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ПЕРЕДМОВА
Посібник містить плани-конспекти всіх уроків з біології для 

7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених від-
повідно до чинної програми. 

Структура уроків уніфікована і побудована з урахуванням 
сучасних вимог до організації навчально-виховного процесу.

У посібнику подано різноманітні форми й методи роботи на 
уроці. На етапах актуалізації опорних знань та мотивації навчальної 
діяльності використовуються вправи для активізації пі знавальної ді-
яльності учнів. При вивченні нового матеріалу, окрім традиційних 
методів подання інформації, використовується та детально описана 
організація дослідницької й пошукової діяльність учнів, пропонують-
ся різноманітні проблемні запитання та ситуації для обговорення, 
активно застосовуються інтерактивні методи навчання. Це допоможе 
учням подолати труднощі в засвоєнні знань, а також у застосуванні 
отриманих умінь і навичок на практиці.

Значне місце в структурі уроків займають доповіді учнів на 
уроках, що доповнюють програмний матеріал.

Тематичний контроль знань подано в двох варіантах.
До всіх уроків розроблено індивідуальне домашнє завдання 

проблемно-пошукового змісту, що дозволяє підготуватися учням 
і учителю до активної співпраці на наступних уроках. 

До посібника додається електронний ресурс, на якому роз-
міщено два варіанти календарного плану: перший — до будь-якого 
чинного підручника, що відповідає програмі, другий — орієнтова-
ний на підручник «Біологія. 7 клас» авторів Запорожець Н. В., 
Черевань І. І., Воронцова І. А. видавництва «Ранок», 2015 р. Також 
можна скористатися зручною таблицею, де до кожного уроку по-
дано завдання з друкованих посібників видавництва «Ранок». Усі 
матеріали електронного додатку представлені у форматі Word.

Завантажити електронні додатки можна скориставшись 
скетч-карткою.

Пропонований посібник допоможе вчителям швидко та 
якісно підготуватися до уроків, перевірити й оцінити знання 
учнів, розширити кругозір дітей, сформувати дбайливе ставлення 
до природи та інтерес до вивчення біології.
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Вступ

УРОК № 1

Вступ. Тварина — живий організм
 Мета уроку: схарактеризувати тварин як живі організми; ознайомити з властивостями 

тварин; формувати навички роботи з текстом, уміння знаходити інфор
мацію; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення; виховувати дбайливе 
ставлення до природи в цілому і тварин зокрема.

 Матеріали та обладнання: опудала, колекції зображень тварин.
 Основні поняття: тварини, ріст, рух, розмноження, обмін речовин, живлення, дихання, ви

ділення, подразливість.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 1. Привітання.
 2. Перевірка присутності учнів.
 3. Перевірка готовності учнів до уроку.

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Епіграф до уроку
Відганяй від себе все те, що заважає тобі бачити свій зв’язок 

з усім живим.

Л. М. Толстой

 ; Слово вчителя
Кожен з нас є частиною живої природи. Наша планета — 

наш дім, а організми, що нас оточують,— наші сусіди. Завжди 
приємно жити із сусідами в злагоді, але для цього треба добре 
знати один одного. Сьогодні ви вперше прийшли на урок біології 
у 7-му класі, і саме сьогодні ви почнете більше дізнаватись про 
наших близьких «сусідів» — тварин.
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 III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 ; Слово вчителя
Тваринам, як і усім живим організмам, притаманні певні 

властивості. Більшість з них вам відома ще з курсу «Природо-
знавства», який ви вивчали в початковій школі та в 5-му класі, 
а також з курсу біології у 6-му класі. Давайте пригадаємо основні 
властивості живих організмів.

 ; Асоціативний кущ

Ріст
Виділення Розвиток

Подразливість Розмноження

Живлення Обмін речовин

Дихання Рух

Властивості організмів

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тварини — живі організми

 ; Фронтальна бесіда, словникова робота
— Які організми називають живими?
— Як можна відрізнити тваринний організм від, напри-

клад, рослин або грибів?
— Тож, які організми ми можемо називати тваринами?
Тварини (латин. Animalia або Metazoa) — це група пере-

важно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, од-
нією з найголовніших ознак яких є гетеротрофність та здатність 
активно рухатись.

2. Властивості тварин

 ; Робота в парах, заповнення таблиці, робота з підручником
У тексті підручника учні мають знайти характеристики 

властивостей тварин і заповнити таблицю.
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ВЛАСТИВОСТІ ТВАРИН
Властивість Сутність Значення для організму

Живлення Процес надходження в організм, 
перетворення та засвоєння пожив
них речовин

Отримання поживних речовин, з яких ви
вільнятиметься енергія, необхідна для 
процесів життєдіяльності

Дихання Сукупність процесів, у результаті 
яких відбувається поглинання орга
нізмом кисню, його використання 
та виведення вуглекислого газу

Кисень окиснює органічні речовини та до
помагає вивільняти енергію

Виділення Процес виведення з організму кін
цевих продуктів, що 
утворилися в ході обміну речовин 
у клітинах тіла при розщепленні 
органічних енерговмісних речовин

Очищення організму від шкідливих речо
вин, підтримка сталого складу організму

Ріст Збільшення розмірів і маси орга
нізму

Зміна зовнішнього вигляду, накопичення 
поживних речовин

Розвиток Набуття нових якостей Формування організму, органів, систем 
органів

Розмноження Відтворення подібних до себе (бу
ває статеве й нестатеве)

Передача генетичного матеріалу від бать
ківського покоління наступному, що за
безпечує відтворення ознак даного виду

Подразливість Здатність організму сприймати змі
ни середовища і відповідати на них

Забезпечує поведінку тварин, 
взаємозв’язки з навколишнім середови
щем та іншими організмами

Рух Пресування організму в середови
щі, зміна положення тіла

Забезпечує активну поведінку, перемі
щення, розселення організмів

3. Типи руху тварин

 ; Фронтальна бесіда, частково-пошукова діяльність, робота з підручником
Знайдіть у тексті підручника відповідь на запитання: «Які 

типи руху розрізняють у тварин?»

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 ; Вправа «Четвертий зайвий»
Учні мають визначити зайве слово і пояснити, чому воно 

зайве. Роботу можна виконувати як фронтально, так і самостійно 
в зошитах або в парах.
 1. Коник, бузок, жаба, голуб. (Бузок, адже це рослина.)
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 2. Ожина, купина, вивірка, береза. (Вивірка, адже це тварина.)
 3. Тигр, вовк, косуля, калина. (Калина, адже це рослина.)
 4. Кульбаба, гадюка, верба, барвінок. (Гадюка, адже це тварина.)

 ; Вправа «Анаграма»
На дошці написані слова, у яких перемішано порядок букв. 

Учні мають установити правильну послідовність букв, після чого 
дати визначення отриманого слова.

ХРУ СІТР ВОТОЗИРК НЯЗЖНОРОМЕН НЯХНИДА  
ВЯНЛЕЖИН   НЕЛІДИНЯВ   ПЗИРАЛІВДОСТЬ

Відповідь: рух, ріст, розвиток, розмноження, дихання, жив-
лення, виділення, подразливість.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

властивості тварин.
Підготувати міні-проекти за темами: «Тварини-рекордсме-

ни», «Як утворюються коралові острови?», «Як утворюються пер-
лини?», «Тварини-будівельники», «Зуби ссавців».

Виконання цих проектів передбачає створення презентацій, 
а представлення результатів роботи будуть надані на подальших 
уроках під час вивчення відповідних тем.

Міні-проекти визначаються навчальною програмою і є обо в’яз-
ковими для виконання, тож краще розподілити теми між учнями 
для того, щоб можна було заслухати презентації на різних уроках.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Особ-
ливості будови та життєдіяльності, що притаманні тільки тваринам».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Робота з підручником
Дати відповіді на запитання після параграфа.

 ; Підсумкова бесіда
— Які організми називають тваринами?
— Які властивості притаманні тваринам?
— У чому полягає особливість живлення тварин?
— Як можуть рухатись тварини?
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УРОК № 2

Основні відмінності тварин від рослин 
та грибів. Особливості живлення 
тварин

 Мета уроку: ознайомити з особливостями будови та життєдіяльності тварин; навчити 
відрізняти тварин від рослин і грибів; формувати навички роботи з тек
стом, уміння працювати за аналогією; розвивати увагу, спостережливість, 
мислення; виховувати любов до живих організмів.

 Матеріали та обладнання: опудала, колекції зображень тварин.
 Основні поняття: автотрофне, міксотрофне та гетеротрофне живлення, тварини, рослини, 

гриби, обмежений та необмежений ріст.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Епіграф до уроку
Природа — це єдина книга, з великим змістом на кожній 

сторінці.
Й. Гете

 ; Слово вчителя
Сьогодні ми продовжимо гортати сторінки книги «Приро-

да». Дізнаємося більше про тварин, згадаємо те, що нам вже відо-
мо про рослини і гриби. Зможемо порівняти ці організми та ви-
явити їхні особливості.

 III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ 
ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 ; Кросворд із ключовим словом
Кросворд можна спроектувати на екран, написати на дошці 

або роздрукувати і роздати учням для самостійної письмової роботи.
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1Р І С Т
2Р О З В И Т О К
3Д И Х А Н Н Я

4Р У Х
5В И Д І Л Е Н Н Я

6Р О З М Н О Ж Е Н Н Я
7Ж И В Л Е Н Н Я

 1. Кількісні зміни організму.
 2. Якісні зміни організму.
 3. Процес поглинання кисню та виділення вуглекислого газу.
 4. Здатність організмів активно пересуватись.
 5. Виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму.
 6. Відтворення собі подібних.
 7. Надходження в організм, перетворення та засвоєння пожив-

них речовин.

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спільні ознаки тварин, рослин і грибів

 ; Самостійна робота, заповнення таблиці
Учитель пропонує учням розділити сторінку в зошиті на-

впіл і в лівій її частині записати ті ознаки, що є спільними для 
тварин, рослин і грибів.

СПІЛЬНІ ОЗНАКИ ТА ВІДМІННОСТІ ТВАРИН, РОСЛИН І ГРИБІВ

Спільні ознаки Відмінні ознаки
1. Складаються з клітин.
2. Обмін речовин та енергії.
3. Ріст і розвиток.
4. Розмноження.
5. Подразливість.
6. Передача спадкової інформації.
7. Спільне походження

Учні заповнюють таблицю, користуючись власним досвідом 
та текстом підручника. Якщо в учнів виникнуть труднощі, учи-
тель має натякнути їм на правильні відповіді.
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2. Особливості живлення тварин

 ; Фронтальна бесіда, робота зі схемою
— Які типи живлення бувають у живих організмів?

Автотрофне Міксотрофне (змішане)

Тип живлення

Гетеротрофне

 ; Рольова гра «Паспортний контроль»
Паспортист: Доброго дня. Ваші документи, будь ласка. На-

звіть себе.
1-й учень: Добрий день. Я — автотрофний організм.
Паспортист: З якою метою прибули до нас?
1-й учень: Я можу самостійно синтезувати органічні речови-

ни з неорганічних.
Паспортист: Добре, проходьте. Наступний.
2-й учень: Доброго дня. Я — гетеротрофний організм.
Паспортист: Мета вашого прибуття?
2-й учень: Я приїхав слідом за автотрофним організмом, 

адже дуже залежу від нього. Живлюсь готовими органічними 
речовинами.

Паспортист: Зрозуміло. Наступний. Вітаю вас.
3-й учень: Добрий день. Я — міксотрофний організм.
Паспортист: Мета прибуття?
3-й учень: Я приїхав за компанію, адже я можу живитись 

як автотрофно, так і гетеротрофно.
Паспортист: Діти, а скажіть, які з цих типів можуть бути 

тваринами? (Переважно гетеротрофний організм, а також деякі 
представники (наприклад, евглена зелена) є міксотрофами.)

 ; Заповнення таблиці
Учні заносять особливості живлення тварин до правого 

стовп чика таблиці.

3. Інші відмінності тварин від рослин і грибів

 ; Виступи учнів з повідомленнями «Особливості будови та життєдіяльності, 
що притаманні тільки тваринам»
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 ; Заповнення таблиці, частково-пошукова діяльність, робота з підручником
Учні доповнюють правий стовпчик таблиці.

Спільні ознаки Відмінні ознаки
1. Складаються з клітин. 
2. Обмін речовин та енергії. 
3. Ріст і розвиток. 
4. Розмноження. 
5. Подразливість. 
6. Передача спадкової інформації. 
7. Спільне походження

1. Більшість тварин є гетеротрофами. 
2. Здатні до активного руху. 
3.  Відсутність клітинної стінки, пластид і вакуо

лей з клітинним соком. 
4. Мають системи органів. 
5. Більшість мають обмежений ріст

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Вправа «Вірю — не вірю»
Учням пропонується виконати завдання, у якому вони ма-

ють погодитись або не погодитись із твердженнями. Можна про-
водити фронтально усно (за браком часу), але краще письмово 
у вигляді самостійної роботи.
 1. Тварини — живі організми.
 2. Тварини живляться автотрофно.
 3. Більшість тварин активно рухаються.
 4. У більшості тварин обмежений ріст.
 5. Більшість тварин є одноклітинними.
 6. Більшість тварин ростуть протягом усього життя.
 7. У тваринних клітинах немає клітинної стінки.
 8. У тваринних клітинах немає пластид.
 9. У тваринних клітинах є вакуолі з клітинним соком.
 10. Більшість тварин мають системи органів.
 11. Тварини не здатні до подразливості.
 12. Тварини й рослини мають спільне походження.

Відповідь: 1. «+»; 2. «–»; 3. «+»; 4. «+»; 5. «–»; 6. «–»; 7. «+»; 
8. «+»; 9. «–»; 10. «+»; 11. «–»; 12. «+».

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

відмінності тварин від інших живих організмів.
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-

зентацію «Тканини тварин».
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 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Робота з підручником
Дати відповіді на запитання після параграфа.

 ; Вправа «Незакінчене речення»
— На уроці я дізнався, що…
— Мені особливо сподобалось…
— Цікавим виявилося…
— Раніше я не знав, що…

УРОК № 3

Будова тварин: клітини, тканини
 Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови клітин та тканин тварин; фор

мувати вміння узагальнювати інформацію, систематизувати вивчений 
матеріал; розвивати логічне мислення, уміння самостійно робити виснов
ки; виховувати інтерес до природничих наук.

 Матеріали та обладнання: мікроскоп, мікропрепарати тваринних тканин, зображення тва
ринної клітини та тканин.

 Основні поняття: клітина, ядро, цитоплазма, мембрана, глікокалікс, мітохондрії, лізосоми, 
рибосоми, апарат Гольджі, ендоплазматична сітка, клітинний центр, 
включення, органели руху, тканина, епітеліальна, м’язова, сполучна, нер
вова тканини.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Епіграф до уроку
Керувати природою можна лише підпорядковуючись їй.

Ф. Бекон
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 ; Слово вчителя
Сьогодні на уроці ми дізнаємось про закономірності, яким 

підпорядковується будова тварин. Маючи такі знання, нам буде 
легко зрозуміти, як відбуваються процеси життєдіяльності тва-
рин, які особливості вони мають.

 III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
На дошку прикріплюються зображення тваринних клітин 

і тканин (або проектуються на екран). Учитель пропонує учням 
подивитись на зображення і здогадатись, про що буде йтися на 
уроці. Разом з учнями учитель визначає тему уроку.

 IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ  
ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 ; Фронтальне опитування
— Чим тварини відрізняються від рослин і грибів?
— Що між ними спільного?
— Що є структурно-функціональною одиницею всього живого?

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості будови тваринної клітини

 ; Розповідь учителя з елементами бесіди, обговорення зображень
Будова тваринної клітини відрізняється від рослинної, перш 

за все своєю формою, відсутністю пластид, вакуолей та клітинної 
стінки, хлорофілу, наявністю клітинного центру та глікокаліксу.

Учитель демонструє зображення тваринної клітини та по-
значає на ньому основні структурні компоненти клітини.

 ; Робота в парах, заповнення таблиці, частково-пошукова діяльність, робота 
з підручником
Учні працюють у парах за варіантами: І варіант має схаракте-

ризувати особливості будови клітинних структур, а II варіант — їхні 
функції. Для отримання інформації учні користуються текстом під-
ручника. Кожний варіант заповнює свій стовпчик таблиці. Після 
цього вони діляться інформацією зі своїм напарником і заповнюють 
інший стовпчик таблиці. Перевірка здійснюється фронтально.
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БУДОВА ТВАРИННОЇ КЛІТИНИ
Структурні  

компоненти Особливості будови Функції

Мембрана Тонка еластична оболонка Захищає клітину, здійснює транспорт 
речовин

Цитоплазма В’язке зернисте внутрішнє середо
вище клітини

Є середовищем, у яке занурені всі орга
нели, де відбувається обмін речовин

Ядро Найбільша й найголовніша органе
ла, містить спадкову інформацію

Керує усіма процесами в клітині

Мітохондрії Видовженої або овальної форми, 
мають внутрішні вирости

Утворення та запасання енергії

Ендоплазматична 
сітка

Мережа канальців і порожнин, що 
утворені мембранами

Утворення складних органічних речо
вин та їх транспорт

Апарат Гольджі Комплекс з канальців, порож нин 
і пухирців, утворених мембранами, 
який розташований поруч з ядром

Сортування, пакування та транспорт ре
човин

Лізосоми Пухирці, оточені мембраною, що 
містять ферменти

Розщеплення речовин, утворення трав
них вакуолей

Рибосоми Дуже маленькі зернятка Синтез білків
Клітинний центр Два циліндричні тільця Участь у поділі клітини
Органели руху Джгутики, війки або псевдоподії Рух клітини
Включення Непостійні елементи Накопичення речовин
Глікокалікс Зовнішня еластична оболонка 

мембрани
Захист, зміна форми клітини

 � Цікавий факт
Клітинну будову тварин довів Теодор Шванн, створивши в 1839 році клітинну теорію. 
Клітини розмножуються поділом, проте, якщо клітина втрачає ядро, то вона втрачає 
здатність до поділу (наприклад, еритроцити).

2. Тканини тварин

 ; Фронтальна бесіда
— Що таке тканина?
— Які тканини рослин вам відомі?

 ; Слово вчителя
Тіло багатоклітинних тварин також складається з тканин. 

Розрізняють чотири основні типи тваринних тканин. Які саме? 
Зараз дізнаємось.
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 ; Виступи учнів з повідомленнями або презентаціями «Тканини тварин», 
складання схеми, робота з підручником

Епітеліальна
(виконує захисну, 
покривну, всмок
тувальну, виділь

ну функції)

М’язова
(виконує струк

турну, опорну, ру
хову, захисну 

функції)

Сполучна
(виконує структурну, 

опорну, дихальну, 
захисну, транспорт

ну функції)

Нервова
(здійснює регуля
цію всіх функцій 

організму)

Тканини тварин

 � Методична порада

Якщо є можливість продемонструвати учням мікропрепарати тканин тварин, то бажа
но це зробити (або, принаймні, спроектувати зображення на екран). Якщо є час, то 
схему можна доповнити малюнками тканин.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Вправа «Ти мені — я тобі»
Учні ставлять один одному питання з вивченої теми.

 ; Завдання для закріплення знань
Навести приклади органів, у яких трапляються різні типи 

тканин.
1. Епітеліальні. (Покриви шкіри, оболонки ротової і носової 

порожнин, шлунку.)
2. М’язові. (Скелетна мускулатура, стінки кровоносних 

судин і шлунково-кишкового тракту, серце.)
3. Сполучні. (Кров, скелет, легені, печінка.)
4. Нервові. (Головний та спинний мозок, нерви.)

 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

типи тканин тварин, структурні компоненти тваринної клітини.
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-

зентацію «Органи та системи органів тварин».
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 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Вправа «Мікрофон»
Учні відповідають на пропоноване запитання, коли отрима-

ють «мікрофон».
— Що найбільше вам запам’яталося з уроку?

УРОК № 4

Будова тварин: органи та системи  
органів

 Мета уроку: повторити поняття «орган», розкрити його значення для тварин; озна
йомити з будовою та функціями основних органів і систем органів тварин; 
формувати вміння працювати в групах, планувати свою роботу, вислов
лювати власну думку; розвивати систематичність і послідовність мислен
ня; формувати такі якості, як дисциплінованість, організованість, відпо
відальність.

 Матеріали та обладнання: вологі препарати, компоненти калейдоскопа — кольорові 
«скельця» (вирізані з аркушів кольорового паперу), магніти для їхнього 
утримання на дошці, таблиці «Системи органів».

 Основні поняття: орган, опорнорухова, кровоносна, дихальна, видільна, травна, статева 
(репродуктивна), нервова, ендокринна системи.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань, урокгра «Біологічний калейдоскоп».

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Девіз уроку
Порядок більше за все допомагає кращому засвоєнню.

Цицерон Марк Тулій

 ; Слово вчителя
Сподіваюсь, що сьогодні на нашому уроці буде порядок, 

який допоможе засвоїти нам багато нової інформації. Якщо ви 
працюватимете активно та плідно, то вам буде нескладно опано-
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вувати наступні теми, адже ви володітимете основою! Тож бажаю 
вам успіхів у засвоєнні нових знань. Але до того, як ми дізна-
ємось щось нове, маємо повторити вже вивчене раніше.

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 ; Вправа «Телефонний код»
Учні мають розшифрувати закодовані терміни та дати їх 

визначення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А, Б, В Г, Д, Е Є, Ж, З И, І, Ї, Й К, Л, М Н, О, П, Р С, Т, У, Ф Х, Ч, Ц, Ш Щ, Ю, Я, Ь

 1. 5547461 5. 8476651351
 2. 7516461 6. 52516161
 3. 9266 7. 155982669
 4. 54367651 8. 64167651

Відповіді: 1. Клітина; 2. Тканина; 3. Ядро; 4. Лізосома; 
5. Цитоплазма; 6. Мембрана; 7. Включення; 8. Рибосома.

 ; Фронтальне опитування
— Які типи тканини розрізняють у тварин?
— Які функції вони виконують?

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 ; Фронтальна робота
На екран проектуються зображення окремих органів рослин 

і тварин. Учням пропонується переглянути малюнки або фотографії, 
назвати те, що на них зображено та узагальнити інформацію. Учні 
мають дійти висновку, що мова на уроці піде про органи. Учитель 
доповнює припущення учнів і називає тему уроку повністю.

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Органи тварин

 ; Розповідь учителя з елементами бесіди, словникова робота, демонстрація 
вологих препаратів
— Згадаємо, які органи притаманні тваринам і рослинам.
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— Що взагалі називають органом? (Термін учні записують 
у зошити.)

Орган — це частина тіла певної форми, що складається з од-
накових груп тканин, займає певне положення і виконує одну чи 
декілька певних функцій.

— Які органи тварин вам відомі? (Учні пропонують варіанти.)
Учитель демонструє вологі препарати та зображення різних 

органів тварин. Пояснює, що будова кожного органа тісно зв’язана 
з тією функцією, яку він виконує.

— У чому різниця між рослинними та тваринними органа-
ми? (Рослини не мають внутрішніх органів і складаються з ін-
ших типів тканин.)

2. Системи органів тварин

 ; Робота в групах, «Біологічний калейдоскоп», робота з підручником
На дошці намальоване коло, яке поділене на сегменти — 

«скельця» калейдоскопа. Учитель пояснює, що поки що ці сег-
менти пусті, але наприкінці уроку це коло засяє різними кольо-
рами. Кожна група, яка позначена певним кольором, має 
опрацювати інформацію щодо певної системи органів, а потім 
представити її всім учням класу. Учні, які готували індивідуаль-
ні повідомлення або презентації можуть використовувати їх для 
роботи групи. Перед початком роботи всі учні малюють подібне 
велике коло у своїх зошитах. Вони будуть заповнювати його сег-
менти під час відповідей представників груп.

СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Статева 
система

Опорно 
рухова  

система
Травна  

система

Ендокринна 
система

Дихальна 
система

Нервова 
система

Видільна 
система

Кровоносна 
система
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Завдання для груп:
група 1: опорно-рухова система (сірий колір);
група 2: травна система (зелений колір);
група 3: дихальна система (блакитний колір);
група 4: кровоносна система (червоний колір);
група 5: видільна система (фіолетовий колір);
група 6: нервова система (жовтий колір);
група 7: ендокринна система (рожевий колір);
група 8: статева (репродуктивна) система (помаранчевий 

колір).
Слід звернути увагу учнів на те, що вони мають обов’язково 

назвати органи, які є складовими цих систем, та функції, які 
вони виконують. Під час презентації результатів представники 
груп можуть користуватися таблицями «Системи органів».

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Гра «Збери до купи», робота в групах
Учні отримують перелік органів, з якого мають зібрати пев-

ну систему, «зібрані купи» вони розміщують на дошці поряд із 
назвою системи органів, до якої вони належать.

Приклади завдань:
�� опорно-рухова система (м’язи, суглоби, кістки скелета, пан-

цир рака, мушля равлика);
�� травна система (ротова порожнина, глотка, стравохід, шлу-

нок, кишечник, анальний отвір, клоака, слинні залози, під-
шлункова залоза, печінка);

�� дихальна система (зябра, легені, трахеї, повітряні мішки, 
дихальця);

�� кровоносна система (серце, артерії, вени, капіляри);
�� видільна система (нирки, мальпігієві судини, зелені залози, 

нефридії);
�� нервова система (головний мозок, нервові вузли, нерви, 

спинний мозок, нервова трубка);
�� ендокринна система (щитоподібна залоза, надниркові зало-

зи, гіпофіз);
�� статева система (сім’яники, яєчники, сім’явивідні протоки, 

плацента).
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 � Методична порада

Краще, щоб групи отримали органи не тієї системи, яку вони описували на попередньо
му етапі роботи. Так буде більше можливостей оцінити, наскільки уважно вони слуха
ли інформацію інших груп. Якщо є можливість, то назви органів краще замінити ма
люнками. Таким чином в учнів одночасно формуватиметься уявлення про будову того 
чи іншого органа і належність його до певної системи.

 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

нові терміни, системи органів тварин.
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-

зентацію «Карл Лінней — батько систематики».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Підсумкова бесіда
Учитель пропонує ще раз поглянути на калейдоскоп, на-

звати і запам’ятати системи органів тварин, звертає увагу учнів 
на поняття «орган».
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Тема 1.  Різноманітність тварин

УРОК № 5

Поняття про класифікацію тварин.  
Різноманітність тварин

 Мета уроку: ознайомити учнів з класифікацією тваринного світу, його різноманітністю, 
основами систематики; розвивати увагу, мислення, уміння знаходити 
інформацію, порівнювати, установлювати правильний порядок; вихову
вати любов до природи.

 Матеріали та обладнання: колекції зображень тварин, портрети Гіппократа, Карла Ліннея, 
Арістотеля, біологічні довідники, проектор та екран або телевізор та DVD
програвач, колонки, відеофрагмент «У світі тварин».

 Основні поняття: систематика, класифікація, таксон, вид, рід, родина, ряд, клас, тип, цар
ство, бінарна номенклатура.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Епіграф до уроку
Природа так про все подбала, що усюди ти знаходиш чого 

навчатись.
Леонардо да Вінчі

 ; Слово вчителя
Сьогодні ми продовжуємо навчатися в природи. Оскільки 

ми є її частиною, то маємо обов’язково знати як вона влаштована, 
які організми існують поруч з нами. Але передусім давайте зга-
даємо вивчене на минулому уроці.

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 ; Біологічний диктант
Учні мають вставити в речення пропущені слова.
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Завдання можна виконувати як фронтально, так і у вигля-
ді самостійної письмової роботи.

1. Частина тіла, що має певну будову і виконує певні функ-
ції, називається         . 2. Найголовнішим органом кровоносної 
системи є         . 3. Головний мозок є частиною          системи. 
4. Основними органами          системи ссавців є легені. 5. Залози 
внутрішньої секреції належать до          системи. 6.          систе-
ма забезпечує розмноження організмів. 7. Скелет є складовою 
         системи. 8. У хребетних тварин у складі          системи 
є нирки. 9.          система більшості тварин закінчується анальним 
отвором або клоакою. 10. Органи складаються з подібних         . 
11. Транспорт газів та речовин в організмі здійснює          систе-
ма. 12. Рухи кісток скелета забезпечують         .

Відповіді: 1. Орган; 2. Серце; 3. Нервової; 4. Дихальної; 
5. Ендокринної; 6. Статева; 7. Опорно-рухової; 8. Видільної; 
9. Травна; 10. Тканин; 11. Кровоносна; 12. М’язи.

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 ; Перегляд відеофрагмента «У світі тварин», слово вчителя
Які тільки тварини не живуть у різних куточках нашої 

планети. Сьогодні на Землі існує близько 2 млн видів тварин 
(приблизно 1,5 млн із них є представниками типу членистоногі)! 
Як же вчені упорядковують це різноманіття тварин? Саме про це 
і дізнаємося на нашому уроці.

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація тварин

 ; Розповідь учителя, частково-пошукова діяльність, робота з підручником, 
словникова робота
Учитель пропонує учням знайти в тексті підручника по-

няття «систематика» та «таксон», обговорює їх разом з учнями, 
пропонує записати до зошитів, пояснює термін «класифікація».

Класифікація — це розподіл об’єктів (організмів) на певні 
групи за їх схожістю.

Систематика — наука, що вивчає природну систему тва-
рин і розподіляє їх до певних груп.
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Таксон — класифікаційна одиниця систематики, тобто 
будь-яка систематична категорія.

2. Історія класифікації тварин

 ; Розповідь учителя, конспектування, демонстрація портретів учених
Систематика як наука має досить давнє походження. Упер-

ше на групи тварин розподілив Гіппократ (розподіл він здійснив 
за середовищем існування тварин).

Більш схожою на сучасну була класифікація Арістотеля — 
він систематизував тварин на такі групи: звірі, птахи, риби, кити, 
комахи.

І вже батьком сучасної систематики вважають Карла Лін-
нея.

 ; Виступи учнів з повідомленнями або презентаціями «Карл Лінней — батько 
систематики», конспектування, словникова робота
Учні, які готували індивідуальне домашнє завдання, пре-

зентують свої повідомлення, а всі учні класу стисло записують 
у зошити основні відомості про вченого. Слід звернути увагу 
учнів на поняття «бінарна номенклатура» і записати його визна-
чення в зошити.

Бінарна номенклатура — система подвійних назв видів 
(перше слово — назва роду, друге — видовий епітет).

3. Систематичне положення тварин

 ; Розповідь учителя
Учитель пропонує порівняти класифікацію тварин і рослин.
— Які відмінності можна побачити?
Отже, кожна тварина займає своє систематичне положення. 

Таксони виступають у ролі шухлядок у великій шафі. Шафою 
є «Царство Тварини», найбільшою «шухлядою» — тип, а най-
меншою — вид.

Розглянемо систематичне положення деяких тварин, напри-
клад, Людини розумної та Їжака вухатого.

— Що схожого можна виявити? Які є відмінності?
Тож, знаючи, принаймні, назву виду тварини не складно 

визначити її систематичне положення. Для цього можна корис-
туватись біологічним довідником.
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4. Різноманітність тварин та їхнє значення

 ; Розповідь з елементами бесіди, робота з підручником
Відкрийте зміст вашого підручника і розгляньте які основні 

групи тварин ми будемо вивчати протягом року.
— Які ви бачите вперше?
— Які з них вам уже відомі?
— А що ви знаєте про вже відомих тварин?
— Яке значення вони мають у природі та житті людини?
У ході розгляду цього питання необхідно звернути увагу 

учнів на взаємозв’язки між живими організмами в природі, на-
вести приклади змін, до яких може призвести занесення нового 
виду до біоценозів, або, навпаки, їх вилучення. Слід нагадати 
учням про значення свійських тварин, комах, промислових видів 
риб для людини.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Презентація міні-проектів «Тварини-рекордсмени»
Під час презентації міні-проектів із зазначеної теми слід 

звернути увагу учнів на різноманітність тваринного світу, спіль-
ні та відмінні ознаки між тваринами, систематичне положення 
різних тварин, важливість розуміння таксономічних одиниць для 
вчених усього світу.

 ; Робота в парах з дидактичними картками
Учні отримують картки із зображенням певної тварини та 

назвою її виду. Вони мають самостійно визначити її систематич-
не положення за допомогою довідника.

 ; Гра «Відгадай голос»
Учням пропонується прослухати голоси різних тварин, упіз-

нати їх і віднести до певної систематичної групи.

 ; Вправа «Установи відповідність»
Учитель записує на дошці таксони та їхні назви, а учні мають 

установити правильне систематичне положення їжака вухатого.
Таксони: клас, тип, рід, царство, родина, вид, ряд.
Назви: Ссавці, Їжак вухатий, Тварини, Хордові, Їжак, Ко-

махоїдні, Їжакові.
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Відповідь:
Царство — Тварини, тип — Хордові, клас — Ссавці, ряд — 

Комахоїдні, родина — Їжакові, рід — Їжак, вид — Їжак вухатий.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

нові терміни, таксони тварин.
Слід нагадати учням, які готували міні-проекти за темою 

«Як утворюються коралові острови?», про необхідність підготовки 
презентації.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-
зентацію «Різноманітність кишковопорожнинних».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Підсумкова бесіда
— Що таке систематика, класифікація, таксон?
— Кого вважають засновником сучасної систематики?
— Який таксон є найбільшим у царстві Тварини? Найменшим?

УРОК № 6

Кишковопорожнинні
 Мета уроку: ознайомити з особливостями зовнішньої та внутрішньої будови кишково

порожнинних, їх різноманітністю та середовищем існування; розкрити їх 
значення в природі та житті людини; розвивати вміння робити висновки, 
аналізувати інформацію; виховувати любов до природи, інтерес до біології.

 Матеріали та обладнання: мікропрепарати, вологі препарати, колекції, колекції зображень 
тварин.

 Основні поняття: кишковопорожнинні, гідроїдні, сцифоїдні, коралові поліпи, ектодерма, 
ентодерма, мезоглея, медузи, поліпи, брунькування.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
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 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 ; Вправа «Рахуємо правильно»
Учні мають правильно підрахувати кількість особин, родів 

та видів.
1. Лисиця звичайна; 2. Ведмідь бурий; 3. Ластівка; 4. Тю-

лень звичайний; 5. Ластівка сільська; 6. Тюлень; 7. Оселедець 
атлантичний; 8. Ведмідь.

Відповідь: особин — 8, родів — 3, видів — 5.

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Слово вчителя
«Із синьо-зеленої глибини раптом почали випливати кущі, 

гриби, дерева, вигадливі мережева, неясні, оповиті ніжно-зеленим 
туманом. Трохи далі чітко вирізнялися, наче різьблені, білі, мов 
молоко кам’яні кущі. Їхні білі, блакитні, синьо-фіолетові гілки 
сплітались у казкові візерунки, яскраво освітлені сонячними про-
менями. На зміну кущам приходило найтонкіше плетіння кольо-
ру вершків, серед якого траплялися тонкі яскраво-червоні та 
пурпурові кущики.» Так у своєму романі «На краю Ойкумени» 
відомий письменник-фантаст Іван Єфремов описав підводне жит-
тя, яке побачили мандрівники уздовж Африканського континен-
ту. Проте такі дива природи нині можна побачити і в Червоному 
морі, і в інших морях нашої планети. Сьогодні ми дізнаємось 
саме про цих створінь.

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ 
УРОКУ

 ; Фронтальна бесіда
— Кишковопорожнинні… Як, на вашу думку, звідки похо-

дить назва цих тварин? (Мають кишкову порожнину.) Багато хто 
з вас, побачивши представників кишковопорожнинних, навіть 
і не подумає, що це тварини. Гідра, актинія, коренерот, медуза-
оса, корали — усі вони є кишковопорожнинними. Тож пропоную 
сьогодні дізнатись більше про цих тварин.



27

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гідра — типовий представник кишковопорожнинних. 
Ознаки гідроїдних

 � Цікавий факт

Уперше гідру відкрив Антоні ван Левенгук. Живлення, рух, регенерацію та нестатеве 
розмноження гідри детально дослідив Авраам Трамбле, який у 1744 р. написав працю 
«Мемуари до історії одного роду прісноводних поліпів з руками у формі рогів». Науко
ву назву роду дав Карл Лінней, посилаючись на Лернейську гідру, перемога над якою 
була одним з 12 подвигів Геракла.

 ; Робота з підручником, заповнення таблиці
За текстом підручника учні мають заповнити таблицю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОЇДНИХ

Ознака Характеристика
Середовище існування Прісні та солоні водойми
Симетрія тіла Променева (радіальна)
Здатність до руху Веде малорухливий спосіб життя (може повільно ковзати підо

швою або ставати сторчака)
Шари тіла Ектодерма (зовнішній), ентодерма (внутрішній)
Простір між шарами тіла Мезоглея
Типи клітин Шкірномускульні, нервові, жалкі, статеві, травні, залозисті, про

міжні
Системи органів Травна система (ротовий отвір з гастральною порожниною), не

рвова система (дифузна — нервові клітини утворюють сітку)
Розмноження Нестатеве (брунькуванням або вегетативно), статеве

 ; Слово вчителя
Слід звернути увагу учнів на те, як особливості будови киш-

ковопорожнинних допомагають їм пристосуватись до їхнього се-
редовища існування. Наприклад, мезоглея виконує функцію гід-
ростатичного скелета, нервові клітини забезпечують реагування 
на зміни в навколишньому середовищі, жалкі клітини виконують 
захисну функцію та допомагають захоплювати здобич, статеве 
розмноження забезпечує розселення тощо.
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2. Сцифоїдні

 ; Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми, словникова робо-
та, виступи учнів
— Чи був хтось із вас на морі?
— Чи бачили ви в морі прозорих тварин — медуз?
Вони також належать до кишковопорожнинних, хоча і не 

схожі на гідру. Проте мають багато спільних з нею ознак. Яких 
саме? Давайте дізнаємось.

Життєві форми

Медузи (активні) Поліпи (малорухливі)

Учитель має звернути увагу учнів на форми, у яких можуть 
існувати сцифоїдні (поліпи та медузи), терміни слід записати до 
зошитів.

Учні, які готували повідомлення, ознайомлюють одноклас-
ників із різноманітністю сцифоїдних.

3. Коралові поліпи

 ; Робота з підручником, складання схеми, фронтальна бесіда

Коралові поліпи

Поодинокі

Актинії

Колоніальні

Шестипроменеві Восьмипроменеві

 ; Слово вчителя, виступи учнів
Слід звернути увагу учнів на основні форми коралових по-

ліпів, навести приклади таких тварин, особливо приклади киш-
ковопорожнинних, які поширені в Україні (аурелія, коренерот, 
люцернарія, гідра звичайна, кінська актинія); повідомити, що два 
види гідроїдних поліпів (оліндіас несподіваний та меризія азов-
ська) занесені до Червоної книги України. Учні, які готували 
повідомлення, ознайомлюють однокласників з різноманітністю 
коралових поліпів, їх значенням у природі та житті людини.
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 � Цікавий факт

Майже до XIX ст. коралові поліпи взагалі вважали рослинами. XVIII та XIX ст. були часом 
накопичення нових знань про будову та спосіб життя кишковопорожнинних. У 1723 р. 
цікаве відкриття було зроблено французьким лікарем і дослідником Пейсоннелем. Він 
довів, що рифоутворюючі корали — це живі істоти, а саме колоніальні кишковопорож
нинні, що мають масивний вапняковий скелет.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Презентація міні-проектів «Як утворюються коралові острови?»

 ; Самостійна робота, складання схеми
Учні мають розподілити типи клітин кишковопорожнинних 

до відповідних шарів тіла і позначити їх функції.

Ентодерма

Шкірном’язові 
(покриви, рух)

Проміжні (утворен
ня інших клітин)

Нервові  
(рефлекси)

Жалкі (захист, 
полювання)

Ектодерма

Залозисті (виробля 
ють травні соки)

Проміжні (утворен
ня інших клітин)

Травні (пере
травлюють їжу)

Статеві (статеве 
розмноження)

 ; Тестове завдання
 1. Яка симетрія притаманна кишковопорожнинним?

А променева; Б двобічна; В симетрія відсутня.
 2. Скільки шарів тіла у кишковопорожнинних?

А один; Б два; В три.
 3. Зовнішній шар кишковопорожнинних — це

А мезоглея; Б ектодерма; В ентодерма.
 4. Внутрішній шар кишковопорожнинних — це

А мезоглея; Б ектодерма; В ентодерма.
 5. Жалкі клітини розташовані в

А ектодермі; Б мезоглеї; В ентодермі.
Відповіді: 1. А; 2. Б; 3. Б; 4. В; 5. А.
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 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

особливості будови кишковопорожнинних.
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-

зентацію «Різноманітність кільчастих червів».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Вправа «Незакінчене речення»
Учням пропонується продовжити речення:
— Кишковопорожнинні поділяються на … (гідроїдних, сци-

фоїдних і коралові поліпи).
— Тіло кишковопорожнинних складається з двох шарів… 

(ектодерма та ентодерма).
— Я запам’ятав таких представників кишковопорож-

нинних…

УРОК № 7

Кільчасті черви
 Мета уроку: ознайомити з особливостями будови кільчастих червів, їх різноманітніс

тю та середовищем існування, розкрити їх значення для людини; форму
вати навички виконання завдань за інструкцією; розвивати аналітичне 
мислення, вміння доводити власну думку, робити висновки; виховувати 
дбайливе ставлення до природи, шанобливе ставлення до будьяких, 
навіть найменших, тварин.

 Матеріали та обладнання: мікропрепарати, вологі препарати, колекції, колекції зображень 
тварин, таблиця «Будова кільчастих червів».

 Основні поняття: кільчасті черви (кільчаки), сегменти, целом, шкірномускульний мішок, 
кутикула, гермафродитизм.

 Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
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 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА 
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Вправа «Ланцюжок»
Учні по черзі називають терміни, що були вивчені на мину-

лому уроці, та дають їх визначення.

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Епіграф до уроку
Немає сумніву, що навряд чи є ще інші тварини, які віді-

грали б настільки важливу роль в історії світу, як ці низькоор-
ганізовані тварини.

Чарлз Дарвін

 ; Слово вчителя, проблемна ситуація
Великий Чарлз Дарвін був першим, хто досліджував дощо-

вих черв’яків та оцінив їх значення для планети. Дощові черв’яки 
турбували Дарвіна протягом 50 років, тобто впродовж усього його  
життя в науці. Наприкінці 1881 р. вийшла його класична науко-
ва праця «Утворення рослинного шару Землі діяльністю дощових 
черв’яків і спостереження за їхнім способом життя». Дарвін гово-
рив: «Не можна не дивуватися, коли подумаєш про те, що весь 
рослинний шар уже пройшов через тіло дощових черв’яків і за 
кілька років знову пройде через них. Плуг належить до числа 
найдавніших і найбільш важливих винаходів людини; але ще 
задовго до цього винаходу ґрунт правильно оброблявся червами 
і завжди буде оброблятися ними. Досить сумнівно, щоб знай-
шлись ще інші тварини, які в історії земної кори посіли б на-
стільки важливе місце «…» містер Фішер заперечив мої висновки 
про участь, яку беруть черви в утворенні рослинного шару, лише 
через упереджену ідею про їхню нездатність виконати таку робо-
ту. Він говорив, що “при їхній слабкості та їхніх незначних роз-
мірах робота, яку їм приписують, має бути для них абсолютно 
непосильною”».

— Хто ж виявився правим: Чарлз Дарвін чи його опонент? 
Давайте з’ясуємо.

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
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 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика кільчастих червів

 ; Вступне слово вчителя
Кільчастих червів, або кільчаків, налічується близько 9 тис. 

видів. Вони живуть у солоних і прісних водоймах, ґрунті. Деяким 
з них притаманний тимчасовий або постійний паразитизм. Кіль-
чаки поширені у всіх географічних зонах, проте найбільше їх 
трапляється в теплих місцевостях. Кільчасті черви поділяються 
на багатощетинкових, малощетинкових та п’явок. Давайте роз-
глянемо детальніше цих тварин на прикладі добре відомого вам 
дощового черв’яка.

 ; Робота з підручником, частково-пошукова діяльність
Прочитайте в підручнику про зовнішню будову та спосіб 

життя кільчастих червів. Дайте відповіді на запитання:
— Чому ці тварини отримали таку назву? (Тіло складаєть-

ся з однакових сегментів — «кілець».)
— Як дощові черв’яки розпушують ґрунт? (Ґрунт прохо-

дить через кишечник червів і насичується киснем.)
— Від яких чинників залежить їхнє життя? (Дуже важли-

вою є волога, адже за її нестачі процеси життєдіяльності упо-
вільнюються і черви занурюються вглиб ґрунту, а взимку небез-
печним є промерзання ґрунту.)

2. Особливості будови та життєдіяльності кільчаків

 ; Робота в парах, заповнення таблиці, робота з підручником

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ 
(НА ПРИКЛАДІ ДОЩОВОГО ЧЕРВ’ЯКА)

Ознака Характеристика
Середовище існування Мешкають у ґрунті переважно у вологих місцях, у прісноводних 

і морських водоймах, також є багато паразитів та мутуалістичних ви
дів

Відділи тіла Головний, тулубовий, анальний
Покриви Шкірномускульний мішок (верхній шар утворений епітеліальною 

тканиною, що містить залози), ззовні вкритий кутикулою
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Ознака Характеристика
Рух За допомогою шкірномускульного мішка, допомагають щетинки на 

сегментах
Розмноження Статеве (гермафродитизм), нестатеве (вегетативне)

3. Внутрішня будова кільчастих червів (матеріал  
розглядається на розсуд учителя)

 ; Розповідь учителя
На дошці таблиця «Будова кільчастих червів». Учитель по-

яснює особливості внутрішньої будови кільчаків на прикладі до-
щового черв’яка, демонструє системи органів та їхні характерні 
особливості. За розповіддю вчителя учні заповнюють таблицю.

ВНУТРІШНЯ БУДОВА КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ (НА ПРИКЛАДІ ДОЩОВОГО ЧЕРВ’ЯКА)

Ознака Характеристика
Порожнина тіла Вторинна (целом) — простір між органами та стінкою тіла обмеже

ний епітеліальною оболонкою і заповнений рідиною
Травна система Наскрізна (ротовий отвір — глотка — стравохід — воло — 

м’язистий шлунок — кишечник — анальний отвір)
Дихальна система Немає, дихають дифузно поверхнею тіла
Кровоносна система Замкнена, утворена черевною та спинною судинами, які галузяться. 

Найменші судини — капіляри. Серце відсутнє
Видільна система Метанефридії (трубочки)
Нервова система Навкологлоткове нервове кільце та черевний нервовий ланцюжок
Розвиток Прямий

Слід звернути увагу учнів на те, як особливості будови кіль-
частих червів допомагають їм пристосуватись до їхнього середови-
ща існування. Наприклад, шкірно-м’язовий мішок допомагає 
рухатись, дифузне дихання допомагає отримувати кисень із ґрун-
ту тощо.

4. Різноманітність кільчастих червів

 ; Виступи учнів, складання схеми, робота з підручником
Учні, які готували повідомлення, презентують їх, а всі учні 

класу складають схему. Доповнити схему можна за текстом під-
ручника.

Закінчення таблиці
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Кільчасті черви

Малощетинкові Багатощетинкові П’явки

Ґрунт, прісні  
водойми

Морські водойми
Прісноводні вільно
живучі або паразити

Дощовий черв’як,
австралійський  

земляний черв’як,
трубочник

Нереїс,
палоло,

піскожил

Медична п’явка,
несправжня кінська 

п’явка,
кінська п’явка

Місце існування

Представники

 ; Слово вчителя
Слід звернути увагу учнів на представників кільчастих чер-

вів, які поширені на території України (дощовий черв’як, трубоч-
ник, піскожил, нереїс, несправжньокінська та медична п’явки). 
Зазначити, що кільчасті черви мають велике значення для круго-
обігу речовин у природі. Нереїди є основою живлення багатьох 
промислових риб, крабів. Звичайний трубочник — це корм для 
акваріумних риб та пожива деяких прісноводних тварин. Дощові 
черви відіграють велику роль у ґрунтоутворенні. Медичні п’явки 
використовуються для лікування та є об’єктами лабораторних 
експериментів. Наголосити, що до Червоної книги України зане-
сені вісім видів п’явок (наприклад, медична та аптечна) та один 
малощетинковий черв (ейзенія гордєєва).

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Лабораторне дослідження зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих 
червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

Висновки дослідження краще зробити за таким алгоритмом:
Тіло дощового черв’яка має          забарвлення. За формою 

воно         . Довжина тіла становить         , ширина —         . 
Передній кінець тіла більш          і за кольором          заднього. 
Ближче до переднього кінця тіла помітне потовщення —         . 
Воно має значення під час         . Тіло поділене на велику кількість 
частин —         . На черевній порожнині кожного «кільця» роз-
ташовані по чотири         . У відповідь на торкання голкою шкі-
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ри черв’яка, він         . Така реакція називається         . Дощовий 
черв’як рухається за допомогою                      .

 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

будову та різноманітність кільчастих червів, виконати завдання 
в робочому зошиті.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-
зентацію «Різноманітність ракоподібних».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Підсумкова бесіда
Давайте повернемось до епіграфа уроку.
— Чи був таки правий Чарлз Дарвін? Доведіть власну думку.

УРОК № 8

Членистоногі: Ракоподібні
 Мета уроку: ознайомити із загальною характеристикою членистоногих, особливостями 

будови ракоподібних, їх різноманітністю та середовищем існування; роз
крити їх значення в природі та житті людини; розвивати вміння аналізу
вати й узагальнювати; продовжувати формувати навички роботи в групі; 
виховувати любов до природи, дисциплінованість, доброзичливе став
лення до товаришів.

 Матеріали та обладнання: вологі препарати, колекції, колекції зображень тварин.
 Основні поняття: членистоногі, ракоподібні, хітин, зелені залози, клешні.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
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 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА  
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Вправа «Вірю — не вірю»
Учні мають погодитись або не погодитись із твердженнями. 

Можна проводити фронтально або у вигляді самостійної письмо-
вої роботи.
 1. Тіло кільчаків складається з сегментів.
 2. Кільчасті черви живуть тільки в ґрунті.
 3. Вони мають променеву симетрію тіла.
 4. Дощовий черв’як дихає зябрами.
 5. П’явки належать до кільчастих червів.
 6. Кільчаки розмножуються статево та нестатево.
 7. Кільчаки мешкають тільки у воді.
 8. Багато з них є гермафродитами.
 9. Дощовий черв’як належить до багатощетинкових червів.
 10. Трубочник належить до малощетинкових червів.
 11. Не всі п’явки є паразитами.
 12. П’явки відіграють значну роль у ґрунтоутворенні.

Відповіді: 1. «+»; 2. «–»; 3. «–»; 4. «–»; 5. «+»; 6. «+»; 7. «–»; 
8. «+»; 9 «–»; 10. «+»; 11. «+»; 12. «–».

 ; Запитання до учнів
— Чому після дощу можна спостерігати масовий вихід до-

щових черв’яків на поверхню землі? (Під час дощу ходи всередині 
ґрунту заповнюються водою, тому в них майже немає доступ-
ного кисню. Оскільки дощові черв’яки дихають поверхнею шкіри, 
то їм бракує кисню і вони виповзають на поверхню.)

 III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 ; Відгадування загадок, фронтальна бесіда
— Ці загадки, напевно, знайомі вам з раннього дитинства. 

Давайте спробуємо їх відгадати.
�� Не коваль, а з кліщами. (Рак, краб.)
�� Не яйце, а в шкаралупі, не кіт, а вусатий. (Рак.)
�� Кого горе красить? (Рак.)

— Напевно, ви вже здогадались, кого ми будемо вивчати 
сьогодні на уроці?
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 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Слово вчителя
Усі членистоногі і, зокрема, ракоподібні мають велике зна-

чення в природі та житті людини. Багато з них людина вживає 
в їжу. Дрібні форми утворюють основу планктону і є їжею для 
багатьох водних тварин. Паразитичні форми живуть у тілах або 
на тілі тварин і шкодять їм. Багатьох ракоподібних люди не зна-
ють через їх малі розміри, проте серед них трапляються й рекор-
дсмени: камчатський краб — це найбільша тварина із зовнішнім 
скелетом (до 3,5 м). Які особливості мають ці тварини?

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика типу Членистоногі

 ; Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми
Членистоногі — це найчисельніша група тварин на Землі. 

Близько 2/3 усіх видів планети є представниками цього типу. 
Вони поширені в усіх середовищах існування.

— Як ви гадаєте, від яких тварин вони походять? (Кільчас-
тих червів.)

— Що спільного у цих тварин? (Тіло складається із сегмен-
тів.)

Оскільки цей тип дуже чисельний, а його представники 
надзвичайно різноманітні, то їх поділяють на три класи: Ракопо-
дібні, Павукоподібні та Комахи.

Ракоподібні КомахиПавукоподібні

Членистоногі

2. Зовнішня будова та спосіб життя ракоподібних

 ; Вправа «Вставте пропущені слова», робота з підручником, робота в парах
Учні працюють із текстом, у якому пропущені слова. Про-

читавши текст підручника і розглянувши малюнок зовнішньої 
будови Ракоподібних, вони мають заповнити пропуски в тексті.

1. Ракоподібні — це тварини, тіло яких вкрите           по-
кривом, що просочений           і виконує функцію           скелета. 
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2. Ракоподібні — переважно мешканці           середовища. 3. Річ-
ковий рак мешкає у           водоймах і виявляє активність          . 
4. Раки — всеїдні, але переважно живляться          . 5. Вони 
можуть пересуватись двома способами:           та          . 6. Від-
діли тіла рака:          ,           і          . 7. Перші два відділи 
зростаються і утворюють          . 8. На голові розташовані           па-
ри          ,          ,          , органи виділення —          . 9. Рак  
має           пар           ніг, перша пара перетворена на          . 
10. На черевці розташовані           ніжки. 11. Остання пара кін-
цівок і анальна лопать перетворені на          .

Відповіді (пропущені слова): 1. Хітиновим, солями Кальцію, 
зовнішнього; 2. Водного; 3. Прісних, уночі; 4. Мертвими організ-
мами; 5. Повзати, плавати; 6. Голова, груди, черевце; 7. Голово-
груди. 8. Дві, вусиків, очі, ротовий апарат, зелені залози; 9. П’ять, 
ходильних, клешні; 10. Плавальні; 11. Хвостовий плавець.

3. Внутрішня будова ракоподібних (матеріал  
розглядається на розсуд учителя та за наявності  
відповідного матерілу в підручнику)

 ; Робота в групах, робота з підручником
Учні за текстом підручника мають описати певну систему 

органів ракоподібних.
Завдання для груп:
група 1: травна система;
група 2: органи дихання;
група 3: кровоносна система;
група 4: видільна система;
група 5: нервова система;
група 6: органи чуття;
група 7: статева система, розвиток.
План роботи груп:

 1. Уважно прочитати текст.
 2. Обговорити його в групі.
 3. Обрати найважливішу інформацію (особливо звернути ува-

гу на особливості систем органів, які допомагають присто-
суватись до середовища існування тварин. Наприклад, ука-
зати, що зябра допомагають отримувати кисень із води, 
твердий панцир захищає від пошкоджень тощо.

 4. Намалювати постер для презентації результатів.
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 5. Обрати спікера для презентації результатів колективної ді-
яльності.

4. Різноманітність ракоподібних

 ; Виступи учнів, робота з підручником
Учні, які готували повідомлення, презентують їх, усі інші 

учні записують назви ракоподібних, доповнюють інформацією за 
текстом підручника.

 � Цікавий факт

Розділ зоології, що вивчає ракоподібних, називається карцинологією.

 ; Слово вчителя
Слід звернути увагу учнів на представників ракоподібних, 

які поширені на території України (кам’яний, волохатий, 
трав’яний, мармуровий краби, вузькопалий та широкопалий ра-
ки, трав’яна, довгопала та кам’яна креветки, водяний ослик). На-
голосити, що до Червоної книги України занесені 39 видів рако-
подібних (серед них кам’яний, волохатий, трав’яний, мармуровий, 
прісноводний краби, широкопалий рак, морський кріт).

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Гра-змагання «Хто більше», робота в групах
Учитель пропонує учням називати терміни, які пов’язані 

з особливостями будови та способом життя ракоподібних, або їх-
ньою різноманітністю. Переможе та група, яка останньою назве 
термін з теми або назву тварини.

 ; Вправа «Четвертий зайвий»
Учні мають визначити зайвий термін і пояснити, чому він 

зайвий.
 1. Омар, циклоп, мокриця, рак. (Мокриця, оскільки живе і роз-

множується на суходолі.)
 2. Креветки, лангусти, краби, щитні. (Щитні, оскільки їх лю-

дина не вживає в їжу.)
 3. Циклопи, морські жолуді, дафнії, евфаузиди. (Морські жо-

луді, оскільки ведуть прикріплений спосіб життя.)
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 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

особливості будови ракоподібних, виконати завдання в робочому 
зошиті.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-
зентацію «Різноманітність павукоподібних», «Легенда про Арахну».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Вправа «Мікрофон»
— Що найбільше вам запам’яталось про ракоподібних?

УРОК № 9

Членистоногі: Павукоподібні
 Мета уроку: ознайомити з особливостями будови павукоподібних, їх різноманітністю, 

середовищем існування та значенням; розвивати вміння порівнювати, 
узагальнювати, аналізувати та робити висновки; виховувати любов до 
природи, бережливе ставлення до тварин.

 Матеріали та обладнання: вологі препарати, колекції, колекції зображень тварин.
 Основні поняття: павукоподібні, павутина, павутинні бородавки, хеліцери, педипальпи, 

мальпігієві судини, дихальні мішки.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Гра «Про що йдеться?»
Учитель характеризує певну частину тіла ракоподібних, 

а учні мають здогадатися, про який саме орган ідеться.
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Приклад характеристик:
 1. Пара ніг ракоподібних, необхідна для захоплення їжі. 

(Клешні.)
 2. Хітиновий покрив ракоподібних, що утворює зовнішній ске-

лет. (Панцир.)
 3. Передня частина тіла ракоподібних, що складається з двох 

зрослих частин. (Головогруди.)
 4. Органи нюху та дотику, що розташовані на головогрудях 

ракоподібних. (Вусики.)
 5. Орган, на який перетворена остання пара ніг ракоподібних 

і анальна лопать. (Хвостовий плавець.)
 6. Органи, що розташовані на голові і допомагають розрізняти 

оточуючі об’єкти та орієнтуватись у просторі. (Очі.)

 ; Вправа «Установи відповідність» (завдання виконується на розсуд учителя)
Учні мають установити відповідність між назвою системи 

органів ракоподібних та органом, що до неї належить, або її ха-
рактеристикою.

1 Кровоносна система
2 Дихальна система
3 Травна система
4 Видільна система
5 Нервова система
6 Органи чуття
7 Статева система

А Фасеткові очі
Б Зелені залози
В Гемолімфа
Г Роздільностатеві
Д Зябра
Є Двокамерний шлунок
Ж Навкологлоткове кільце

Відповіді: 1 — В; 2 — Д; 3 — Є; 4 — Б; 5 — Ж; 6 — А; 
7 — Г.

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Легенда про Арахну
Учні слухають легенду Давньої Греції, яку завчасно підго-

тував один з учнів та обговорюють разом з учителем.
Учитель підводить учнів до розуміння наукової назви класу 

Павукоподібні (Арахніди).

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ  
ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
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 V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 ; Асоціативний кущ
Учитель пропонує учням пригадати те, що їм відомо про 

павукоподібних зі власного життєвого досвіду.

Плетуть павутиння

Бувають отруйні

Їдять комах

Живуть на суходоліДеякі живуть у норах

Належать до Членистоногих

Павукоподібні

Отже, як бачимо, ми досить небагато знаємо про цих тва-
рин, тож давайте дізнаємося більше.

 VI. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зовнішня будова та спосіб життя павукоподібних

 ; Робота з підручником, демонстрація колекцій членистоногих павуків або 
колекцій зображень тварин, вправа «Підпиши малюнок»
Учитель пропонує прочитати текст підручника і, розглянув-

ши малюнок зовнішньої будови павука, зробити підписи до ма-
люнка в зошиті.

Малюнок слід роздрукувати і роздати учням, щоб вони мог-
ли вклеїти його в зошит і зробити підписи.

Відповіді:
 1. Головогруди;
 2. Черевце;
 3. Перетинка (місце з’єднання 

головогрудей і черевця);
 4. Педипальпи;
 5. Очі;
 6. Хеліцери;
 7. Ходильні ноги.

Слід звернути увагу учнів 
на середовище існування цих тва-
рин (переважно наземно-повітря-
не) та ознаки в зовнішній будові, 
що вказують на пристосування до нього. Проте зазначити, що 
серед павукоподібних є й паразитичні види та мешканці водойм.

1

3

2

4 5 6
7
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2. Внутрішня будова павукоподібних (матеріал  
розглядається на розсуд учителя)

 ; Робота з підручником, частково-пошукова діяльність
Учитель пропонує учням знайти у тексті підручника особли-

вості будови систем органів павукоподібних і записати їх у зошити, 
але спочатку слід «упізнати» цю систему за характеристикою:
 1. Забезпечує дихання. (Дихальна.)
 2. Забезпечує транспорт речовин. (Кровоносна.)
 3. Забезпечує поглинання поживних речовин. (Травна.)
 4. Забезпечує відповіді на подразники. (Нервова.)
 5. Забезпечує виведення кінцевих продуктів обміну речовин. 

(Видільна.)
 6. Забезпечує відтворення собі подібних. (Статева.)

 ; Запитання до учнів
— Чому самка часто з’їдає самця після спарювання?
Ось яку відповідь на це запитання дав письменник, учений-

біолог І. І. Акімушкін:
«Подруга ж, зазвичай, більшою є, та до того ж — хижачка! 

Та до того ж — підсліпувата! Зжере! Напевно зжере! Не зі зла, 
а через сліпуватість. Треба б якось їй пояснити, що ти начебто не 
зовсім на вечерю прийшов.»

— Чи був він правий?

3. Різноманітність і значення павукоподібних

 ; Виступи учнів, робота з підручником
Учні, які готували повідомлення, презентують їх, а всі учні 

класу заповнюють таблицю, доповнюючи її необхідною інформа-
цією з тексту підручника.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПАВУКОПОДІБНИХ

Ряд Представники Особливості будови та жит-
тєдіяльності

Значення в природі та житті 
людини

Павуки Сріблянка, 
хрестовик, ка
ракурт

Характерна для павукоподібних 
будова; багато видів утворюють 
павутину; існують отруйні види; 
розвиток прямий

Отруйні види становлять небез
пеку для інших тварин та люди
ни; знищують шкідливих комах 
(наприклад, мух та комарів)

Кліщі Іксодовий кліщ, 
коростяний 
свербун, черво
ноклоп

Дрібні тварини, що мають злиті 
сегменти тіла; ротовий  
апарат — колючий хоботок; 
розвиток непрямий

Ґрунтоутворюючі, хижаки (мо
жуть знищувати шкідників) і пе
реважно паразити та перенос
ники збудників захворювань
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Ряд Представники Особливості будови та жит-
тєдіяльності

Значення в природі та житті 
людини

Скорпіони Кримський 
скорпіон, ки
тайський скор
піон, чорний 
скорпіон

Мають видовжене членисте че
ревце, на кінці якого розміщене 
жало, за допомогою якого 
в жертву впорскується отрута; 
педипальпи видозмінені на 
клешні, за допомогою яких за
хоплюється жертва

Отрута деяких скорпіонів може 
бути небезпечною не лише для 
інших тварин, а й для людини

 ; Слово вчителя
Слід звернути увагу учнів на представників павукоподібних, 

які поширені на території України (кліщ собачий, павутинний кліщ, 
павук-хрестовик, каракурт, аргіопа Брюнніга, аргіопа виїмчаста, па-
вук-сріблянка, книжковий псевдоскорпіон, скорпіон кримський). 
Наголосити, що до Червоної книги України занесені лише два види 
павукоподібних — скорпіон кримський та сольпуга звичайна.

 � Цікавий факт

Тривалість життя деяких павуків становить понад 30 років, проте вони майже ніколи 
не помирають від старості.
Від коростяного свербуна померли: Геродот, Пилип II, Папа Римський Клемент VII.
Голодна самка кліща у 150 разів менша, ніж та, що поїла.
В ультрафіолетових променях скорпіони світяться зеленим кольором.

 VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Гра «Фанти»
Учитель тримає мішечок, у якому містяться аркуші із запи-

таннями — «фанти», учні по черзі тягнуть фанти і дають відповіді.
Приклади запитань:

 1. Як дихають павукоподібні?
 2. Яких представників павукоподібних ви знаєте?
 3. Скільки ходильних ніг у павукоподібних?
 4. Що таке хеліцери?

 ; Гра «Склади слова»
На дошці прикріплені аркуші зі складами, з яких учні ма-

ють зібрати назви представників павукоподібних.

Закінчення таблиці
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Склади: КА  СРІБ  ХРЕ  КА  РА  ЛЯН  ВИК  СКОР  КУРТ 
ПІОН СТО

Відповіді: каракурт, скорпіон, хрестовик, сріблянка.

 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

особливості будови павукоподібних, назви представників цього 
класу, виконати завдання в робочому зошиті.

Індивідуальне завдання: намалювати будь-яку комаху.

 IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Підсумкова бесіда
— Які особливості павукоподібних ви запам’ятали?
— Яких павукоподібних, що живуть на території України, 

ви тепер знаєте?
— Які павукоподібні занесені до Червоної книги України?
— Чи всі павукоподібні є небезпечними?
— Яку користь можуть приносити павукоподібні?

УРОК № 10

Членистоногі: Комахи
 Мета уроку: ознайомити з особливостями будови комах, їх середовищем існування; 

дослідити як зовнішня будова комах пов’язана з пристосуванням до 
життя на суходолі; розвивати мислення, уяву, творчі здібності, уміння 
працювати з підручником; виховувати любов і бережливе ставлення до 
природи, інтерес до предмета.

 Матеріали та обладнання: мікропрепарати, вологі препарати, колекції, колекції зображень 
тварин.

 Основні поняття: комахи, мімікрія, крила, дихальця, мальпігієві судини.
 Тип уроку: комбінований.
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Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Епіграф до уроку
Освічена людина тим і відрізняється від неосвіченої, що про-

довжує вважати свою освіту незакінченою.
К. М. Сімонов

 ; Слово вчителя
Сьогодні на уроці ми продовжимо здобувати нові знання, 

проте ми будемо не просто навчатись чогось нового, ми будемо 
дізнаватись нове про вже відоме. Але, по-перше, давайте згадає-
мо, що ми вивчали на минулому уроці.

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 ; Вправа «Ти мені — я тобі»
Учні мають право поставити питання з вивченої теми будь-

кому з однокласників, але при цьому обов’язково мають знати 
відповідь на це запитання.

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 ; Кросворд
Учитель пропонує учням розгадати кросворд, ключовим 

словом якого є тема уроку.

1К А Р А К У Р Т
2С К О Р П І О Н И

3М А Л Ь П І Г І
4П А В У Т И Н А

5Х Е Л І Ц Е Р И
6П Е Д И П А Л Ь П И

 1. Невеликий отруйний павук, що живе в Одеській та Херсон-
ській областях.
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 2. Ряд павукоподібних, представники якого мають отруйне 
жало на черевці.

 3. Прізвище вченого, на честь якого названі органи виділення 
павукоподібних.

 4. Сітка з тонких ниток і волокон, що виділяють більшість 
павуків.

 5. Перша пара ротових придатків павуків, що виконують 
функцію впорскування отрути.

 6. Ногощелепи в павуків.

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зовнішня будова та спосіб життя комах

 ; Розповідь учителя
Комахи є найчисельнішою за кількістю видів групою тва-

рин на планеті. Вони дуже різноманітні, трапляються в різних 
куточках Землі, і можуть бути як корисними, так і шкідливими. 
Проте всі вони мають ознаки, за якими їх поєднують в один клас. 
Які саме? Сьогодні дізнаємось.

 ; Робота з підручником, частково-пошукова діяльність, вправа «Доповни 
табли цю»
Учням слід прочитати текст підручника і доповнити табли-

цю інформацією, якої бракує. Під час перевірки таблиці слід ста-
вити учням питання про те, як саме ознаки зовнішньої будови 
допомагають комахам пристосуватись до середовища існування.

№ з/п Ознака Характеристика
1 Відділи тіла
2 Має очі, вусики, ротовий апарат
3 3 пари, членисті, кріпляться до грудей
4 Кінцівки бувають 
5 Крила
6 Буває яскраве, застережливе, маскуюче
7 На ньому розташовані дихальця, статевий та анальний отвори

Відповіді: 1. Голова, груди, черевце; 2. Голова; 3. Ходильні 
ноги (кінцівки); 4. Бігальні, стрибальні, плавальні, копальні; 
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5. Одна або дві пари, розташовані на грудях, верхня пара може 
перетворюватись на жорсткі надкрилки, бувають безкрилі форми; 
6. Забарвлення тіла; 7. Черевце.

 ; Запитання до учнів, словникова робота
— Що таке мімікрія?
— Яке значення вона має для комах?
Мімікрія — захисна здатність деяких видів тварин і рос-

лин, яка виявляється у їх схожості на інших тварин чи рослин, 
а також предмети навколишнього середовища.

 ; Вправа «Підпиши малюнок»
Учитель пропонує розглянути 

в підручнику малюнок зовнішньої 
будови комахи, порівняти його з ма-
люнками, які виконали учні вдома, 
зробити підписи до малюнка.

Відповіді: 1. Вусики-антени; 
2. Очі; 3. Голова; 4. Груди; 5. Крила; 
6. Черевце; 7. Ходильні ноги.

2. Внутрішня будова комах (матеріал розглядається  
на розсуд учителя та за наявності матеріалу в підручнику)

 ; Частково-пошукова діяльність, робота з підручником
Учитель пропонує учням знайти в тексті підручника відпо-

віді на запитання і записати їх до зошитів.
 1. Які типи ротових апаратів розрізняють у комах?
 2. Яка будова травної системи комах?
 3. Як дихають комахи?
 4. Які особливості має кровоносна система комах?
 5. Чим представлена видільна система комах?
 6. Які органи належать до нервової системи комах?
 7. Які органи чуття мають комахи?
 8. Як розмножуються та розвиваються комахи?

Слід звернути увагу учнів на те, що внутрішня будова ко-
мах також пов’язана із пристосуванням до середовища існування 
(наприклад, трахеї допомагають дихати киснем з повітря, ротові 
апарати пристосовані до певного типу їжі тощо).

1 2
3

4
5

6

7
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 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Вправа «Установи відповідність»
Учитель записує на дошці органи та ознаки, які їх харак-

теризують, а учні мають установити правильну відповідність між 
ними.

Вправу можна проводити як фронтально, так і у вигляді 
самостійної роботи або роботи в парах.

Органи: ходильні ноги, груди, очі, голова, вусики, черевце, 
крила.

Ознаки: відділ тіла, органи руху, органи чуття.
Відповідь: ходильні ноги — органи руху; груди — відділ 

тіла; очі — органи чуття; вусики — органи чуття; черевце — від-
діл тіла; голова — відділ тіла; крила — орган руху.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

особливості будови комах.
Індивідуальне завдання: знайти назви та фотографії пред-

ставників комах з неповним та повним перетворенням.

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Склади синквейн
Учням пропонується скласти неримований вірш про комах.
Алгоритм складання синквейна:

 1. Перший рядок — одне слово, іменник, що виражає головну 
тему.

 2. Другий рядок — два прикметники, що виражають основну 
думку.

 3. Третій рядок — три дієслова, що описують дії в межах теми.
 4. Четвертий рядок — фраза, що несе певний зміст.
 5. П’ятий рядок — висновок, зазвичай у формі іменника (асо-

ціація з першим словом).
Приклад синквейна:
Комахи.
Членистоногі, різноманітні.
Літають, бігають, повзають.
Бувають шкідливі і дуже корисні.
Тварини.



50

УРОК № 11

Членистоногі: Комахи. Типи розвитку 
комах

 Мета уроку: ознайомити з типами розвитку комах, їх різноманітністю; розвивати 
мислення, увагу, пам’ять, уміння аналізувати та систематизувати інфор
мацію, працювати з підручником, відстоювати власну думку; виховувати 
любов до природи, бережливе ставлення до комах.

 Матеріали та обладнання: колекції, колекції зображень тварин.
 Основні поняття: прямий та непрямий розвиток, розвиток із метаморфозом, яйце, личин

ка, лялечка, імаго.
 Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Обговорення висловлювання
Дитинство тягнеться до комах. Вони цікаві, вони породжу-

ють у душі потяг до насильства над собою та природою. А це 
вже — стимул до творчості.

Сальвадор Далі
— Що мав на увазі художник?
— Чим саме так приваблюють нас комахи?
Учитель підводить учнів до розуміння того, що комахи є ду-

же різноманітними, можуть мати чудернацькі форми, поведінку 
та забарвлення, саме тому є цікавими об’єктами для вивчення.

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА 
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Вправа «Упізнай комаху»
Учням пропонується набір малюнків різних тварин (їх мож-

на розмістити на дошці або вивести на екран), серед яких учні 
мають обрати лише комах і пояснити чому вони так вважають.
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 ; Фронтальна бесіда
— Як розмножуються комахи?
— Як вони розвиваються?
— Які існують типи розвитку тварин?

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Типи розвитку комах

 ; Розповідь учителя, складання схеми, частково-пошукова діяльність, робота 
з підручником, виступи учнів
За ходом розповіді вчителя та за текстом підручника учні 

складають схему в зошиті, доповнюють її назвами представників 
комах із повним і неповним перетворенням, інформацією, яку 
підготували учні.

Ми згадали, що розвиток буває прямим і непрямим. Кома-
хам притаманний саме непрямий тип розвитку, тобто розвиток 
із перетворенням. Перетворення може бути повним і неповним, 
залежно від цієї ознаки комах поділяють на дві великі групи.

Комахи

Із неповним перетворенням Із повним перетворенням

1. Яйце
2. Личинка
3.  Імаго (дорослий організм)

 1. Яйце
 2. Личинка
 3. Лялечка
 4. Імаго (дорослий організм)

Бабки, коники, сарана, цвір
куни, терміти, таргани, попе

лиці, цикади, воші, клопи

Метелики, блохи, жуки, оси, 
бджоли, мурахи, мухи, кома

рі, москіти, ґедзі

Стадії:

Тип розвитку:

Представники

 ; Словникова робота
Імаго — доросла особина комах.
Метаморфоз — глибоке перетворення будови організму, що 

відбувається в ході індивідуального розвитку.
Слід звернути увагу учнів на представників комах, які по-

ширені на території України (бабки дозорець-імператор, коромис-
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ло, кімнатна муха, комар звичайний, жук-олень, колорадський 
жук, довгоносики, клоп шкідлива черепашка, попелиця баштан-
на, білан капустяний, міль зернова). Зазначити, що до Червоної 
книги України занесені 219 видів комах (із них 9 видів бабок, 
4 види богомолів, 9 видів прямокрилих, 37 видів жуків, 59 видів 
лускокрилих та 77 видів перетинчастокрилих).

 � Цікавий факт

Комахи з’явились на суходолі Землі понад 400 млн років тому і вважаються одними 
з перших наземних істот. Вони пережили багато природних катаклізмів і виявились 
більш живучими, ніж тиранозаври. Можливо це пов’язане саме з особливостями їхньо
го розвитку.
Щорічно вченіентомологи відкривають близько 8 тис. нових видів комах.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Гра «Збери до купи»
Учні мають відповідно до типу розвитку встановити пра-

вильну послідовність стадій розвитку комах.
Стадії: лялечка, яйце, імаго, личинка, імаго, личинка, яйце.
Відповідь:
Розвиток з неповним перетворенням: яйце — личинка — 

імаго.
Розвиток з повним перетворенням: яйце — личинка — ля-

лечка — імаго.

 ; Головоломка
Учні мають відгадати зашифровані слова та пояснити їх 

значення. Для розшифрування слід викреслити зайві літери так, 
щоб із залишених літер утворилося слово-відгадка.

1.  Відповідь:

2. Відповідь:

И М Б Е
П Т А В
М Ю О Р
Ф О Н З

х М х Е
х Т А х
М х О Р
Ф О х З

І З М
Т А Р
Г Л О

І х М
х А х
Г х О
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3. Відповідь:

4. Відповідь:

 ; Запитання до учнів
— Без якого процесу неможливий розвиток з перетворен-

ням? (Линяння.)
— Чому? (Хітин не здатний розтягуватись, тому під час 

росту комахи змушені змінювати покриви в процесі линяння.)
— Які переваги має розвиток із повним перетворенням у по-

рівнянні з неповним? (Личинка та імаго не конкурують за середо-
вище існування і харчові ресурси, що сприяє виживанню виду.)

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

типи розвитку комах.
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-

зентацію «Комахи з неповним перетворенням».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Вправа «Дзиґа»
На літері «Я» розташована дзиґа, яка має стрілку. Навколо 

дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. 
На який напис указала стрілка дзиґи, тими словами учень по-
чинає своє речення для підбиття підсумків уроку.

запам’ятав

був здивований

зрозумів

навчивсязробив для себе висновок

зможу розповісти друзям

Я

О Л С Я
Л В Е Т
М Ч Ю Р
Д И К А

х Л х Я
Л х Е х
х Ч х х
х х К А

Л Ш И С
Т Ч Е И
М Ю Н Р
К А Р О

Л х И х
х Ч х И
х х Н х
К А х х
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УРОК № 12

Членистоногі: Комахи з неповним 
перетворенням

 Мета уроку: ознайомити з різноманітністю комах з неповним перетворенням, їх особ
ливостями; розкрити їх значення в природі та житті людини; розвивати 
логічне мислення, уміння виділяти головне, аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати, робити висновки, працювати з підручником; виховувати 
інтерес до предмета, бережливе ставлення до тваринного світу.

 Матеріали та обладнання: колекції, колекції зображень тварин.
 Основні поняття: неповне перетворення, таргани, бабки, рівнокрилі, прямокрилі, воші, 

клопи, партеногенез.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Обговорювання висловлювання
Природа каже так: «Або вивчай мої закони, опановуй мене, 

отримуй користь, або я поневолю тебе і, не даючи ніякої користі, 
заподіюватиму тобі ще й втрат».

Мікаель Налбандян

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА  
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Вправа «Вірю — не вірю»
Учні мають визначити: правильні твердження чи непра-

вильні.
 1. Комахи належать до павукоподібних.
 2. Розвиток комах буває з повним і неповним перетворенням.
 3. Личинка — це доросла стадія комахи.
 4. При неповному перетворенні комахи проходять чотири стадії.
 5. Будь-який розвиток комах починається зі стадії «яйце».
 6. Лялечка — це одна зі стадій розвитку з повним перетворенням.
 7. Жуки належать до комах з неповним перетворенням.
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 8. Доросла особина комахи називається імаго.
 9. Процес перетворення супроводжується линянням.
 10. Глибоке перетворення будови організму називається линян-

ням.
 11. Бабки належать до комах з неповним перетворенням.
 12. Метелики належать до комах з повним перетворенням.

Відповіді: 1. «–»; 2. «+»; 3. «–»; 4. «–»; 5. «+»; 6. «+»; 7. «–»; 
8. «+»; 9. «+»; 10. «–»; 11. «+»; 12. «+».

 ; Відгадування загадок
�� У живого гвинтокрила 

На спині прозорі крила. 
Кольорові шати, 
Любить мандрувати. (Бабка.)

�� По травичці, по землі 
Коні бігають малі. 
Іподромом для них луг, 
Не поставиш їх у плуг! (Коник.)

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 ; Слово вчителя
Як нам уже відомо з минулих уроків, усіх комах поділяють 

на дві великі групи. Одну з них ми сьогодні розглянемо більш 
докладно. І ви вже, імовірно, здогадались, що це комахи з непов-
ним перетворенням.

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація комах з неповним перетворенням

 ; Розповідь учителя, складання схеми

Комахи

Із неповним перетворенням Із повним перетворенням

Клопи Бабки Воші

ПрямокриліТерміти Рівнокрилі

Таргани
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2. Загальна характеристика комах із неповним  
перетворенням

 ; Виступи учнів, робота з підручником, частково-пошукова діяльність, запов-
нення таблиці

За текстом підручника та інформацією, яку підготували 
учні, що виконували індивідуальне домашнє завдання, усі запо-
внюють таблицю.

Ряд Представники Особливості будови  
та життєдіяльності

Значення в природі 
та житті людини

Таргани Чорний, рудий, ма
дагаскарський

Ведуть нічний спосіб життя, 
живляться рослинними  
рештками

Переносники інфекцій 
та яєць червівпара
зитів

Бабки Лютки, стрілки, коро
мисла

Крилаті хижаки, що відкладають 
яйця у воду. Личинки плавають 
у воді й дихають трахейними зя
брами

Регулятори чисельності 
комах

Прямокрилі Коник, дибка, сарана, 
капустянка, кобилка

Видовжене тіло, видовжені кін
цівки, багато представників 
здатні сюрчати

Багато є шкідниками 
культурних рослин

Рівнокрилі Цикада, попелиця, 
щитівки

Мають сисні ротові апарати 
і живляться соками рослин, по
пелиці здатні до партеногенезу

Деякі є паразитичними, 
деяких використовують 
як метод біологічної бо
ротьби

Воші Платяна, лобкова, го
ловна

Дрібні безкрилі комахи, що жив
ляться кров’ю. Яйця прикріплю
ють до волосся, шерсті або одя
гу спеціальною рідиною. 
Пересуваються повзаючи

Паразити тварин (у то
му числі людини), пере
носники збудників за
хворювань

Клопи Клопсолдатик, бло
щиця постільна, гла
дун, клопчерепашка

Мають колючосисні ротові апа
рати. Схожі на жуків, мають на
півжорсткі крила. Живуть як на 
суходолі, так і у воді

Деякі є паразитами 
і преносниками збудни
ків захворювань, інші 
можуть бути шкідника
ми рослин

Терміти Терміт шкідливий, 
усеруйнуючий терміт

Живуть колоніями у термітни
ках. Поділяються на касти: сол
дати, робочі особини, самці, 
самки

Можуть завдавати шко
ди, руйнуючи дерев’яні 
споруди
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 ; Словникова робота
Партеногенез — це розвиток зародка з незаплідненої яй-

цеклітини.

 � Цікавий факт

Попелиця розміром 0,5 мм здатна стрибати так, що якби ї ї збільшити до розміру лю
дини, вона б змогла перестрибнути Ейфелеву вежу.
Цикади живуть під землею 17 років, а потім виповзають усього на один день і виводять 
потомство.
Таргани можуть жити без голови кілька тижнів. Це відбувається через те, що крово
обіг у них не регулюється головним мозком.

 ; Слово вчителя
Слід звернути увагу учнів лише на ті особливості, які різко 

відрізняють представників певних рядів комах від інших і особ-
ливо на їхнє значення у природі та житті людини.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Робота з підручником
Учням пропонується дати усні відповіді на питання після 

параграфа.

 ; Вправа «Ти мені — я тобі»
Учні ставлять один одному запитання щодо вивченого на 

уроці.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

групи та представників комах з неповним перетворенням.
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-

зентацію «Комахи з повним перетворенням».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Вправа «Я запам’ятав»
Учні називають те, що найбільше запам’яталось з вивчено-

го на уроці.
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УРОК № 13

Членистоногі: Комахи з повним  
перетворенням

 Мета уроку: ознайомити з різноманітністю комах з повним перетворенням, їхніми 
особливостями; розкрити їхнє значення у природі та житті людини; роз
вивати пам’ять, увагу, мислення, уміння працювати з текстом, аналізу
вати та узагальнювати інформацію, вибирати головне; виховувати любов 
до природи, бережливе ставлення до комах.

 Матеріали та обладнання: колекції, колекції зображень тварин, відеофрагмент «Розвиток 
метелика», проектор на екран або телевізор та DVDпрогравач, колонки.

 Основні поняття: комахи з повним перетворенням, метаморфоз, метелики, жуки, дво
крилі, перетинчастокрилі, блохи.

 Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА 
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; «Рахуємо правильно»
Учні мають правильно визначити кількість видів комах з не-

повним перетворенням, з повним перетворенням, павукоподібних, 
ракоподібних.

1. Креветка; 2. Метелик-махаон; 3. Воша головна; 4. Попе-
лиця; 5. Скорпіон китайський; 6. Мокриця; 7. Клоп-черепашка; 
8. Жук колорадський; 9. Рак-самітник; 10. Хрестовик; 11. Іксо-
довий кліщ; 12. Бабка-коромисло.

Відповідь: комах з неповним перетворенням — 4; комах 
з повним перетворенням — 2; павукоподібних — 3; ракоподіб-
них — 3.

 ; Вправа «Телефонний код»
Учні мають розшифрувати закодовані назви комах та на-

звати їх особливості.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

А, Б, В Г, Д, Е Є, Ж, З И, І, Ї, Й К, Л, М Н, О, П, Р С, Т, У, Ф Х, Ч, Ц, Ш Щ, Ю, Я, Ь

 1. 1681
 2. 716216
 3. 11151 
 4. 845121
 5. 716161
 6. 251276
 7. 726547

Відповіді: 1. Воша; 2. Тарган; 3. Бабка; 4. Цикада; 5. Сара-
на; 6. Гладун; 7. Терміт.

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Слово вчителя (легенда)
Колись богиня квітів Флора вирішила зробити богу Зевсу 

подарунок: вона взяла чистоту раннього ранку, свіжість гірсько-
го струмка, кришталевий блиск ранкової роси, красу та пахощі 
всіх земних рослин і створила квітку, рівної якій не було в усьо-
му білому світі. Бог Зевс, побачивши такий прекрасний дарунок, 
не втримався і поцілував ніжні пелюстки. І — о диво! — квітка 
відірвалася від стебла і полетіла. Так, за давньогрецькою леген-
дою з’явились метелики.

— А як же вони з’являються насправді? Давайте дізна -
ємося.

 ; Перегляд відеофрагмента «Розвиток метелика»

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ 
УРОКУ

 ; Фронтальна бесіда
— Як називається тип розвитку, який ми щойно побачили? 

(З повним перетворенням.)
Тож ви, напевно, вже здогадались, що саме це буде темою 

нашого уроку.
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 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація комах з повним перетворенням

 ; Розповідь учителя, складання схеми

Комахи

Із неповним перетворенням Із повним перетворенням

Двокрилі Жуки Блохи

ПеретинчастокриліМетелики

2. Загальна характеристика комах з повним перетворенням

 ; Виступи учнів, робота з підручником, частково-пошукова діяльність, запов-
нення таблиці
За текстом підручника та інформацією, що підготували 

учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, усі запо-
внюють таблицю.

Ряд Представники Особливості будови та 
життєдіяльності

Значення в природі та 
житті людини

Метелики 
(Лускокрилі)

Білан капустяний, па
виче око, яблунева 
плодожерка, тутовий 
шовкопряд, шубна 
міль, ведмедиця Гера

На крилах містяться дрібні 
лусочки, мають сисний рото
вий апарат (згорнутий у спі
раль хоботок) і живляться 
нектаром. Личинки (гусінь) 
мають гризучий ротовий 
апарат і живляться листям

Запилювачі рослин, ли
чинки шкодять сільсько
му господарству, шовко
пряд дає шовкову нитку, 
міль є шкідником одягу

Двокрилі Комар, хатня муха, 
дрозофіла, овод, 
ґедзь, муха цеце

Мають одну пару крил, друга 
пара перетворена на дзиж
чальця (органи рівноваги)

Переносники збудників 
небезпечних хвороб

Жуки (Твер
докрилі)

Травневий хрущ, ву
сач, короїд, сонечко, 
колорадський, скара
бей 

Перша пара крил — тверда 
(надкрилки), виконує захисну 
функцію, друга пара — 
м’яка, використовується для 
польоту; ротовий апарат 
гризучого типу

Шкідники сільського гос
подарства, інші контро
люють чисельність шкід
ників
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Ряд Представники Особливості будови та 
життєдіяльності

Значення в природі та 
житті людини

Блохи Пацюкова блоха, соба
ча блоха, кошача бло
ха, куряча блоха

Безкриле тіло сплю  
щене з боків, стрибальні но
ги. Ротовий апарат колючо
сисний, живляться кров’ю

Паразити, переносники 
збудників хвороб

Перетинчас
токрилі

Джміль, бджола, оса, 
мураха, їздець

Мають дві пари перитинчас
тих крил (окрім мурах). Сам
ки мають довгий яйцеклад, 
який виконує функцію жала. 
Серед них багато суспільних 
тварин

Регулюють чисельність 
рослиноїдних комах, за
пилювачі рослин, бджоли 
утворюють мед

 � Цікавий факт
Блоха здатна стрибати на відстань, що в 200 разів перевищує довжину ї ї тіла.
Мурахи ніколи не сплять.
Деякі види молі отримують вологу висмоктуючи сльози тварин.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу 
життя  у комах
Висновки до роботи краще зробити за таким алгоритмом: 

 
Наземні комахи добре пристосовані до життя на суходолі. 

Поверхня їхнього тіла вкрита       , яка перешкоджає випарову-
ванню       . Також економії вологи сприяє наявність       , які 
розміщені на         з боків і здатні закриватися й відкриватися. 
Яйця багатьох комах також мають щільну оболонку, що запобігає 
втраті       . До грудей комах кріпляться такі органи:        . Ко-
маха має        пар        ніг. Перша пара крил —       , друга па-
ра —       . Крила забезпечують функцію       . Черевце склада-
ється з        члеників. На голові комах розташовані         ,       , 
      . Кількість вусиків:       , форма:       . Очі мають такі особ-
ливості будови:         , вони забезпечують         . Будова ротового 
апарата комахи пов’язана з типом її        . Забарвлення комах 
також пов’язане зі способом їхнього життя, воно може бути       або 
      .

Закінчення таблиці
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 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

ряди та представників комах з повним перетворенням, робочий 
зошит.

Індивідуальне завдання: підготувати мушлі (або їх зобра-
ження) різних молюсків.

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Обговорення висловлювання
Метелики — найбільш ефемерні й найпрекрасніші істоти 

на Землі. Звідкись з’являються, тихенько проживають свої не дов-
гі  життя, не потребуючи нічого, а потім зникають, напевно, 
в якийсь інший світ… Зовсім не такий як наш.

Харукі Муракамі

УРОК № 14

Молюски. Черевоногі та двостулкові 
молюски

 Мета уроку: ознайомити з особливостями будови молюсків, їх різноманітністю та се
редовищем існування, особливостями черевоногих та двостулкових мо
люсків; дослідити особливості будови черепашки молюсків на прикладі 
двостулкових і черевоногих молюсків; розвивати увагу, спостережливість, 
пам’ять, мислення, уміння працювати в парі, з текстом, порівнювати; 
виховувати інтерес до біології, любов до природи.

 Матеріали та обладнання: вологі препарати, колекції черепашок молюсків, колекції зобра
жень тварин, таблиці «Будова черевоногих і двостулкових молюсків».

 Основні поняття: молюски, черепашка, устя, мантія, радула.
 Тип уроку: комбінований.
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Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА  
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Вправа «Пошта» (робота в парах)
Учням пропонується віднести назви комах до відповідних 

скриньок — типів розвитку.
«Скриньки»: А — комахи з неповним перетворенням; Б — 

комахи з повним перетворенням.
Назви комах: 1) їздець; 2) воша головна; 3) цвіркун; 4) па-

виче око; 5) клоп-солдатик; 6) джміль; 7) цикада; 8) бабка-коро-
мисло; 9) муха хатня; 10) терміт шкідливий; 11) пацюкова блоха; 
12) короїд.

Відповіді: А — 2, 3, 5, 7, 8, 10; Б — 1, 4, 6, 9, 11, 12.

 ; Самостійна письмова робота
Робота з друкованим зошитом для контролю навчальних 

досягнень учнів.

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Слово вчителя
Натураліст Вінсон Браун говорив: «Накопичення знань по-

дібне до росту дерева. Поступово на ньому з’являються все нові 
й нові гілки, збільшується товщина стовбура». Так і нам з вами 
на сьогоднішньому уроці доведеться нарощувати стовбур біоло-
гічних знань. Сподіваюсь, що наприкінці уроку до цього стовбу-
ра міцно приросте гілочка знань про дивовижний світ тварин.

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 ; Фронтальна бесіда, обговорення фотографій
На дошці або екрані розміщуються фотографії різних видів 

молюсків, учитель пропонує учням знайти спільні ознаки між 
ними і здогадатись, якою буде тема уроку.
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 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика та класифікація молюсків

 ; Розповідь учителя, демонстрація вологих препаратів, колекцій молюсків, 
словникова робота, складання схеми
Учитель розповідає учням основні відомості про молюсків, 

демонструючи різних представників; поняття «молюски» учні за-
писують у зошити, складають схему разом з учителем.

Молюски — це тип безхребетних, переважно водних тварин, 
що мають зовнішній скелет — черепашку.

Молюски

Черевоногі
(виноградний слимак)

Головоногі
(восьминіг)

Двостулкові
(міді ї)

 ; Робота в парах, гра-змагання «Хто більше», робота з підручником
Учитель пропонує учням знайти в тексті підручника яко-

мога більше ознак, які характерні для більшості молюсків, за-
писати їх у зошити.

Орієнтовні відповіді учнів: Молюски переважно мешкають 
у солоних і прісних водоймах, деякі — на суходолі. Мають м’яке 
тіло. Здебільшого ззовні повністю або часткового вкриті черепаш-
кою. Поділяються на три класи: Черевоногі, Двостулкові та Голо-
воногі. Бувають рослиноїдні, хижаки, сапротрофи та фільтратори.

2. Особливості черевоногих та двостулкових молюсків

 ; Заповнення таблиці, робота з підручником, частково-пошукова діяльність
За текстом підручника учні мають заповнити таблицю.

Ознака Черевоногі молюски Двостулкові молюски
Середовище іс
нування

Суходіл, прісні та солоні водойми Виключно водяні тварини (прісні 
та солоні водойми)

Відділи тіла Голова, тулуб, нога Тулуб, нога
Черепашка Закручена у спіраль. Сліпий кінець — 

вершина, відкритий — устя. Внутрішній 
шар — перламутровий, середній — вап
няковий, зовнішній — роговий

Утворена двома стулками. Шари 
подібні
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Ознака Черевоногі молюски Двостулкові молюски
Мантія Шкірна складка Складається з двох шкірних скла

док, утво рює ввід ний і вивідні 
сифони

Мантійна по
рожнина

Простір між мантією та тілом Простір між мантією та тілом

Пересування За допомогою мускульної ноги Повільно повзають або ведуть 
прикріплений спосіб життя, деякі 
здатні до реактивного руху, силь
но змикаючи стулки

Спосіб живлення Рослиноїдні, хижаки Живляться планктоном, фільтру
ючи воду

Органи чуття Очі, щупальця, органи хімічного чуття 
й рівноваги

Примітивні, не мають очей і щу
пальців

Розмноження Роздільностатеві або гермафродити Переважно роздільностатеві
Розвиток Прямий або непрямий Непрямий
Представники Голий слизун, великий і малий ставкови

ки, виноградний слимак, рапана, каурі
Дрейсени, мідії, гребінці, устриці, 
перлова скойка, корабельний 
черв’як, тридакна велитенська

3. Внутрішня будова черевоногих і двостулкових  
молюсків (матеріал розглядається на розсуд учителя)

 ; Розповідь учителя
На дошці таблиця «Будова черевоногих і двостулкових мо-

люсків». Учитель пояснює особливості внутрішньої будови чере-
воногих і двостулкових молюсків, демонструє системи органів та 
їхні характерні особливості. За розповіддю вчителя учні запов-
нюють таблицю.

ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЧЕРЕВОНОГИХ І ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ

Ознака Черевоногі молюски Двостулкові молюски
Травна система Починається ротовою порожниною 

(містить радулу, слинні залози). Закін
чується анальним отвором. Мають 
печінку

Немає глотки, слинних залоз 
і радули

Дихальна система Зябра (у водних мешканців), легеня  
(у наземних)

Зябра

Закінчення таблиці
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Ознака Черевоногі молюски Двостулкові молюски
Кровоносна система Незамкнена, мають двокамерне серце Незамкнена, мають двокамерне 

серце 
Видільна система Представлена ниркою Представлена ниркою
Нервова система Представлена нервовими вузлами 

і нервами
Представлена нервовими вузла
ми і нервами

 ; Словникова робота
Радула (терка) — орган черевоногих та головоногих молюс-

ків, подібний до язика з роговими зубчиками.
Бісус — речовина, за допомогою якої личинки двостулкових 

молюсків прикріплюються до зябер і шкіри риб.
Сифон — трубчастий орган молюсків, що утворений ман-

тією і з’єднує мантійну порожнину з навколишнім середовищем.

 ; Слово вчителя
Під час обговорення таблиці після її заповнення, учителю 

слід звернути увагу на те, як саме особливості будови молюсків 
допомагають їм пристосуватись до середовища існування. Озна-
йомити учнів (за допомогою колекцій або зображень) із представ-
никами черевоногих та двостулкових молюсків, які поширені 
в Україні (виноградний слимак, голий слизун, рапана, ставковик 
малий, мідія, бітинія). Зазначити, що до Червоної книги України 
занесені 17 видів черевоногих молюсків (наприклад, равлик кри-
шечковий струмковий, ставковик потовщений, слимак великий 
строкатий) та 3 види двостулкових (зокрема, устриця їстівна).

 � Цікавий факт

Рапана потрапила в Чорне море випадково — у 1947 р. ї ї було завезено з Японського 
моря на днищах кораблів.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Лабораторне дослідження. Вивчення будови мушлі молюсків
Висновки дослідження краще зробити за таким алгоритмом:
У ході дослідження було розглянуто мушлі таких молюсків:       

,        ,       . Черепашка складається з     шарів:         ,         , 
       . Зовнішній шар        кольору, а внутрішній —         . Муш-

Закінчення таблиці
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ля двостулкового молюска         має         та         частини, вони 
відрізняються тим, що          . За річними кільцями було визна-
чено вік молюска, він становить       .

 ; Вправа «Анаграма»
На дошці написані слова, у яких перемішано порядок букв. 

Учні мають установити правильну послідовність букв, після чого 
дати визначення отриманого слова.

АЛРАУД  АНТІЯМ  ГЕНЕЛЯ  ИРНАК  ЦЯПУЩАЛЬ  
СУБІС  ФИНОС

Відповіді: радула, мантія, легеня, нирка, щупальця, бісус, 
сифон.

 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

особливості будови черевоногих і двостулкових молюсків, вико-
нати завдання в робочому зошиті.

Слід нагадати учням, які готували міні-проекти за темою «Як 
утворюються перлини?», про необхідність підготовки презентації.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або пре-
зентації «Головоногі молюски», «Значення молюсків у природі та 
житті людини».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Вправа «Закінчи речення»
Алгоритм краще розмістити на дошці, щоб учні мали мож-

ливість обрати, як почати речення і висловити власну думку:
— Сьогодні на уроці я зрозумів….
— Сьогодні на уроці я навчився….
— На цьому уроці найцікавішим було….
— На цьому уроці мені було найважче…
— Сьогодні на уроці я не зрозумів….
— У мене виникло запитання щодо….
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УРОК № 15

Молюски. Головоногі молюски
 Мета уроку: ознайомити з особливостями головоногих молюсків; розкрити загальне 

значення молюсків у природі та житті людини; розвивати інтелектуальні 
та комунікативні навички, увагу, пам’ять, уміння висловлювати думку та 
відстоювати ї ї; виховувати бережливе ставлення до природи, відпові
дальне ставлення до вивчення біології.

 Матеріали та обладнання: колекції черепашок черевоногих та двостулкових молюсків, 
колекції зображень тварин.

 Основні поняття: головоногі молюски, лійка, щупальця, дзьоб, чорнильний мішок, реак
тивний рух.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Епіграф до уроку
Зітри випадкові риси, і ти побачиш, що світ прекрасний.

О. Блок

 ; Слово вчителя
Поет правий, адже нас оточує стільки чудових картин, ство-

рених природою. Але люди не завжди помічають цю красу, а ін-
коли навіть знищують її. Давайте сьогодні вдивимося уважно в ті 
картини, які нам пропонує природа, і спробуємо якомога більше 
дізнатись про її мешканців. Але, по-перше, давайте згадаємо ви-
вчене раніше.

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА 
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Тест з однією правильною відповіддю
Вправу можна проводити фронтально або як самостійну ро-

боту.
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 1. Молюски мешкають
А лише в морі
Б лише в прісних водоймах
В у морях, прісних водоймах і на суходолі
Г лише на суходолі

 2. Мантія являє собою
А шкірну складку 
Б орган руху 
В захисну черепашку
Г відділ тіла

 3. Двостулкові молюски — мешканці водойм мають
А легені
Б зябра
В не дихають, оскільки стулки закриті

 4. До черевоногих молюсків належать
А восьминіг 
Б устриця 
В виноградний слимак
Г мідія

 5. До Червоної книги України занесений молюск
А виноградний слимак 
Б голий слизун 
В рапана
Г устриця їстівна

 6. Черепашку з двох стулок мають
А мідії, устриці
Б кальмари, каракатиці
В великий і малий ставковики
Г рапана

 7. Наземні молюски живляться переважно
А іншими молюсками
Б органічними рештками
В рослинною їжею
Г водою

 8. Черепашка молюсків складається з
А вапна
Б рогової речовини
В перламутру
Г рогової речовини, вапна й перламутру
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 9. Одну черепашку з верхівкою та устям мають
А корабельні черви 
Б устриці, гребінці 
В слимаки, ставковики
Г восьминоги, кальмари

 10. Тіло в молюсків
А м’яке, не поділене на членики
Б м’яке, поділене на членики
В має хітиновий покрив
Г має слизовий покрив

 11. Відділами тіла двостулкових молюсків є
А голова, тулуб, нога
Б тулуб, нога
В тулуб, голова
Г голова, щупальця, тулуб

 12. Речовина, за допомогою якої личинки двостулкових молюс-
ків прикріпляються до шкіри або зябер риб,— це
А радула
Б мантія
В бісус
Г сифон
Відповіді: 1 — В; 2 — А; 3 — Б; 4 — В; 5 — Г; 6 — А; 7 — 

В; 8 — Г; 9 — В; 10 — А; 11 — Б; 12 — В.

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ 
УРОКУ
Учитель називає тему уроку, пропонує подивитись на зо-

браження восьминога і здогадатись, через що головоногі молюски 
отримали свою назву.

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості головоногих молюсків

 ; Проблемне запитання
— Чому восьминогів називають приматами моря?
Після прослуховування кількох версій, учитель пропонує 

учням залишити це запитання відкритим до закінчення уроку.
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 ; Розповідь учителя, виступи учнів, робота з підручником, частково-пошуко-
ва діяльність, доповнення тексту
За інформацією з різних джерел учні мають доповнити 

текст.
1. Головоногі мають           черепашку, що прихована під 

         . 2. Відділи тіла:          ,          ,          . 3. Нога перетво-
рена на          . 4. Вони оточують                  . 5. Інша частина 
ноги перетворюється на орган реактивного руху —          .  
6. Багато мають захисний орган —          . 7. Шкіра може зміню-
вати          . 8. У багатьох є органи          . 9. За типом живлення 
більшість є          . 10. Здобич захоплюють за допомогою          , 
розривають          . 11. Слинні залози можуть містити          .  
12. Головоногим молюскам притаманний           розвиток.  
13. Дихають          . 14. Поширеними представниками головоно-
гих молюсків є          ,          ,          . 15. Головоногим молюскам 
притаманна           поведінка.

Відповіді: 1. Невелику, мантією; 2. Голова, тулуб, нога; 
3. Щупальця; 4. Ротовий отвір; 5. Лійку; 6. Чорнильний мішок; 
7. Забарвлення; 8. Світіння; 9. Хижаками; 10. Щупальців, дзьо-
бом; 11. Отруту; 12. Прямий; 13. Зябрами; 14. Восьминоги, каль-
мари, каракатиці; 15. Складна.

Алгоритм можна роздрукувати для кожного, або записати 
на дошці (чи спроектувати на екран).

2. Різноманітність головоногих молюсків

 ; Робота в зошиті, частково-пошукова діяльність
Учні мають знайти в тексті та виписати назви представни-

ків головоногих молюсків.
Головоногі молюски: восьминоги, кальмари, каракатиці, на-

утилуси (вимерлі форми: амоніти і белемніти).

3. Значення молюсків у природі та житті людини

 ; Виступи учнів, робота з підручником
Учитель пропонує учням розділити аркуш у зошиті навпіл 

вертикальною лінією; за ходом виступів учнів з лівого боку слід 
записувати значення молюсків у природі, а з правого — у житті 
людини. Учні доповнюють таблицю інформацією з тексту під-
ручника.
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ЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ
У природі У житті людини

 ; Слово вчителя
Слід зазначити, що черевоногі молюски є важливою скла-

довою водних і наземних угруповань організмів. Деякі види 
споживає в їжу людина (наприклад, виноградного слимака, 
рапану, трубача, літорину). Черепашки багатьох молюсків ви-
користовують як сувеніри, з них виготовляють ґудзики та при-
краси.

Рослиноїдні види черевоногих обмежують чисельність водної 
рослинності, запобігаючи заростанню водойм. Наземні ґрунтові 
молюски збагачують ґрунт органічними та мінеральними речови-
нами.

Проте молюски можуть бути і шкідливими. Рапана є шкід-
ником, адже активно знищує устриць і мідій. Деякі наземні че-
ревоногі молюски (наприклад, голі слизуни) можуть шкодити 
зерновим та овочевим культурам, плодовим тілам їстівних грибів. 
Багато видів є проміжними хазяями паразитичних червів (малий 
ставковик — проміжний хазяїн печінкового сисуна, бітинія — 
котячого сисуна тощо).

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Презентація міні-проектів «Як утворюються перлини?»

 ; Самостійна письмова робота в робочому зошиті
Перевірка виконання завдань здійснюється фронтально, 

з обговоренням результатів роботи.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 
особливості головоногих молюсків, виконати завдання в робочому 
зошиті.

Індивідуальне завдання: знайти інформацію про пристосу-
вання паразитів до життя (з конкретними прикладами).
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 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Проблемне запитання
Учитель пропонує учням повернутися до проблемного за-

питання, що постало перед ними на початку уроку.
— Чому восьминогів називають приматами моря?

 ; Слово вчителя
Оскільки головоногі є більш високо організованими щодо 

інших молюсків і відрізняються складною поведінкою, то їх мож-
на назвати «приматами моря». Адже примати — найбільш роз-
винені тварини серед усіх ссавців.

УРОК № 16

Паразитичні безхребетні тварини. 
Паразитизм

 Мета уроку: ознайомити з поняттями «симбіоз», «паразитизм»; розкрити особливості 
пристосування тварин до паразитичного способу життя; розвивати увагу, 
пам’ять, мислення, творчі здібності, уміння формулювати запитання, пра
цювати з текстом, висловлювати власну думку; виховувати тверді пере
конання у необхідності збереження власного здоров’я, інтерес до предмета.

 Матеріали та обладнання: мікропрепарати, вологі препарати, колекції, колекції зображень 
тварин.

 Основні поняття: симбіоз, паразитизм, хижацтво, паразитологія.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА  
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Вправа «Ти мені — я тобі»
Учням пропонується поставити запитання з теми, вивченої 

на попередньому уроці, будь-якому однокласнику і, відповідно, 
відповісти на його запитання.
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 ; Самостійна письмова робота в робочому зошиті
Перевірка результатів роботи здійснюється фронтально.

 III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 ; Кросворд із ключовим словом

1Р А П А Н А
2К А Л Ь М А Р

3К А Р А К А Т И Ц Я
4Р А Д У Л А

5С Л И З У Н
6С Л И М А К
7У С Т Р И Ц Я
8Т Р И Д А К Н А

9Д З Ь О Б
10М І Д І Я

 1. Черевоногий молюск — морський хижак.
 2. Головоногий молюск, якого часто вживають в їжу.
 3. Головоногий молюск, якого називають «морським хамеле-

оном».
 4. Орган у ротовій порожнині черевоногих та головоногих мо-

люсків.
 5. Черевоногий молюск — голий…
 6. Черевоногий молюск — виноградний…
 7. Двостулковий молюск — делікатес.
 8. Найбільший двостулковий молюск.
 9. Орган, який утворюють хітинові щелепи головоногих мо-

люсків.
 10. Двостулковий молюск, якого часто вживають у їжу.

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Девіз уроку
Praemonitus, praemunitus — попереджений, означає озбро-

єний.
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 ; Слово вчителя
Це прадавнє латинське висловлювання означає, що той, хто 

попереджений про небезпеку, має можливість бути готовим до 
неприємностей, труднощів. Сьогодні саме цей вислів буде девізом 
нашого уроку і не дарма. Тема, яку ми вивчатимемо, буде дуже 
корисною у вашому подальшому житті, допоможе запобігти не-
приємностей, а інколи навіть вберегти своє життя!

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Паразитизм

 ; Робота з підручником, словникова робота
Учитель пропонує учням прочитати текст у підручнику, ви-

писати поняття «симбіоз» і «паразитизм», порівняти паразитизм 
із хижацтвом.

Симбіоз — будь-який тип співіснування організмів.
Паразитизм — тип симбіозу, за якого один організм завдає 

шкоди іншому.

 ; Запитання до учнів, частково-пошукова діяльність, словникова робота
— Як називається наука про паразитичні організми? (Па-

разитологія.)
Паразитологія — це наука, що вивчає паразитичні орга-

нізми, їхню будову, життєдіяльність та засоби боротьби з ними.

2. Пристосування паразитів до життя

 ; Заповнення таблиці, робота з підручником
За текстом підручника учні мають самостійно заповнити 

таблицю.

СПОСОБИ ПРИСТОСУВАННЯ ПАРАЗИТІВ ДО ЖИТТЯ
Пристосування Характеристика

Спрощена будова тіла Відсутність деяких органів та систем (наприклад, нервової систе
ми, органів чуття, дихальної системи)

Міцні покриви Необхідні для захисту паразита від дії зовнішнього середовища 
(наприклад, кутикула в круглих червів)

Органи прикріплення Різноманітні органи, що допомагають утримуватись в (або на) ті
лі організмухазяїна (наприклад, гачки, присоски, шипи)
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Пристосування Характеристика
Гермафродитизм Відпадає потреба в пошуку статевого партнера, що складно зро

бити в організмі хазяїна
Висока плодючість і складні 
цикли розвитку

Розвиток зі зміною хазяїв допомагає збільшити шанси на потрап
ляння яєць та личинок в організм остаточного хазяїна

Стійкість яєць до впливу хі
мічних і фізичних чинників

Вплив можуть становити як чинники внутрішнього середовища 
організмухазяїна, так і зовнішні чинники

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Вправа «Обери правильну відповідь»
Учні мають із пропонованих пар вибрати приклади парази-

тичних стосунків.
1. Комар і людина; 2. Іксодовий кліщ і людина; 3. Павук 

і муха; 4. Їздець і комаха, у яйця якої він відкладає свої яйця; 
5. Вовк і заєць; 6. Аскарида і людина; 7. Блоха і собака; 8. Бабка 
і комар; 9. Гідра і мальок риби; 10. П’явка і кінь.

Відповідь: 1, 2, 4, 6, 7, 10.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

нові терміни, способи пристосування паразитів до життя.
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Шко-

да, якої завдають гельмінти здоров’ю людини».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Вправа «Закінчи речення»
Приклади краще розмістити на дошці, щоб учні мали мож-

ливість обрати, як почати речення і висловити власну думку:
— Сьогодні на уроці я зрозумів…
— Сьогодні на уроці я навчився…
— На цьому уроці найцікавішим було…
— На цьому уроці мені було найважче…
— Сьогодні на уроці я не зрозумів…
— У мене виникло питання щодо…

Закінчення таблиці
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УРОК № 17

Паразитичні безхребетні тварини.  
Паразитичні черви

 Мета уроку: ознайомити з особливостями паразитичних червів, їхнім способом життя, 
поняттями «гельмінти», «гельмінтози», способами профілактики гель
мінтних захворювань; розкрити небезпеку таких захворювань; розвивати 
увагу, пам’ять, навички роботи з текстом, роботи в парах; виховувати 
переконання в необхідності збереження власного здоров’я.

 Матеріали та обладнання: мікропрепарати, вологі препарати, колекції, колекції зображень 
тварин.

 Основні поняття: гельмінти, гельмінтози, круглі та плоскі черви.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА  
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Вправа «Четвертий зайвий»
Учні мають визначити зайвий термін і пояснити, чому він 

зайвий.
 1. Бджола, метелик, блоха, жук.
 2. Комар, мураха, павиче око, бабка-коромисло.
 3. Дощовий черв’як, палоло, нереїс, п’явка.

Відповідь: 1. Блоха 2. Комар. 3. П’явка. (У всіх випадках 
зайвими є назви паразитичних організмів.)

 ; Запитання до учнів
— Які пристосування до життя властиві паразитичним ор-

ганізмам?

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Епіграф до уроку
Невеликий черв’як, велика шкода від нього.

Народна приказка
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 ; Слово вчителя
Учитель наголошує на небезпеці, яку можуть становити 

паразитичні черви та підводить учнів до формулювання теми та 
визначення мети уроку.

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ 
УРОКУ

 ; Обговорення фотографій, вологих препаратів паразитичних червів
Учитель пропонує розглянути паразитичних червів і спро-

бувати знайти їхні спільні ознаки.

 ; Слово вчителя
Учні! Уважно вдивіться в ці фото (зображення печінкового 

сисуна, аскариди людської та бичачого ціп’яка). Це не просто тва-
рини, не примітивні створіння. Це фотороботи справжніх зло-
чинців, адже вони спричиняють велику шкоду! До нас сьогодні 
звернулись троє постраждалих, які потребують нашої допомоги. 
Тож нашим основним завданням на уроці буде визначити цих 
злочинців, дізнатись, хто з них якої шкоди заподіяв, і знайти 
методи їх нейтралізації, а для інших людей — шляхи попере-
дження діяльності цих злочинців. Тож, беремося до справи!

 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика паразитичних червів

 ; Робота з підручником, словникова робота, складання схеми
Учитель пропонує у тексті підручника знайти терміни 

«гельмінти» і «гельмінтози» і виписати їх у зошити, з’ясувати, 
до яких типів належить більшість гельмінтів.

Гельмінти

Плоскі черви Круглі черви

Гельмітни — це загальна назва червів, які паразитують 
в організмі тварин і спричиняють гельмінтози.

Гельмінтози — інфекційні паразитичні хвороби, які спри-
чиняють гельмінти.
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2. Плоскі черви. Круглі черви

 ; Заповнення таблиці, робота з підручником
За текстом підручника учні заповнюють таблицю в зошитах.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПАРАЗИТИЧНИХ ЧЕРВІВ

Тип Особливості Представники Спосіб зараження
Плоскі Тіло вкрите кутикулою. Мають 

гачки, причіпки, шпильки для 
кріплення. Статева система 
дуже розвинена, надзвичайно 
плодовиті. Мають складні 
цик ли розвитку (можуть мати 
кількох хазяїв)

Сисуни та стьожкові черви. 
Печінковий сисун, котячий 
сисун (котяча двоустка), 
кров’яний сисун (кров’яна 
двоустка), бичачий ціп’як, 
свинячий ціп’як, стьожак 
широкий, ехінокок

Уживання погано про
вареного або просма
женого м’яса, сирого 
сала, немитих фруктів 
і овочів, сирої води для 
пиття та миття посуду

Круглі Не мають органів прикріплення, 
мають щільну кутикулу. Виділь
на та нервова системи розвине
ні слабко, органів чуття немає

Гострики, трихінели, філя
рії, аскариди

Фекальні маси потрап
ляють в організм через 
немиті руки, овочі, фрук
ти, забруднену воду тощо

 ; Слово вчителя
Слід звернути увагу учнів, що всі зазначені в таблиці види 

круглих та плоских червів трапляються на території України, 
тому знання про особливості будови та процеси життєдіяльності 
цих тварин, а також способи зараження ними, мають важливе 
значення для збереження здоров’я та життя.

3. Шкода, якої гельмінти завдають здоров’ю людини

 ; Виступи учнів, які виконували індивідуальне домашнє завдання
Розлади в організмі людини, спричинені гельмінтами

 1. Діарея (пронос).
 2. Запори (гельмінти можуть закривати жовчні протоки).
 3. Утворення газів та здуття.
 4. Гастрокишечний синдром (запалення стінок кишечника).
 5. Біль у суглобах і м’язах (інколи паразити переміщуються в ті-

лі людини й оселяються в зручних для їхнього життя місцях).
 6. Алергія (реакція імунної системи на чужорідні об’єкти).
 7. Проблемна шкіра (висипи та інші шкірні реакції).
 8. Анемія (недокрів’я).
 9. Дратівливість (токсичні речовини, що виробляють гельмін-

ти можуть подразнювати нервову систему людини).
 10. Порушення сну.
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 11. Скреготання зубами.
 12. Імунні порушення (послаблення імунної системи).

3. Профілактика гельмінтозів

 ; Робота в парах, складання пам’ятки
Найкращий спосіб вберегти себе від гельмінтозів — попере-

дити їх. Для цього слід дотримуватися певних правил поведінки. 
Приклад пам’ятки:
 1. Не вживати сирої води.
 2. Не брати до рота брудні предмети.
 3. Ретельно мити овочі та фрукти.
 4. Мити руки (дотримуватись усіх правил особистої гігієни).
 5. Піддавати належній термічній обробці м’ясо та рибу.
 6. Знешкоджувати мух.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, вивчити 

нові терміни.
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Про-

філактика кліщів».

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Підсумкова бесіда
— Тож, чи впізнали ви злочинців, яких ми бачили на фото-

роботах на початку уроку? (Печінковий сисун, аскарида людська 
та бичачий ціп’як.)

— До яких типів вони належать? (Печінковий сисун та би-
чачий ціп’як — до плоских червів, аскарида людська — до круглих.)

— Чому гельмінти такі небезпечні? (Їхні яйця не можна 
помітити неозброєним оком, тож можна заразитись будь-де; 
вони знижують опірність організма-хазяїна і отруюють його про-
дуктами своєї життєдіяльності.)
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УРОК № 18

Паразитичні безхребетні тварини. 
Паразитичні членистоногі

 Мета уроку: ознайомити з особливостями паразитичних членистоногих, їхньою різно
манітністю та способом життя, поняттями «ектопаразити», «ендопарази
ти», способами профілактики паразитичних членистоногих; розвивати 
увагу, мислення, уміння роботи з текстом, навички самостійної діяльнос
ті; виховувати тверді переконання у необхідності збереження власного 
здоров’я.

 Матеріали та обладнання: мікропрепарати, вологі препарати, колекції, колекції зображень 
тварин.

 Основні поняття: ектопаразити, ендопаразити, кліщі, блохи, воші.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА  
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Кросворд з ключовим словом
1Г А Ч К И

2Б Л О Щ И Ц Я
3С В Е Р Б У Н

4Г Е Л Ь М І Н Т И
5К У Т И К У Л А

6С И С У Н
7П А Р А З И Т

8К О М А Р
9Е Х І Н О К О К

10В О Ш А
11Г О С Т Р И К

12К Л І Щ
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 1. Органи прикріплення паразитичних червів.
 2. Клоп, що оселяється в постільній білизні і живиться люд-

ською кров’ю.
 3. Кліщ, що спричиняє коросту.
 4. Загальна назва паразитичних червів.
 5. Щільна оболонка паразитичних червів.
 6. Буває печінковий, кров’яний, котячий.
 7. Організм, що існує за рахунок іншого, при цьому заподію-

ючи йому шкоди.
 8. Кровосисна двокрила комаха.
 9. Плоский черв, що є паразитом собак і людини.
 10. Безкрила комаха-паразит.
 11. Круглий черв — паразит дітей.
 12. Буває іксодовий, селищний, собачий.

 ; Запитання до учнів
— Що нам вже відомо про членистоногих?

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ; Фронтальна бесіда, обговорення висловлювань
Нельсон злякався б десяти тисяч бліх, але одна блоха не 

злякалась би десяти тисяч Нельсонів.
Марк Твен

«…ех, літо красне любив би я тебе, коли б не пил та спека 
та комарі та мухи».

О. С. Пушкін

— Що мав на увазі письменник Марк Твен?
— Чому люди бояться деяких комах?
— Чим не вгодило літо Пушкіну?

 IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ 
УРОКУ

 ; Слово вчителя
Напевно, ви вже здогадалися, якою є тема нашого уроку. 

Ми продовжимо вивчати паразитичні організми і сьогодні роз-
глянемо паразитів — представників типу Членистоногі.
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 V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Паразитичні членистоногі

 ; Розповідь учителя, словникова робота
Учням пропонується знайти в підручнику термін «ектопа-

разити» та «ендопаразити» і виписати їхні значення в зошити.
Паразитичні організми можуть бути не лише представниками 

червів або мікроорганізмів. Серед уже відомих нам членистоногих 
також трапляються представники, які ведуть паразитичний спосіб 
життя. Більшість із них належить до класів Комахи та Павуко-
подібні. Усіх паразитів поділяють на дві групи: екто- та ендопара-
зити. Чим вони відрізняються? З’ясуємо за допомогою підручника.

Ектопаразити — паразитичні організми, які живуть на 
поверхні тіла хазяїна.

Ендопаразити — паразитичні організми, які живуть все-
редині тіла хазяїна.

2. Паразитичні павукоподібні

 ; Робота з підручником, алгоритмом відповіді
Учням пропонується за матеріалом підручника доповнити 

алгоритм відповіді потрібними словами.
1. Більшість кліщів є переносниками                        .  

2. До таких кліщів належать:            ,            ,            ,            . 
3. Усі вони живляться            . 4. За типом паразитизму більшість 
кліщів належать до            . 5. Іксодові кліщі можуть одночасно 
переносити                        . 6. Іксодових кліщів переносять на 
великі відстані            . 7. Коростяний свербун спричиняє            . 
8. За типом паразитизму він належить до            . 9. Кліщі мають 
такі пристосування до паразитичного способу життя: тіло здатне 
            і            , можуть довго не            , ротовий апарат 
           , очі             або            .

Відповіді: 1. Збудників захворювань; 2. Іксодовий, селищ-
ний, собачий, коростяний; 3. Кров’ю; 4. Ектопаразитів; 5. Кілька 
збудників; 6. Птахи; 7. Коросту; 8. Ендопаразитів; 9. Розтягува-
тися і збільшуватися, харчуватися, колюче-сисний, редуковані 
або відсутні.

Алгоритм можна розмістити на дошці (спроектувати на 
екран) або роздрукувати та роздати учням.
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 ; Виступи учнів, частково-пошукова діяльність, робота з підручником
Учні мають з’ясувати, які способи профілактики зараження 

кліщами існують.
Профілактика зараження кліщами:

 1. При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекоменду-
ється одягати світлий однотонний з довгими рукавами щіль-
но прилягаючий до тіла одяг, щоб було легше помітити по-
взаючих кліщів.

 2. Вдягати головний убір.
 3. Само- та взаємоогляди під час прогулянки влітку необхідно 

проводити через кожні дві години та ще раз удома. Особливо 
ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, вкриті волоссям.

 4. Після прогулянки вдома слід одразу змінити одяг, білизну, 
ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати.

 5. Використовувати для захисту від кліщів ефективні репеленти.
 6. Дотримуватися правил особистої гігієни, чистоти одягу.

3. Паразитичні комахи

 ; Робота з підручником, частково-пошукова діяльність
Учні мають знайти в підручнику та виписати назви пред-

ставників комах-паразитів, з’ясувати, які існують способи про-
філактики зараження цими комахами.

Комахи-паразити: головна, платяна та лобкова воші, люд-
ська блоха, блощиця постільна, ґедзі, оводи, комарі.

Профілактика зараження комахами-паразитами:
 1. Підтримання чистоти тіла, волосся, одягу.
 2. Підтримання належного санітарно-гігієнічного стану при-

міщень та знищення бліх і гризунів, які переносять пара-
зитичних комах.

 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання до вивченого матеріалу в робочо-

му зошиті.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 ; Самостійна письмова робота
Учні виконують завдання в зошиті для контролю навчаль-

них досягнень учнів.
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 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання для всіх учнів: опрацювати параграф, виконати 

завдання в робочому зошиті.
Індивідуальне завдання: скласти вірш про паразитичних 

тварин.

 VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 ; Робота з підручником
Учням пропонується усно відповісти на запитання після 

параграфа.

УРОК № 19

Риби. Кісткові риби
 Мета уроку: ознайомити із загальною характеристикою кісткових риб, особливостями 

їхньої будови, що пов’язані з пристосуванням до життя у водному середо
вищі, розвивати вміння працювати з текстом, ілюстраціями, узагальню
вати, аналізувати; виховувати любов до природи, працелюбність.

 Матеріали та обладнання: вологі препарати, колекції, колекції зображень тварин, таблиці 
«Зовнішня будова кісткових риб», «Внутрішня будова кісткових риб».

 Основні поняття: кісткові риби, луска, плавальний міхур, бічна лінія.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА 
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 ; Прослуховування та обговорення віршів про паразитичних тварин (індиві-
дуальне завдання попереднього уроку)

 ; Вправа «Про що йдеться?»
Учитель описує рибу, а учні мають здогадатись, про яку 

тварину йдеться.






