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          Εργαστηριακή άσκηση ανατομίας καρδιάς χοίρου 

 

1. Στόχοι της άσκησης. 

   α. εξοικείωση των μαθητών στην ψηλάφηση,     

      παρατήρηση και ανατομία νωπών φυσικών   

      οργάνων και συγκεκριμένα της καρδιάς του χοίρου.    

   β. να εντοπίσουν τα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς και να διακρίνουν τις αρτηρίες και τις φλέβες. 

   γ. να δουν τις στεφανιαίες αρτηρίες και να αντιληφθούν το ρόλο τους.          

   δ. να δουν τη διαφορά στα τοιχώματα των κόλπων και κοιλιών. 

 

2. Αξιολόγηση της άσκησης: 

   Η κάθε ομάδα στο επόμενο μάθημα θα πρέπει να έχει μια παρουσίαση σε Power Point και  

   στην οποία θα παρουσιάζει την καρδιά με τα μέρη της και τα αιμοφόρα αγγεία, καθώς και  

   την κυκλοφορία του αίματος σε αυτήν και βέβαια κάθε πληροφορία σχετική. 

 

3. Όργανα και Υλικά 

   α. Ελαστικά γάντια μιας χρήσης 

   β. Καρδιά χοίρου  

   γ. Νυστέρι, λαβίδα, δίσκος εργασίας, χαρτί, ρολό κουζίνας 

   δ. μηχανή για φωτογραφίες, στυλό 

 

4. Πορεία της άσκησης:   

Στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων ένα άτομο αναλαμβάνει γραμματέας ένα άτομο αναλαμβάνει 

να φωτογραφίσει την όλη διαδικασία για να υπάρχει υλικό για την παρουσίαση και δύο άτομα 

θα αναλάβουν τη διαδικασία της ανατομίας. 

1η φάση: Αφού βάλετε τα γάντια μιας χρήσης, περιεργάζεστε την καρδιά και εντοπίζετε  

            τον προσανατολισμό της καρδιάς.  

            Παρατηρήστε τα αιμοφόρα αγγεία πάνω στην καρδιά. 

            Είναι οι στεφανιαίες αρτηρίες και φλέβες, οι οποίες 

            συχνά παρουσιάζουν προβλήματα. 

2η φάση: Εντοπίστε την πνευμονική φλέβα και αρτηρία καθώς 

           και την κοίλη φλέβα και την αορτή. 

         ( Μπορείτε να περάσετε το δάχτυλό σας μέσα από την 

             αορτή για να διαπιστώσετε τα παχιά τοιχώματα της 

             αριστερής κοιλίας αλλά και από την πνευμονική αρτηρία 

            για να αισθανθείτε τα λεπτότερα σχετικά τοιχώματα της 

            δεξιάς κοιλίας. ) 

Ομάδα: 1. 

               2.  

               3.  

               4. 
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Εργαστήριο 

Βιολογίας Α΄ τάξη 
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Διαπιστώστε τις διαφορές μεταξύ αρτηριών και φλεβών. 

 

Ο γραμματέας σχεδιάζει την καρδιά και εντοπίζει στο σχήμα τα τμήματα της καρδιάς καθώς και τα 

αιμοφόρα αγγεία 

Βγάζουμε φωτογραφίες αλλά φροντίζουμε η καρδιά να φαίνεται από την εμπρός πλευρά 

   

3η φάση: Κόβουμε ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ξεκινώντας από το κάτω μέρος την καρδιά σε δύο  

             ίδια μέρη, κάθετα το μεσοκοιλιακό και μεσοκολπικό διάφραγμα. 

             Ζητήστε τη βοήθεια του καθηγητή αν δυσκολεύεστε. 

Εντοπίστε τους τέσσερις χώρους της καρδιάς καθώς και τις βαλβίδες μεταξύ κόλπων και κοιλιών, 

δείτε τη διαφορά στο πάχος των τοιχωμάτων κόλπων και κοιλιών, αλλά και μεταξύ αριστερής και 

δεξιάς κοιλίας.  

Κρατάμε σημειώσεις και φωτογραφίες για την παρουσίαση μας.  

 

Σχεδιάζουμε την καρδιά και κρατάμε σημειώσεις 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


