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ÖÅ2: ÌÉÊÑÇ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁ 

Áêüìç êáé óôïí ðéï ìéêñü ôñáõìáôéóìü, óå ïðïéïäÞðïôå ìÝñïò ôïõ

óþìáôüò ìáò, áðü ôçí ðëçãÞ âãáßíåé áßìá. Ðþò üìùò öôÜíåé ôï áßìá

óå üëá ôá óçìåßá ôïõ óþìáôüò ìáò;

ÐáñáôÞñçóå ôï óêßôóï ôïõ êõêëïöïñéêïý

óõóôÞìáôïò. ×ñùìÜôéóå ôéò áñôçñßåò ìå êüêêéíï

÷ñþìá, ôéò öëÝâåò ìå ìðëå ÷ñþìá êáé óçìåßùóå ìå

âÝëç ôç ñïÞ ôïõ áßìáôïò. Óôï óêßôóï ç êáñäéÜ åßíáé

ó÷åäéáóìÝíç ìåãáëýôåñç áðü ôï êáíïíéêü, ãéá íá

ìðïñåßò íá óçìåéþóåéò ðéï åýêïëá ôç ñïÞ ôïõ

áßìáôïò. 

ÓõìðÝñáóìá

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Με τη μεγάλη κυκλοφορία του αίματος, αίμα πλούσιο σεοξυγόνο φτάνει σε όλα τα μέρη ( όργανα ) του σώματος.Με τη μικρή κυκλοφορία του αίματος το διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται από τα όργανα στους πνεύμονες.

Theo
Γραφομηχανή
2 ώρες
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Ôï êõêëïöïñéêü åßíáé Ýíá áðü ôá ðéï óçìáíôéêÜ áëëÜ êáé ôá ðéï åõáßóèçôá óõóôÞìáôá ôïõ ïñãáíéóìïý

ìáò. Ôá ðñïâëÞìáôá óôï êõêëïöïñéêü óýóôçìá áðïôåëïýí óôç ÷þñá ìáò ôç óçìáíôéêüôåñç áéôßá

èáíÜôïõ áðü áóèÝíåéá. ÐáñáôÞñçóå ôéò ðáñáêÜôù åéêüíåò êáé óõæÞôçóå ìå ôïõò óõììáèçôÝò êáé ôéò

óõììáèÞôñéÝò óïõ ãéá ôéò óõíÞèåéåò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ êõêëïöïñéêïý ìáò

óõóôÞìáôïò.

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá óçìåéþíïíôáò ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò ðáñÜãïíôåò ãéá ôçí êáëÞ

ëåéôïõñãßá ôïõ êõêëïöïñéêïý ìáò óõóôÞìáôïò.

ÓõìðÝñáóìá

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την καλή λειτουργία του κυκλοφο-ρικού συστήματος είναι η σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή και ηαποφυγή του άγχους, του τσιγάρου και των οινοπνευματωδών ποτών.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. ÐáñáôÞñçóå ôï óêßôóï ôïõ êõêëïöïñéêïý óõóôÞìáôïò êáé óçìåßùóå ìå âÝëç ôç ñïÞ ôïõ áßìáôïò.

Ìðïñåßò íá ðåñéãñÜøåéò ìå ëßãá ëüãéá ôçí êõêëïöïñßá ôïõ áßìáôïò îåêéíþíôáò áðü ôçí áñéóôåñÞ

êïéëßá;

Ôï áßìá öåýãåé áðü ôçí áñéóôåñÞ êïéëßá êáé ìÝóá

áðü ôéò áñôçñßåò öôÜíåé óôá äéÜöïñá üñãáíá. 

Óôç óõíÝ÷åéá

2. Ðïéåò åßíáé ïé âáóéêÝò óõíÞèåéåò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ êõêëïöïñéêïý

óõóôÞìáôïò;

.

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
                    δίνει οξυγόνο στα όργανα του σώματος και παίρνει διοξείδιο τουάνθρακα. Το αίμα που μεταφέρει διο-ξείδιο του άνθρακα φτάνει μέσα απότις φλέβες στο δεξιό κόλπο της καρδιάς.Στη συνέχεια περνά μέσα από τη βαλ-βίδα στη δεξιά κοιλία και από εκεί φτά-νει στους πνεύμονες. Εκεί αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα και παίρνει οξυ-γόνο. Το αίμα που μεταφέρει οξυγόνοεπιστρέφει στον αριστερό κόλπο τηςκαρδιάς και περνά στην αριστερή κοιλία,για να αρχίσει πάλι ο ίδιος κύκλος.

Theo
Γραφομηχανή
Οι βασικές συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή υγεία του κυκλοφορικού συστή-ματος είναι η υγιεινή διατροφή, η συχνή και συστηματική σωματική άσκηση, η μεί-ωση του καθημερινού άγχους, η αποφυγή του καπνίσματος και των οινοπνευμα-τωδών ποτών, η ζωή κοντά στη φύση κ.ά.




