

 

   

http://www.youtube.com/watch?v=hc1YtXc_84A
http://teachhealthk-12.uthscsa.edu/studentresources/AnatomyofBreathing3.swf
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1291?locale=el

