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ÖÅ1: Ç ÁÍÁÐÍÏÇ

¼ôáí ôñÝ÷åéò, üôáí êïëõìðÜò, üôáí

êÜíåéò Ýíôïíåò áóêÞóåéò, áíáðíÝåéò

ðéï ãñÞãïñá áð’ üôé óõíÞèùò. Ãéáôß

Üñáãå óõìâáßíåé áõôü;

Áêïýìðçóå ôç ìßá ðáëÜìç óôï óôÞèïò óïõ êáé ôçí Üëëç óôçí êïéëéÜ óïõ,

åíþ áíáðíÝåéò êáíïíéêÜ. Ôé ðáñáôçñåßò; 

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

Theo
Γραφομηχανή
Το στήθος μου και η κοιλιά μου κινούνται μέσα - έξω, όταν αναπνέω.
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ÐÜñå ìßá âáèéÜ áíÜóá êáé öïýóêùóå üóï ðåñéóóüôåñï

ìðïñåßò Ýíá ìðáëüíé. Êëåßóå ôï óôüìéü ôïõ êáé óýãêñéíÝ

ôï ìå ôá ìðáëüíéá ðïõ öïýóêùóáí ïé óõììáèçôÝò êáé ïé

óõììáèÞôñéÝò óïõ. ¸÷ïõí üëá ôá ìðáëüíéá ôï ßäéï

ìÝãåèïò;

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

u Ìå ôç âïÞèåéá åíüò óõììáèçôÞ Þ ìéáò

óõììáèÞôñéÜò óïõ ìÝôñçóå ðüóåò öïñÝò áíáðíÝåéò

óå Ýíá ëåðôü. 

u ÊÜíå ãéá ìåñéêÜ ëåðôÜ åðß ôüðïõ ôñï÷Üäçí êáé

ìÝôñçóå îáíÜ. Ôé ðáñáôçñåßò;

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Δεν έχουν όλα τα μπαλόνια που φουσκώνουμε το ίδιο μέγεθος.
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.ÐáñáôÞñçóç

u

u

Óôçí ðáñáêÜôù åéêüíá ìðïñåßò íá ðáñáôçñÞóåéò ôá üñãáíá ôïõ áíáðíåõóôéêïý ìáò óõóôÞìáôïò.

ÓõæÞôçóå ìå ôç äáóêÜëá Þ ôï äÜóêáëü óïõ ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáèåíüò áðü áõôÜ êáé óçìåßùóå óôá

êïõôÜêéá ôéò ïíïìáóßåò ôùí ïñãÜíùí. Ó÷åäßáóå âÝëç ðïõ íá äåß÷íïõí ôçí ðïñåßá ôïõ áÝñá óôï óþìá

ìáò, üôáí áíáðíÝïõìå. 

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Σε στάση ηρεμίας αναπνέω 35 - 40 φορές το λεπτό.

Theo
Γραφομηχανή
Μετά από τροχάδην αναπνέω 45 - 50 φορές το λεπτό.

Theo
Γραφομηχανή
Ρινικήκοιλότητα

Theo
Γραφομηχανή
Στοματικήκοιλότητα

Theo
Γραφομηχανή
Λάρυγγας

Theo
Γραφομηχανή
Τραχεία

Theo
Γραφομηχανή
Πνεύμονες

Theo
Γραφομηχανή
Βρόγχοι

Theo
Γραφομηχανή
Κυψελίδα

theo
Βέλος

theo
Βέλος

theo
Βέλος

theo
Βέλος

theo
Βέλος
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ãéáôß áíáðíÝåéò ðéï ãñÞãïñá, üôáí

êïëõìðÜò, ôñÝ÷åéò Þ êÜíåéò Ýíôïíåò áóêÞóåéò;

2. Ðïéá åéêüíá áíôéóôïé÷åß óôïí áÝñá ðïõ

åéóðíÝïõìå êáé ðïéá óôïí áÝñá ðïõ

åêðíÝïõìå;

3. ¸íùóå ìå ãñáììÝò ôá êïõôÜêéá ðïõ ôáéñéÜæïõí.

ÓõìðÝñáóìá

.

ìýôç åäþ ãßíåôáé ç áíôáëëáãÞ ôùí áåñßùí

åßóïäïò ôïõ áÝñá ðïõ áíáðíÝïõìåôñá÷åßá

êõøåëßäåò åßíáé ç óõíÝ÷åéá ôïõ ëÜñõããá êáé êáôáëÞãåé óôïõò âñüã÷ïõò

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Ο αέρας που εισπνέουμε περιέχει περισσότερο οξυγόνο και λιγότερο διοξείδιοτου άνθρακα, από τον αέρα που εκπνέουμε. Με την αναπνοή περνά οξυγόνο στοαίμα και αποβάλλεται διοξείδιο του άνθρακα.

Theo
Γραφομηχανή
Όταν κουράζομαι, ο οργανισμός μου χρειάζε-ται περισσότερο οξυγόνο. Γι' αυτό πρέπει νααναπνέω πιο γρήγορα, για να παίρνω περισσό-τερο οξυγόνο από τον αέρα που εισπνέω.

Theo
Γραφομηχανή
εκπνοή                           εισπνοή

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

theo
Γραφομηχανή
Όταν εισπνέουμε παίρνουμε άζωτο,οξυγόνο και διάφορα άλλα αέρια.

theo
Γραφομηχανή
Όταν εκπνέουμε βγάζουμε άζωτο,οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και διάφορα άλλα αέρια.




