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Ïîñіáíèê ìіñòèòü êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ, ðîçðîáêè óñіõ 
óðîêіâ, ïðàêòè÷íèõ ðîáіò і ëàáîðàòîðíèõ äîñëіäæåíü, çðàçêè ðîáіò 
äëÿ ïîòî÷íîãî òà òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ. Âіí çðó÷íèé ó êîðèñ-
òóâàííі, äî êîæíîãî óðîêó ïîäàíî îðієíòîâíó ïëàí-ñõåìó, ÿêó 
ó÷èòåëü ìîæå êîðèãóâàòè âіäïîâіäíî äî êëàñó ó ÿêîìó âèêëàäàє 
òà âëàñíèõ ïіäõîäіâ äî ïëàíóâàííÿ ÷è ðîçïîäіëó íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåðіàëó. Ïîäàíі âïðàâè â÷èòåëü ìîæå âçÿòè çà øàáëîí àáî çà-
ìіíèòè íà âëàñíі. Äëÿ êîíòðîëþ òà êîðåêöії çíàíü çàïðîïîíîâà-
íî áіîëîãі÷íі äèêòàíòè, ñàìîñòіéíі ðîáîòè, âïðàâè íà ðîçâèòîê 
ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ. Äî êîæíîãî óðîêó ïіäіáðàíî åïіãðàô, ÿêèé 
ïîєäíóє óñі åòàïè óðîêó â єäèíó ëîãі÷íî-çìіñòîâó ëіíіþ.
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Ïåðåäìîâà

Ðîçâèòîê áіîëîãі÷íîї îñâіòè 21 ñòîðі÷÷ÿ ïîòðåáóє âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ 
і âèõîâàííÿ äіòåé. Íà ñó÷àñíîìó åòàïі äåäàëі î÷åâèäíіøèì ñòàє òå, ùî òðàäèöіéíà øêîëà, 
îðієíòîâàíà íà ïåðåäàâàííÿ çíàíü, íå âñòèãàє çà òåìïàìè їõ íàðîùóâàííÿ. Ñó÷àñíà øêîëà íå-
äîñòàòíüî ðîçâèâàє çäіáíîñòі, ïîòðіáíі âèïóñêíèêàì äëÿ ñàìîñòіéíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ó ñâіòі, 
ïðèéíÿòòÿ îáґðóíòîâàíèõ ðіøåíü ùîäî ñâîãî ìàéáóòíüîãî.

Íèíі ñòâîðþєòüñÿ íîâà ïåäàãîãіêà, õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ ÿêîї є іííîâàöіéíіñòü – çäàòíіñòü 
äî îíîâëåííÿ, âіäêðèòіñòü íîâîìó. Íà äóìêó óêðàїíñüêîãî â÷åíîãî Іâàíà Çÿçþíà, ñåíñîì і ìå-
òîþ ñó÷àñíîї îñâіòè ìàє ñòàòè «ëþäèíà â ïîñòіéíîìó ðîçâèòêó, її äóõîâíå ñòàíîâëåííÿ, ãàð-
ìîíіçàöіÿ її âіäíîñèí іç ñîáîþ òà іíøèìè ëþäüìè, çі ñâіòîì. Ñèñòåìà îñâіòè ñòâîðþєòüñÿ äëÿ 
ëþäèíè, ôóíêöіîíóє і ðîçâèâàєòüñÿ â її іíòåðåñàõ, ñëóãóє ïîâíîöіííîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі 
і â іäåàëі її ïðèçíà÷åííÿ – ùàñòÿ ëþäèíè». 

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ іííîâàöіéíà äіÿëüíіñòü ïåäàãîãà ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî óðîêó ìàє âіäïî-
âіäàòè îñíîâíèì ïðèíöèïàì.

Ïðèíöèï іíòåãðàöії îñâіòè. Ïåðåäáà÷àє ïîñèëåíó óâàãó äî îñîáèñòîñòі êîæíîї äèòèíè ÿê 
âèùîї ñîöіàëüíîї öіííîñòі ñóñïіëüñòâà, îðієíòàöіþ íà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíèíà ç âèñîêèìè 
іíòåëåêòóàëüíèìè, ìîðàëüíèìè, ôіçè÷íèìè ÿêîñòÿìè.

Ïðèíöèï äèôåðåíöіàöії òà іíäèâіäóàëіçàöії îñâіòè. Íàëàøòîâóє íà çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ 
ïîâíîöіííîãî âèÿâó é ðîçâèòêó çäіáíîñòåé êîæíîãî øêîëÿðà.

Ïðèíöèï äåìîêðàòèçàöії îñâіòè. Äîòðèìàííÿ éîãî çîáîâ’ÿçóє äî ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ 
ðîçâèòêó àêòèâíîñòі, òâîð÷îñòі ó÷íіâ òà â÷èòåëіâ.

Ðåàëіçàöіÿ öèõ ïðèíöèïіâ âèìàãàє ïåðåõîäó äî іííîâàöіéíîї, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ùî ïåðåä-
áà÷àє çìіíó õàðàêòåðó îñâіòíüîї ñèñòåìè, çìіñòó, ìåòîäіâ, ôîðì, òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ. 

Ãîòîâíіñòü ó÷èòåëÿ äî іííîâàöіéíîї äіÿëüíîñòі âіäîáðàæàєòüñÿ â êîíñòðóþâàííі ñó÷àñíî-
ãî óðîêó: ïðîäóêòèâíîãî, öіêàâîãî äëÿ ó÷íіâ, ïіçíàâàëüíîãî òà íå ïåðåâàíòàæåíîãî çàéâèìè 
çíàííÿìè. Óðîê ïîâèíåí îïèðàòèñü íà òàêі áàçîâі ïðèíöèïè: 

• îïòèìàëüíå ïîєäíàííÿ і ñèñòåìíà ðåàëіçàöіÿ íà óðîöі äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïіâ; 
• âñòàíîâëåííÿ ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ, ÿêі óñâіäîìëþþòü ó÷íі; 
• çâ’ÿçîê іç ðàíіøå çàñâîєíèìè çíàííÿìè, íàâè÷êàìè, óìіííÿìè, îïîðà íà äîñÿãíóòèé ðі-

âåíü ðîçâèòêó ó÷íіâ; 
• àêòóàëіçàöіÿ, ñòèìóëþâàííÿ é àêòèâіçàöіÿ ðîçâèòêó âñіõ ñôåð îñîáèñòîñòі ó÷íÿ: ìîòèâà-

öіéíîї, ïіçíàâàëüíîї, åìîöіéíî-âîëüîâîї, ôіçè÷íîї, ìîðàëüíîї òîùî; 
• ëîãі÷íіñòü, óìîòèâîâàíіñòü òà åìîöіéíіñòü óñіõ åòàïіâ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі 

ó÷íіâ; 
• åôåêòèâíå çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ äèäàêòè÷íèõ çàñîáіâ, îñîá ëèâî êîìï’þòåðíèõ; 
• òіñíèé çâ’ÿçîê іç æèòòÿì, íàñàìïåðåä іç îñîáèñòèì äîñâіäîì ó÷íÿ; 
• ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íî íåîáõіäíèõ çíàíü, íàâè÷îê, óìіíü, åôåêòèâíîї ìåòîäèêè íà-

â÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі; 
• ôîðìóâàííÿ ìîòèâàöії íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíèõ äіé, ïðîôåñіéíîãî ñòàíîâëåííÿ, ïîòðåáè 

ïîñòіéíîї ñàìîîñâіòè; 
• äіàãíîñòèêà, ïðîãíîçóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ і ïëàíóâàííÿ êîæíîãî óðîêó. 
Îêðіì òîãî, êîæåí óðîê ìàє ñïðèÿòè åôåêòèâíіé ðåàëіçàöії îñíîâíèõ ôóíêöіé äèäàêòè÷íî-

ãî ïðîöåñó – îñâіòíüîї, ðîçâèâàëüíîї, âèõîâíîї òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Ó êîíòåêñòі ñó÷àñíèõ 
êîíöåïöіé íàâ÷àííÿ íà ïåðøèé ïëàí, çàìіñòü îñâіòíüîї, âèõîäèòü âèõîâíà ôóíêöіÿ äèäàê-
òè÷íîãî ïðîöåñó – ôîðìóâàííÿ âñåáі÷íî òà ãàðìîíіéíî ðîçâèíóòîї îñîáèñòîñòі. Öå ïîòðåáóє, 
áåçóìîâíî, çìіíè ïàðàäèãìè óðîêó äëÿ ôîðìóâàííÿ äóõîâíîãî ñâіòó ó÷íÿ, äîïîìîãè â éîãî 
ñàìîàêòóàëіçàöії òà ñàìîðåàëіçàöії, âèçíàííÿ ïðàâà áóòè ñóá’єêòîì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó 
é ôîðìóâàííÿ ñóá’єêò-ñóá’єêòíèõ âçàєìèí íà êîæíîìó óðîöі. Òàêà ïàðàäèãìà ìàє áóòè ãó-
ìàííîþ é îñîáèñòіñíî ñïðÿìîâàíîþ. Âіäïîâіäíî ґðóíòîâíî çìіíþєòüñÿ çìіñò öèõ ôóíêöіé òà 
âèìîãè äî óðîêó. 

Ùîá ñêîíñòðóþâàòè іííîâàöіéíèé óðîê, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè øàáëîíè, ó ÿêі âñòàâ-
ëÿþòüñÿ âïðàâè òà ìåòîäè÷íі ïðèéîìè, ùî âіäïîâіäàþòü êîíêðåòíîìó åòàïó óðîêó. Ó ðіçíî-
ìàíіòíîñòі ñó÷àñíèõ ìåòîäèê ó÷èòåëü îáèðàє òі, ÿêі éîìó íàéáіëüøå іìïîíóþòü. Òàêі ôîðìè 
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і ìåòîäè íàâ÷àííÿ є ïðàêòè÷íî â óñіõ ìåòîäèêàõ: і â îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîìó íàâ÷àííі, 
і â іíòåðàêòèâíîìó íàâ÷àííі, ñóá’єêòíîìó íàâ÷àííі, ó ñòðàòåãії ×ÏÊÌ, ïðîáëåìíîìó íàâ÷àí-
íі. Çðåøòîþ â÷èòåëü ìîæå îáðàòè òàêі ôîðìè, ìåòîäè òà ìåòîäè÷íі ïðèéîìè, ÿêі íàéêðàùå 
ïіäõîäÿòü ñàìå äî êîíêðåòíîãî óðîêó êëàñó òà äèòèíè, ñòèëþ âèêëàäàííÿ â÷èòåëÿ, éîãî òåì-
ïåðàìåíòó. 

Äëÿ ïîëåãøåííÿ ïëàíóâàííÿ ìàòåðіàëó òà ðîçïîäіëó ÷àñó íà êîæåí åòàï óðîêó äîðå÷íî 
êîðèñòóâàòèñÿ ïëàíîì-ñõåìîþ óðîêó, ÿêà äàє ìîæëèâіñòü ÷іòêî ðîçïîäіëèòè äії â÷èòåëÿ, éîãî 
ôîðìè і ìåòîäè äіÿëüíîñòі, à òàêîæ çàïëàíóâàòè î÷іêóâàíèé ðåçóëüòàò. Ïëàí-ñõåìà óðîêó íå 
çàìіíþє òðàäèöіéíèé ïëàí óðîêó, àëå є íàáàãàòî çðó÷íіøîþ ó âèêîðèñòàííі, áî âñі âïðàâè 
і çàâäàííÿ çàïèñàíî ïîñëіäîâíî ç âіäïîâіäíèì õðîíîìåòðàæåì, ùî äîçâîëÿє â÷èòåëþ áóòè 
áіëüø ìîáіëüíèì ïіä ÷àñ óðîêó òà â÷àñíî ïðîâîäèòè êîðåêöіþ ïåðåõîäó îäíîãî åòàïó óðîêó 
â іíøèé. Ïëàí-ñõåìà ðîáèòü ïëàíóâàííÿ óðîêó ÷іòêèì, îñêіëüêè, êðіì ôîðì і ìåòîäіâ äіÿëü-
íîñòі, ìіñòèòü î÷іêóâàíèé ðåçóëüòàò âіä äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ. 

Ïðîïîíîâàíèé ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê «Óðîêè áіîëîãії. 7 êëàñ: êíèæêà äëÿ â÷èòåëÿ» ðîç-
ðîáëåíî çà íîâîþ ïðîãðàìîþ ç óðàõóâàííÿì çìіí äî íåї, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ÌÎÍ âіä 
29.05.2015 № 585. Âіí є ÷àñòèíîþ ìåòîäè÷íîãî êîìïëåêòó äî ïіäðó÷íèêà äëÿ çàãàëüíîîñâіò-
íіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, àâòîðіâ Ë.I. Îñòàï÷åíêî, Ï.Ã. Áàëàí, Â.Â. Ñåðåáðÿêîâ, Í.Þ. Ìà-
òÿø, Â.À. Ãîðîá÷èøèí «Áіîëîãіÿ : 7 êë.», Êèїâ : Ãåíåçà, 2015. – 256 ñ. 

Ïîñіáíèê ìіñòèòü êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ, ðîçðîáêè âñіõ óðîêіâ, ïðàêòè÷íèõ ðîáіò і ëà-
áîðàòîðíèõ äîñëіäæåíü, çðàçêè ðîáіò äëÿ ïîòî÷íîãî òà òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ. Âіí çðó÷íèé 
ó êîðèñòóâàííі, äî êîæíîãî óðîêó ïîäàíî îðієíòîâíó ïëàí-ñõåìó, ÿêó â÷èòåëü ìîæå êîðè-
ãóâàòè âіäïîâіäíî äî êëàñó, ó ÿêîìó âèêëàäàє, òà âëàñíèõ ïіäõîäіâ äî ïëàíóâàííÿ ÷è ðîçïî-
äіëó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. Ïîäàíі âïðàâè â÷èòåëü ìîæå âçÿòè çà øàáëîí àáî çàìіíèòè íà 
âëàñíі. Íàïðèêëàä, ðіçíі ôîðìè âçàєìîîïèòóâàííÿ ó÷íіâ òðàïëÿþòüñÿ â êіëüêîõ âàðіàíòàõ 
ïðîâåäåííÿ («Áóìåðàíã», «Øåðëîê Õîëìñ» òîùî). Ôðîíòàëüíå îïèòóâàííÿ óðіçíîìàíіòíþ-
єòüñÿ âàðіàíòàìè ïðîâåäåííÿ: ó ôîðìі çìàãàííÿ, òåðìіíîëîãі÷íîãî ëîòî, åâðèñòè÷íîї áåñіäè, 
äèñêóñії, ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíîãî çàïèòàííÿ, ãðîíóâàííÿ, ñêëàäàííÿ äіàãðàìè Âåíà òîùî. 
Äëÿ êîíòðîëþ òà êîðåêöії çíàíü ó÷èòåëü ìîæå âèêîðèñòàòè áіîëîãі÷íі äèêòàíòè, ñàìîñòіéíі 
ðîáîòè, âïðàâè íà ðîçâèòîê ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ: «çíàéäіòü çàéâå», «óòâîðіòü ïàðó» òîùî. 
Ðîëüîâі іãðè òà ìîäåëþâàííÿ ñèòóàöіé іç æèòòÿ íà ðіçíèõ åòàïàõ óðîêó, òàá ëèöі «Ëîãіêîí» 
äëÿ îñìèñëåííÿ çíàíü, óçàãàëüíåííÿ òà ñèñòåìàòèçàöії їõ. Âïðàâè «Ñíіãîâà ãðóäêà», Ò-ñõåìà, 
Ïëàí óðîêó, «×àñ ïîõâàëè» (ó ðіçíèõ âàðіàíòàõ) òà іíøі ñïðèÿþòü âèäіëåííþ îñíîâíîãî ó âè-
â÷åíîìó. Äëÿ ìîòèâàöії âèêîðèñòîâóþòüñÿ âіðøîâàíі ðÿäêè, öіêàâà іíôîðìàöіÿ ç òåìè, âіäåî- 
òà ôîòîìàòåðіàëè. Óñі åòàïè óðîêó ïëàâíî ïåðåõîäÿòü îäèí â îäíîãî. Äî êîæíîãî óðîêó ïіäі-
áðàíî åïіãðàô, ÿêèé ïîєäíóє âñі åòàïè óðîêó â єäèíó ëîãі÷íî-çìіñòîâó ëіíіþ. Íà îðãàíіçàöіé-
íîìó åòàïі äëÿ ïîñèëåííÿ ìîòèâàöіéíîї ñêëàäîâîї óðîêó ïіäіáðàíî «Ðîçìèíêè», áіëüøіñòü 
ÿêèõ ïîâ’ÿçàíі ç åïіãðàôîì òà éîãî îáãîâîðåííÿì. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ïåðåâàæíî îïèðàєòüñÿ 
íà ìàòåðіàë ïіäðó÷íèêà òà ðîáîòó ç òåêñòàìè â ðіçíèõ ôîðìàõ. Äëÿ ó÷íіâ ïðîïîíóþòüñÿ ìіíі-
ïðîåêòè, ÿêі ôîðìóþòü ó íèõ êðåàòèâíіñòü, òâîð÷іñòü, ïіçíàâàëüíèé іíòåðåñ. 

Ó ïîñіáíèêó çàñòîñîâàíî àâòîðñüêі ïðèéîìè òà àäàïòîâàíі ìåòîäè÷íі ïðèéîìè ç ðіçíèõ ìå-
òîäèê, âіí áàçóєòüñÿ íà äîñâіäі àâòîðà, ùî ìàє òåìó êàíäèäàòñüêîї äèñåðòàöії: «Êîìáіíóâàííÿ 
åëåìåíòіâ ðіçíèõ ìåòîäèê ó âèêëàäàííі áіîëîãії». Äî áіëüøîñòі ìåòîäè÷íèõ ïðèéîìіâ ïîäàíî 
êîðîòêі іíñòðóêöії äëÿ â÷èòåëÿ, îðієíòîâíèé ïåðåëіê çàâäàíü òà çàïèòàíü äëÿ ó÷íіâ. Àâòîð 
âèêîðèñòîâóє åëåìåíòè ðіçíèõ ìåòîäèê, àëå òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíè áóëè ãàðìîíіéíî ïîєäíà-
íі é çàáåçïå÷óâàëè îïòèìіçàöіþ òà ãóìàíіçàöіþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ç áіîëîãії. Ïîñіá-
íèê ñòàíå ó ïðèãîäі ïіä ÷àñ âèêëàäàííÿ áіîëîãії ó 7-ìó êëàñі çà íîâîþ ïðîãðàìîþ çі çìіíàìè, 
îñêіëüêè ìіñòèòü íîâі ïіäõîäè äî âèêëàäàííÿ.
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íàéìåíóâàííÿ çàãàëüíîîñâіòíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ÍÂÐ

________________________________
 ÏІÁ

________________________________
 ïіäïèñ

«____» __________________ 20___ ð.

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ:

ÄÈÐÅÊÒÎÐ

__________________________________
 ÏІÁ

__________________________________
 ïіäïèñ

«____» _____________________ 20___ ð.

Êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå ïëàíóâàííÿ
ç ÁІÎËÎÃІЇ

äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ

ó _______ êëàñі

íà 20___ /  20___ í. ð.

Ó÷èòåëÿ: _________________________________________

Ðîçãëÿíóòî íà çàñіäàííі ÌÎ (êàôåäðè) ______________________________________

_______________________________________________________________________

Ïðîòîêîë № ___________ âіä «_____»______________ 20____ ð.

Ãîëîâà ÌÎ ______________________________________________________________
ÏІÁ

Ñêëàäåíî äî ïіäðó÷íèêà: Ë.І. Îñòàï÷åíêî òà іí. Áіîëîãіÿ : ïіäðó÷. äëÿ 7 êë. çàãàëüíîîñâіò. 
íàâ÷. çàêë. – Ë.I. Îñòàï÷åíêî, Ï.Ã. Áàëàí, Â.Â. Ñåðåáðÿêîâ, Í.Þ. Ìàòÿø, Â.À. Ãîðîá÷èøèí. – 
Êèїâ : Ãåíåçà, 2015 çãіäíî ç íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ, çàòâåðäæåíîþ Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè 
Óêðàїíè (íàêàç ÌÎÍìîëîäüñïîðòó Óêðàїíè âіä 06.06.2012 № 664): Íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè äëÿ çà-
ãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ. 5–9 êëàñè. – Ê. : Âèä. äіì «Îñâіòà», 2013 (ç óðàõóâàííÿì 
çìіí, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 29.05.2015 № 585).



6

Îðієíòîâíå êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå ïëàíóâàííÿ ç áіîëîãії 
ó 7 êëàñі

№
óðîêó

Äàòà Òåìà óðîêó  Ïðèìіòêà

 Âñòóï (4 ãîäèíè)

1 Îñíîâíі âіäìіííîñòі òâàðèí âіä ðîñëèí і ãðèáіâ. Îñîáëè-
âîñòі æèâëåííÿ òâàðèí

2 Áóäîâà òâàðèí. Êëіòèíà òâàðèí

3 Òêàíèíè òâàðèí

4 Îðãàíè òà ñèñòåìè îðãàíіâ òâàðèí

Òåìà 1. Ðіçíîìàíіòíіñòü òâàðèí (26 ãîäèí)

5 Ïîíÿòòÿ ïðî êëàñèôіêàöіþ òâàðèí

6 Êèøêîâîïîðîæíèííі

7 Êіëü÷àñòі ÷åðâè

8 ×ëåíèñòîíîãі

9 Ðàêîïîäіáíі

10 Ïàâóêîïîäіáíі

11 Êîìàõè. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 1 «Âèÿâëåííÿ ïðèêëàäіâ 
ïðèñòîñóâàíü äî ñïîñîáó æèòòÿ ó êîìàõ»

12 Ðіçíîìàíіòíіñòü і çíà÷åííÿ êîìàõ

13 Ïàðàçèòè÷íі òà êðîâîñèñíі ÷ëåíèñòîíîãі

14 Ïàðàçèòè÷íі ÷åðâè – ãåëüìіíòè

15 Ìîëþñêè. Ëàáîðàòîðíå äîñëіäæåííÿ áóäîâè ÷åðåïàøêè 
(ìóøëі) ÷åðåâîíîãèõ і äâîñòóëêîâèõ ìîëþñêіâ

16 Òåìàòè÷íèé êîíòðîëü çíàíü ç òåìè «Ðіçíîìàíіòíіñòü òâà-
ðèí, áåçõðåáåòíі òâàðèíè»

17 Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà õðåáåòíèõ òâàðèí

18 Ðèáè 

19 Ðèáè. Ðіçíîìàíіòíіñòü і çíà÷åííÿ

20 Àìôіáії

21 Ðåïòèëії

22 Ïòàõè. Ðèñè ïðèñòîñîâàíîñòі äî ïîëüîòó 

23 Ïòàõè. Ðîçìíîæåííÿ òà ðîçâèòîê. Ñåçîííі ÿâèùà â æèò-
òі ïòàõіâ

24 Ïòàõè. Ðіçíîìàíіòíіñòü, ðîëü ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè. 
Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 2 «Âèÿâëåííÿ ïðèêëàäіâ ïðèñòîñó-
âàíü äî ñïîñîáó æèòòÿ ó ïòàõіâ» 

25 Ññàâöі. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
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26 Ðіçíîìàíіòíіñòü ññàâöіâ

27 Ðіçíîìàíіòíіñòü ññàâöіâ

28 Ðіçíîìàíіòíіñòü ññàâöіâ, їõíÿ ðîëü ó ïðèðîäі òà æèòòі 
ëþäèíè

29 Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 3 «Âèçíà÷åííÿ îñîá ëèâîñòåé çîâíіø-
íüîї áóäîâè õðåáåòíèõ òâàðèí ó çâ’ÿçêó ç ïðèñòîñóâàííÿì 
їõ äî ðіçíèõ óìîâ іñíóâàííÿ»

30 Òåìàòè÷íèé êîíòðîëü çíàíü ç òåìè «Ðіçíîìàíіòíіñòü òâà-
ðèí, õðåáåòíі òâàðèíè»

Òåìà 2. Ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі òâàðèí (16 ãîäèí)

31 Îñîáëèâîñòі îáìіíó ðå÷îâèí ãåòåðîòðîôíîãî îðãàíіçìó. 
Æèâëåííÿ і òðàâëåííÿ. Ðіçíîìàíіòíіñòü òðàâíèõ ñèñòåì

32 Äèõàííÿ òà ãàçîîáìіí ó òâàðèí. Îðãàíè äèõàííÿ (ãàçîîá-
ìіíó), їõíÿ ðіçíîìàíіòíіñòü і ôóíêöії. Çíà÷åííÿ ïðîöåñіâ 
äèõàííÿ äëÿ âèâіëüíåííÿ åíåðãії â êëіòèíі

33 Òðàíñïîðò ðå÷îâèí ó òâàðèí. Íåçàìêíåíà òà çàìêíåíà 
êðîâîíîñíі ñèñòåìè. Êðîâ, її îñíîâíі ôóíêöії

34 Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 4 «Ïîðіâíÿííÿ áóäîâè êðîâîíîñíîї 
ñèñòåìè õðåáåòíèõ òâàðèí»

35 Âèäіëåííÿ, éîãî çíà÷åííÿ äëÿ îðãàíіçìó. Îðãàíè âèäі-
ëåííÿ òâàðèí

36 Îïîðà і ðóõ. Âèäè ñêåëåòà. Ñïîñîáè ïåðåñóâàííÿ òâàðèí. 
Äâà òèïè ñèìåòðії ÿê âіäîáðàæåííÿ ñïîñîáó æèòòÿ

37 Îïîðíî-ðóõîâà ñèñòåìà õðåáåòíèõ òâàðèí. Çíà÷åííÿ îïîð-
íî-ðóõîâîї ñèñòåìè

38 Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 5 «Ïîðіâíÿííÿ áóäîâè ñêåëåòіâ õðå-
áåòíèõ òâàðèí»

39 Ïîêðèâè òіëà òâàðèí, їõíÿ ðіçíîìàíіòíіñòü òà ôóíêöії. 
Ëàáîðàòîðíå äîñëіäæåííÿ îñîá ëèâîñòåé ïîêðèâіâ òіëà 
òâàðèí

40 Íåðâîâà ñèñòåìà, її çíà÷åííÿ і ðîçâèòîê ó ðіçíèõ òâàðèí

41 Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 6 «Ïîðіâíÿííÿ áóäîâè ãîëîâíîãî ìîç-
êó õðåáåòíèõ òâàðèí (íà ìóëÿæàõ/ìîäåëÿõ)»

42 Îðãàíè ÷óòòÿ òà їõíє çíà÷åííÿ

43 Ðîçìíîæåííÿ òà éîãî çíà÷åííÿ. Ôîðìè ðîçìíîæåííÿ 
òâàðèí. Ñòàòåâі êëіòèíè òà çàïëіäíåííÿ

44 Ðîçâèòîê òâàðèí (ç ïåðåòâîðåííÿì òà áåç ïåðåòâîðåííÿ)

45 Ïåðіîäè òà òðèâàëіñòü æèòòÿ òâàðèí. 
Ëàáîðàòîðíå äîñëіäæåííÿ ç âèçíà÷åííÿ âіêó òâàðèí (íà 
ïðèêëàäі äâîñòóëêîâèõ ìîëþñêіâ і êіñòêîâèõ ðèá) 

Ïðîäîâæåííÿ òàá ëèöі
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46 Òåìàòè÷íèé êîíòðîëü çíàíü ç òåìè «Ïðîöåñè æèòòєäі-
ÿëüíîñòі òâàðèí»

Òåìà 3. Ïîâåäіíêà òâàðèí (10 ãîäèí)

47 Ïîâåäіíêà òâàðèí, ìåòîäè її âèâ÷åííÿ. Ëàáîðàòîðíå äî-
ñëіäæåííÿ: ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîâåäіíêîþ òâàðèí

48 Âðîäæåíà і íàáóòà ïîâåäіíêà

49 Ñïîñîáè îðієíòóâàííÿ òâàðèí. Õîìіíã. Ìіãðàöії òâàðèí

50 Ôîðìè ïîâåäіíêè òâàðèí

51 Ðåïðîäóêòèâíà òà òåðèòîðіàëüíà ïîâåäіíêà

52 Ñîöіàëüíà ïîâåäіíêà. Òèïè óãðóïîâàíü òâàðèí çà Ê. Ëî-
ðåíöåì. Ієðàðõіÿ ó ãðóïі

53 Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 7 «Âèçíà÷åííÿ ôîðì ïîâåäіíêè (àáî 
òèïіâ óãðóïîâàíü) òâàðèí (çà âіäåîìàòåðіàëàìè àáî îïè-
ñîì)

54 Êîìóíіêàöіÿ òâàðèí. Âèêîðèñòàííÿ òâàðèíàìè çíàðÿäü 
ïðàöі

55 Åëåìåíòàðíà ðîçóìîâà äіÿëüíіñòü. Åâîëþöіÿ ïîâåäіíêè 
òâàðèí, її ïðèñòîñóâàëüíå çíà÷åííÿ

56 Òåìàòè÷íèé êîíòðîëü çíàíü ç òåìè «Ïîâåäіíêà òâàðèí»

Òåìà 4. Îðãàíіçìè і ñåðåäîâèùå іñíóâàííÿ (6 ãîäèí + 1 ðåçåðâíà)

57 Ïîíÿòòÿ ïðî ïîïóëÿöіþ, åêîñèñòåìó òà ÷èííèêè ñåðåäî-
âèùà

58 Ëàíöþãè æèâëåííÿ і ïîòіê åíåðãії 

59 Ñïіâіñíóâàííÿ îðãàíіçìіâ â óãðóïîâàííÿõ. Âïëèâ ëþäèíè 
òà її äіÿëüíîñòі íà åêîñèñòåìè. Åêîëîãі÷íà åòèêà

60 Ïðèðîäîîõîðîííі òåðèòîðії. ×åðâîíà êíèãà Óêðàїíè

61 Åêñêóðñіÿ «Ðіçíîìàíіòíіñòü òâàðèí ñâîãî êðàþ»

62 Åêñêóðñіÿ «Ïðèñòîñîâàíіñòü ðîñëèí і òâàðèí äî ñóìіñíîãî 
æèòòÿ â ïðèðîäíîìó óãðóïîâàííі»

63 Òåìàòè÷íèé êîíòðîëü çíàíü ç òåìè «Îðãàíіçìè і ñåðåäî-
âèùå іñíóâàííÿ»

Óçàãàëüíåííÿ (2 ãîäèíè)

64, 65 Ïîäіáíіñòü ó áóäîâі òà ïðîÿâàõ æèòòєäіÿëüíîñòі ðîñëèí, 
áàêòåðіé, ãðèáіâ, òâàðèí – ñâіä÷åííÿ єäíîñòі æèâîї ïðè-
ðîäè

Ïðîäîâæåííÿ òàá ëèöі
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I. Îðãàíіçàöіéíèé åòàï.
Ðîçìèíêà. Ó÷èòåëü ïðîïîíóє ó÷íÿì çà÷èòàòè åïіãðàô і âè-

ñëîâèòè ñâîї äóìêè ñòîñîâíî íàðîäíîї ìóäðîñòі.

II. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.
Îãîëîøåííÿ òåìè òà ìåòè óðîêó.
Віртуальна прогулянка до лісу.
Уявіть, що ви в осінньому лісі. На які гриби ви можете натрапити? Які 

рослини ростуть у вашому уявному лісі? Пригадайте з курсу біології 6-го кла-
су основні ознаки живого. Які із цих ознак властиві представникам грибів 
і рослин? Запишіть їх у зошит (робота в парах). 

Якщо під час мандрівки лісом ви поводитеся тихо, то можете натрапити 
на тварин. Зупиніться, подивіться під ноги. Яких найменших мешканців лісу, 
що поспішають до мурашника, ви можете побачити? Підійміть голову, по-
глядом відшукайте на деревах птахів. Назвіть, яких лісових птахів ви знаєте. 
Чому тварин важче відшукати в лісі, ніж рослини та гриби? Які ознаки відріз-
няють тварин від рослин і грибів (робота в четвірках)?

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðî÷èòàéòå ôðàãìåíò âіðøà. Ïðîàíàëіçóéòå, ÿê æèâëÿòü-

ñÿ òâàðèíè, çãàäàíі ó âіðøі.
Листочок фотосинтез здійснює, працює,
Березі всю поживу віддає, не ледарює.
Аж тут десь гусінь узялася і повзе,
Листок вона шматує, і кусає, і гризе.
Побачив гусінь дрізд – злетів аж до небес,
Бо гусінь для птахів – то є делікатес.
Дрізд хитру ту личинку в дзьоба ухопив, 
Листочка від напасті вмить звільнив.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíèõ âіäìіííîñòåé ðîñëèí, ãðèáіâ 

і òâàðèí (ç âèêîðèñòàííÿì ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè â ïàðàõ і ÷åò-
âіðêàõ (ïðåçåíòàöіÿ çâіòіâ ðîáîòè)).

2. Ïîÿñíåííÿ ó÷èòåëåì îñîá ëèâîñòåé æèâëåííÿ òâàðèí ç 
âèêîðèñòàííÿì іëþñòðàòèâíîãî ìàòåðіàëó ïіäðó÷íèêà (ñ. 10, 
ìàë. 6).

3. Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì. Íàâåñòè ïðèêëàäè òâàðèí ç ðіç-
íèìè ñïîñîáàìè äîáóâàííÿ їæі.

4. Õàðàêòåðèñòèêà ñïîñîáіâ æèâëåííÿ òâàðèí íà ïðèêëàäі 
ëіñó (îçåðà, ëóêè òîùî, çà òàá ëèöåþ, ìàëþíêîì).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ äіàãðàìè Âåíà äëÿ ïîðіâíÿííÿ òâàðèí, ðîñ-

ëèí і ãðèáіâ.
2. Ñêëàäàííÿ îïîðíîї ñõåìè «Ñïîñîáè æèâëåííÿ òâàðèí», 

íàâåñòè ïðèêëàäè ðîñëèíîїäíèõ, õèæàêіâ, ñàïðîòðîôіâ, ïàðà-
çèòіâ, óñåїäíèõ.

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñíіãîâà 

ãðóäêà». Ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ. Íàïðèêëàä:
Тварини.
Тварини живуть поруч із нами.
Яке живлення у тварин?
Âïðàâó ïîâòîðþþòü óñі áàæàþ÷і ó÷íі.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè §§ 1, 2. Ïîâòîðèòè áóäîâó êëіòèíè ðîñëèí 

і ãðèáіâ (6-é êë.).
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2. Âçàєìîîïèòóâàííÿ ó÷íіâ. Âïðàâà «Áóìåðàíã»: ó÷íі ïî-
ñèëàþòü îäèí îäíîìó áóìåðàíã, çàïèòóþ÷è ïðî îçíàêè æèâî-
ãî, âëàñòèâі òâàðèííèì îðãàíіçìàì.

3. Ïðîáëåìíå çàïèòàííÿ: çãіäíî ç êëіòèííîþ òåîðієþ êëі-
òèíè âñіõ îðãàíіçìіâ ìàþòü ïîäіáíèé çàãàëüíèé ïëàí áóäîâè, 
÷îìó òîäі òâàðèíè çäàòíі äî ðóõó, à ðîñëèíè òà ãðèáè – íі?

4. Îãîëîøåííÿ òåìè òà ìåòè óðîêó.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðîñëóõàéòå óðèâîê âіðøà. Çà áàæàííÿ ñêëàäіòü ïðîäî-

âæåííÿ. Ïîÿñíіòü âіðøîâàíі ðÿäêè.
Нам часто говорять: клітина – жива,
Та як же вона промовляє слова?
Як ходить в крамниці, кіно, магазин?
Чому для клітини шкідливий бензин?..

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ çà òàá ëèöÿìè âіäìіííîñòåé ìіæ êëі-

òèíàìè ðîñëèí, ãðèáіâ і òâàðèí, ïîâ’ÿçàíèõ ç îñîá ëèâîñòÿìè 
áóäîâè òà æèâëåííÿì îðãàíіçìіâ (ìàë. 4, ñ. 8 ïіäðó÷íèêà).

2. Îñîáëèâîñòі áóäîâè êëіòèíè òâàðèí, îðãàíåëè òà їõíі 
ôóíêöії (ìàë. 4, ñ. 8, ìàë. 5, ñ. 9).

3. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà çîâíіøíüîї áóäîâè òâàðèí. Ñè-
ìåòðіÿ òіëà (ðàäіàëüíà â ìåäóçè, äâîáі÷íà â ðàêà, ãîëóáà, ïòà-
õà, àñèìåòðіÿ ó ñòàâêîâèêà). 

4. Ïîíÿòòÿ ïðî ÷àñòèíè òіëà òâàðèí. 

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Âïðàâà «óòâîðè ïàðó». Óòâîðіòü ïàðó ìіæ ñêëàäîâîþ 

êëіòèíè òà її ôóíêöієþ ó êëіòèíі òâàðèíè (îäíà ëіòåðà çàéâà).

1 мітохондрія
2 ядро
3 глікокалікс
4 цитоплазма

А транспортує речовини у клітину та назовні, захи-
щає

Б створює внутрішнє середовище клітини, містить 
органели

В зберігає і передає спадкову інформацію
Г накопичує, сортує, розподіляє речовини, формує 

лізосоми
Д забезпечує клітину потрібною їй енергією

2. Ïîâíà âіäïîâіäü íà ïðîáëåìíå çàïèòàííÿ, ÿêå ïîñòàâëåíå 
íà ïî÷àòêó óðîêó. 

VI. Ïіäñóìêè. 
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Õòî íàéêðà-

ùèé». Ó÷íі íàçèâàþòü òèõ, õòî íàéêðàùå ïðàöþâàâ íà óðîöі. 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 2. Ïîâòîðèòè ìàòåðіàë ïðî òêàíèíè ðîñëèí 

(6-é êë.).
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. 11. Луска, шерсть, пір’я є похідними  тканини.

12. Стінки шлунка, сечового міхура, м’язи тіла тварин утворені з  

 тканини.

2. Âçàєìîîïèòóâàííÿ ó÷íіâ çà òåìîþ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ 
«Òêàíèíè òâàðèí».

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Äåìîíñòðàöіÿ âіäåîôðàãìåíòà: ÿê ñêîðî÷óєòüñÿ ñåðöå ãå-

ïàðäà ïіä ÷àñ áіãó; ÿê ìàõàє êðèëàìè ïòàõ àáî êîìàõà ïіä ÷àñ 
ïîëüîòó òîùî. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìíèõ çàïèòàíü: ßêі îðãàíè 
ïðàöþþòü ïіä ÷àñ áіãó ãåïàðäà? Ïîëüîòó ïòàõà? 

Îãîëîøåííÿ òåìè òà ìåòè óðîêó.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ ïîíÿòü îðãàí, ñèñòåìà îðãàíіâ.
2. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ñèñòåìè îðãàíіâ òâàðèí ç âèêîðèñ-

òàííÿì ìàëþíêіâ ïіäðó÷íèêà ó § 4: îïîðíî-ðóõîâà, òðàâíà, 
âèäіëüíà, äèõàëüíà, êðîâîíîñíà, íåðâîâà ñèñòåìè òà îðãàíè 
÷óòòÿ, åíäîêðèííà, іìóííà, ñòàòåâà ñèñòåìè.

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Çíàéäіòü çàéâå â ïåðåëіêó é ïîÿñíіòü, ÷îìó öåé îðãàí 

çàéâèé. Óêàæіòü, äî ÿêîї ñèñòåìè íàëåæàòü íàâåäåíі îðãàíè:
легені, зябра, шлунок, трахеї
панцир рака, кістка голуба, мушля равлика, вухо собаки
шлунок, нирки, стравохід, ротова порожнина
2. Çàïîâíåííÿ òàá ëèöі ç ïðîïóùåíèìè êîìіðêàìè: Ëîãіêîí 

«Òêàíèíà, îðãàí, ñèñòåìà îðãàíіâ, ôóíêöії ñèñòåìè îðãàíіâ».

1 Посмугова-
на серцева 
тканина

Сполучна Епітеліальна Непосмуго-
вана
м’язова

Мозок кішки 3 Кістки 
птаха

Покриви 
черв’яка вкри-
ті слизом 

Шлунок 
корови

2 Кровоносна 
система

5 7 8

Реакції на 
подразнення

4 6 Газообмін 9

Ó ðîçêèäàíîìó ïîðÿäêó: (ñåðöå, íåðâîâà òêàíèíà, ïåðå-
òðàâëåííÿ їæі, äèõàëüíà ñèñòåìà, íåðâîâà ñèñòåìà, òðàâíà 
ñèñòåìà, îïîðíî-ðóõîâà ñèñòåìà, îïîðà òà ðóõ, òðàíñïîðò 
ðå÷îâèí ïî îðãàíіçìó).

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì ñêëàäàííÿ ñåíêàíіâ 

äî ñëіâ: íèðêè, çÿáðà, ñåðöå, î÷і òîùî

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 4, ïîâòîðèòè §§ 1–3, ïіäãîòóâàòèñÿ äî ñà-

ìîñòіéíîї ðîáîòè. Ïîâòîðèòè ïîíÿòòÿ ñèñòåìàòèêè â ðîñëèí 
(6-é êë., іíòåðíåò-ðåñóðñè). Ïіäãîòóâàòè ìіíі-ïðîåêòè ïðî 
âíåñîê ó÷åíèõ ó ñèñòåìàòèêó îðãàíіçìіâ: Àðіñòîòåëü, Êàðë 
Ëіííåé, Æàí-Áàòèñò Ëàìàðê.
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1 короп дзеркальний
2 черв’як дощовий
3 заєць-русак
4 воша головна

А ґрунтове
Б водне
В організми інших істот
Г наземно-повітряне
Д напівґрунтове

2. Замалюйте схематично клітину тварин; позначте на малюнку цито-
плазму, мітохондрію, ендоплазматичну сітку (3 бали).

3. Дайте коротку характеристику будові та функціям м’язової тканини 
тварин (3 бали).

4. Укажіть, до яких систем органів належать (3 бали):
Шлунок – 
Нирки –
Мозок – 
5. Яка роль в організмі тварини дихальної системи (1 бал)? 
Ïðèêëàä êàðòêè-çàâäàííÿ (ІІ âàðіàíò): 
1. Утворіть пари між організмом та середовищем його існування, одна лі-

тера зайва (2 бали).
1 кріт звичайний
2 блоха пацюкова
3 лелека білий
4 дельфін білобочка

А напівводне
Б водне
В організми інших істот
Г наземно-повітряне
Д ґрунтове

2. Замалюйте схематично клітину тварин; позначте на малюнку плазма-
тичну мембрану, ядро, лізосому (3 бали).

3. Дайте коротку характеристику будові та функціям епітеліальної ткани-
ни тварин (3 бали). 

4. Укажіть, до яких систем органів належать (3 бали):
Серце – 
Око –
Зябра –
5. Яка роль в організмі тварини опорно-рухової системи (1 бал)? 

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Âïðàâà «Àíàëîãіÿ». Óÿâіòü, ùî âñі ó÷íі øêîëè çàáóëè, äî ÿêèõ 

êëàñіâ âîíè õîäÿòü і â ÿêèõ ïðèìіùåííÿõ íàâ÷àþòüñÿ. Êîæíîìó 
äîçâîëåíî çàéòè é ñіñòè â áóäü-ÿêå ïðèìіùåííÿ і òàì íàâ÷àòèñÿ. 
ßêèìè áóäóòü íàñëіäêè òàêîãî åêñïåðèìåíòó? ×è ìîæíà çà õàî-
òè÷íèì ïðèíöèïîì îðãàíіçóâàòè íàâ÷àííÿ ó øêîëі? ×îìó?

Àíàëîãі÷íî і â ñèñòåìі òâàðèííîãî ñâіòó є ïåâíі ïðèíöèïè 
êëàñèôіêàöії (ðîçïîäіëó íà êëàñè). 

Îãîëîøåííÿ òåìè òà ìåòè óðîêó: êëàñèôіêàöіÿ òâàðèí.

IV. Ñïðèéíÿòòÿ òà çàñâîєííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåðіàëó ïіäðó÷-

íèêà (ñ. 19–22).
2. Ìіíі-ïðîåêòè ó÷íіâ ïðî âíåñîê ó ñèñòåìàòèêó â÷åíèõ: 

À) Àðіñòîòåëÿ; Á) Êàðëà Ëіííåÿ; Â) Æàíà-Áàòèñòà Ëàìàðêà.
3. Ðîáîòà â çîøèòàõ. Êëàñèôіêàöіÿ òâàðèíè (çà ïðèêëàäîì 

ó÷èòåëÿ).
Вид – Шимпанзе звичайний. Рід – Шимпанзе. Родина – Людиноподібні 

мавпи. Ряд – Примати. Клас – Ссавці. Тип – Хордові. 

V. Ïіäñóìêè.
Îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà äî óðîêó. Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñ-

òàííÿì âïðàâè «Çàïèòàííÿ íà ìàéáóòíє»: ó÷íі ñòàâëÿòü çàïèòàí-
íÿ, íà ÿêі õîòіëè á äіçíàòèñÿ âіäïîâіäі ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ óðîêіâ.

VI. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 5. Ïîâòîðèòè ìàòåðіàë ïðî ãóáîê (6-é êë., 

іíòåðíåò-äæåðåëà).
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ôіêàöієþ îðãàíіçìіâ? ßêі îäèíèöі ñèñòåìàòèêè іñíóþòü? Ïðî-
êëàñèôіêóéòå òâàðèíó íà âèáіð.

3. Ôðîíòàëüíà áåñіäà: Òîðіê âè âèâ÷àëè ãóáîê. Äàéòå êî-
ðîòêó õàðàêòåðèñòèêó ãóáîê.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ó÷èòåëü çà÷èòóє óðèâîê òâîðó «Ñåðäåøíà Îêñàíà» Ã. Êâіò-

êè-Îñíîâ’ÿíåíêà. 
...Оксана раділа подарунку. Не кожна красуня в селі може похизуватись 

такими красивими червоними коралами. Їх привіз їй тато з Криму, куди їздив 
із чумаками по сіль. Цей подарунок коштував татові 10 дукатів. Оксані було 
цікаво, де добувають такі красиві камені. Яким було її здивування, коли вона 
дізналась, що корали – дарунок моря...

Îãîëîøåííÿ òåìè òà ìåòè óðîêó.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Äåìîíñòðàöіÿ âîëîãèõ ïðåïàðàòіâ òà íàòóðàëüíèõ 

îá’єêòіâ êèøêîâîïîðîæíèííèõ (âіäåîôðàãìåíò ç êèøêîâîïî-
ðîæíèííèìè).

2. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà (æèò-
òєâі ôîðìè ìåäóçè òà ïîëіïè, ïîðіâíÿííÿ їõ) (ñ. 23, ìàë. 26).

3. Õàðàêòåðèñòèêà êèøêîâîïîðîæíèííèõ (æàëêèõ) íà 
ïðèêëàäі ïîëіïà ãіäðè (ñ. 23, 24, ìàë. 27).

4. Ðіçíîìàíіòíіñòü êèøêîâîïîðîæíèííèõ (ñ. 24, 25, 
ìàë. 28, 29, 30, âіäåîôðàãìåíòè).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ äіàãðàìè Âåíà äëÿ ïîðіâíÿííÿ ãóáîê òà êèø-

êîâîïîðîæíèííèõ ç âèêîðèñòàííÿì òàêèõ îçíàê: ñïðàâæíі 
òêàíèíè âіäñóòíі, íàÿâíі; äâîøàðîâіñòü; ñïåöіàëіçîâàíі êëіòè-
íè; íàÿâíіñòü êèøêîâîї ïîðîæíèíè; óñòÿ, ðîòîâèé îòâіð, ùó-
ïàëüöÿ; ðóõè àêòèâíі; ïðèêðіïëåíèé ñïîñіá æèòòÿ; ïîøèðåí-
íÿ ó âîäíîìó ñåðåäîâèùі; âіäñóòíі ñèñòåìè îðãàíіâ; íàÿâíà 
íåðâîâà ñèñòåìà òà ðåôëåêñè; õèæàêè, ôіëüòðàòîðè.

2. Ôîðìóëþâàííÿ îñíîâíèõ îçíàê êèøêîâîïîðîæíèííèõ.
3. Ñêëàäàííÿ ñõåìè «Ðіçíîìàíіòíіñòü êèøêîâîïîðîæíèí-

íèõ». 
4. Âïðàâà «Óÿâè, ÿê ïëèâå ìåäóçà»: ó÷íі ç ó÷èòåëåì äå-

ìîíñòðóþòü ðåàêòèâíі ðóõè ìåäóçè (ôîðìóþòü êóïîë, ðîçâî-
äÿ÷è ðóêè â ñòîðîíè, íà÷å âòÿãóþòü âîäó, ñòèñêàþòü, çâîäÿ÷è 
ðóêè, íà÷å âèïîðñêóþ÷è âîäó).

VI. Ïіäñóìêè.
Îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà. ×îìó êèøêîâîïîðîæíèííèõ áóëî 

âèäіëåíî ÿê îêðåìó ãðóïó òàê ïіçíî ïîðіâíÿíî ç іíøèìè òâà-
ðèíàìè?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 6. Ïіäãîòóâàòè æèâі åêçåìïëÿðè äîùîâèõ 

÷åðâ’ÿêіâ, ïðîâåñòè äîìàøíє ñïîñòåðåæåííÿ çà їõíіìè ðóõàìè.
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æàòü äî êèøêîâîïîðîæíèííèõ. Îïèøіòü áóäîâó ïîëіïà ãіäðè 
(çà òàá ëèöåþ). ßêà ðîëü êèøêîâîïîðîæíèííèõ ó ïðèðîäі òà 
æèòòі ëþäèíè?

2. Ïîðіâíÿéòå çîâíіøíіé âèãëÿä äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà (çà ìà-
ëþíêîì) òà ïîëіïà ãіäðè. Çíàéäіòü âіäìіííîñòі. Äå æèâóòü äî-
ùîâі ÷åðâ’ÿêè?

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Біологічна задача: маса дощового черв’яка становить у середньому 

4–5 грамів. За добу він пропускає через свій кишечник таку саму масу ґрун-
ту, як важить сам, поліпшуючи при цьому його родючість. Обчисліть серед-
ню кількість дощових черв’яків, що живуть на 1 га, якщо відомо, що за добу 
вони пропускають через свій кишечник 2,5 тонни ґрунту.

Проаналізуйте результати задачі, зробивши попередні висновки про 
роль дощових черв’яків у процесах ґрунтоутворення.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü òà ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ 
óìіíü.

1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ çîâíіøíüîї áóäîâè äîùîâîãî ÷åð â’ÿ-
êà ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà (ñ. 26–29).

2. Îáìіí ó÷íіâ äîìàøíіìè ñïîñòåðåæåííÿìè çà ðóõàìè äî-
ùîâèõ ÷åðâ’ÿêіâ. 

3. Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.
Îáëàäíàííÿ, ìàòåðіàëè òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: æèâі äî-

ùîâі ÷åðâ’ÿêè àáî òðóáî÷íèê (çà âèáîðîì ó÷èòåëÿ), ôіêñîâà-
íèé ìàòåðіàë, ìàêðîïðåïàðàòè, ÷àøêè Ïåòðі, ôіëüòðóâàëüíèé 
ïàïіð, ïіíöåòè, ëóïè, ìіêðîñêîïè.
 1. Çà äîïîìîãîþ ëóïè ðîçãëÿíüòå îñîá ëèâîñòі çîâíіøíüîї 

áóäîâè äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà àáî òðóáî÷íèêà.
 2. Ïîêëàäіòü æèâîãî äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà íà àðêóø ïàïå-

ðó. Ïðîñòåæòå çà éîãî ðóõîì. Ïðèñëóõàéòåñÿ äî øóðõîòó, 
ÿêèé ÷óòè ïіä ÷àñ ðóõіâ äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà.

 3. Äîòîðêíіòüñÿ ïіíöåòîì äî æèâîãî äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà àáî 
òðóáî÷íèêà. ßê òâàðèíà âіäðåàãóâàëà íà äîòèê?

4. Îñîáëèâîñòі âíóòðіøíüîї áóäîâè êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ.
5. Ïåðåãëÿä âіäåîôðàãìåíòіâ ïðî ðіçíîìàíіòíіñòü êіëü÷àñ-

òèõ ÷åðâіâ (ìàëîùåòèíêîâі, áàãàòîùåòèíêîâі òà ï’ÿâêè).
6. Ðîëü êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè (âі-

äåî ïðî âèêîðèñòàííÿ ï’ÿâîê ó ãіðóäîòåðàïії).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
Âçàєìîîïèòóâàííÿ ó÷íіâ «Áóìåðàíã»: ó÷íі ñòàâëÿòü çàïè-

òàííÿ îäèí îäíîìó çà ðåçóëüòàòàìè ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåí-
íÿ òà çà íîâèì ìàòåðіàëîì.

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ óðîêó ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñíі-

ãîâà ãðóäêà» (äî òåìè ñòàâèìî ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ). 
Íàïðèêëàä:

Дощовий черв’як.
Дощовий черв’як – «король» біосфери.
Чи можна вважати ґрунт родючим, якщо в ньому немає дощових черв’яків?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 7. Âèêîíàòè âèïåðåäæóâàëüíå çàâäàííÿ: 

ïіäãîòóâàòè ìіíі-ïðîåêòè íà òåìó «Õòî òàêі ÷ëåíèñòîíîãі?». 
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2. Сегменти тіла дощового черв’яка однакові, мають вигляд кілець.
3. У процесі руху дощового черв’яка в ґрунті поперемінно скорочуються 

кільцеві та поздовжні м’язи.
4. Порожнина тіла кільчастих червів має епітеліальну вистилку, тому є 

вторинною.
5. У малощетинкових кільчастих червів на кожному сегменті є вісім дов-

гих щетинок.
6. Дощовий черв’як дихає за допомогою зябер.
7. Нереїси мешкають у Чорному та Азовському морях і є кормом для 

риб.
8. Дощові черв’яки споживають опале листя, гній, формуючи гумус.
9. Біогумус утворюють тихоокеанські палоло, яких розводять у компост-

них купах.
10. П’явка медична поширена в болотах, у ґрунті на городі, у морях.
11. Слина п’явок містить гірудин, який застосовують для лікування хво-

роб крові.
12. Якщо тіло кільчастого черв’яка пошкоджене, воно не здатне до реге-

нерації.
2. Îãîëîøåííÿ òåìè òà ìåòè óðîêó.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïåðåãëÿä öіêàâèõ âіäåîôðàãìåíòіâ ïðåäñòàâíèêіâ ÷ëåíèñ-

òîíîãèõ (äîáèðàє â÷èòåëü): ïîëþâàííÿ ïàâóêà, ëèíÿííÿ ðàêà, 
ïîëіò ìóõè òîùî. Âèñëîâіòü ñâîї âðàæåííÿ ïðî ïîáà÷åíå.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ìіíі-ïðîåêòè ó÷íіâ íà òåìó «Õòî òàêі ÷ëåíèñòîíîãі?» 
2. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàëþíêіâ ïіäðó÷-

íèêà: À) Âіääіëè òіëà, êіíöіâêè ÷ëåíèñòîíîãèõ (ñ. 31, ìàë. 38, 
ñ. 32, ìàë. 39); Á) Îñîáëèâîñòі ïîêðèâіâ ÷ëåíèñòîíîãèõ (ñ. 32, 
ìàë. 39), ëèíÿííÿ (ñ. 32, ìàë. 40); Â) Îðãàíè ÷óòòÿ (ñ. 33, 
ìàë. 41).

3. Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì, ñòâîðåííÿ â ïàðàõ îïîðíîãî êîí-
ñïåêòó «Çàãàëüíі îçíàêè ×ëåíèñòîíîãèõ».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ äіàãðàìè Âåíà äëÿ ïîðіâíÿííÿ ÷ëåíèñòîíî-

ãèõ і êіëü÷àñòèõ ÷åðâіâ. Âèêîðèñòàòè õàðàêòåðèñòèêè: îñîá-
ëèâîñòі æèâëåííÿ; ïîøèðåííÿ, ñåðåäîâèùà æèòòÿ; ñåãìåí-
òàöіÿ òіëà, âіääіëè òіëà; ïîêðèâè (øêіðíî-ì’ÿçîâèé ìіøîê, 
õіòèíіçîâàíà êóòèêóëà); ïåðåñóâàííÿ (÷ëåíèñòі êіíöіâêè, 
ùåòèíêè); îðãàíè ÷óòòÿ ðîçâèíåíі äîáðå, ïîãàíî; ïîðîæíèíà 
òіëà (âòîðèííà, çìіøàíà).

2. Ïðîáëåìíå çàïèòàííÿ: âіäîìî, ùî ðàê ðі÷êîâèé, ïàâóê-
õðåñòîâèê і ìóõà êіìíàòíà íàëåæàòü äî ÷ëåíèñòîíîãèõ. Çà çî-
âíіøíіì âèãëÿäîì âîíè çíà÷íî âіäðіçíÿþòüñÿ. Ïåðåðàõóéòå 
ðèñè ïîäіáíîñòі òà ñêàæіòü ñâîþ äóìêó, ÷îìó öі òâàðèíè íà-
ëåæàòü äî ÷ëåíèñòîíîãèõ.

VI. Ïіäñóìêè.
Âïðàâà «Àðãóìåíò»: ïðî÷èòàéòå åïіãðàô äî óðîêó. Âèñëî-

âіòü àðãóìåíò íà ïіäòðèìêó àáî ñïðîñòóéòå òâåðäæåííÿ åïі-
ãðàôà óðîêó.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 8. Ïіäãîòóâàòè öіêàâèé ìàòåðіàë ïðî ðàêî-

ïîäіáíèõ, ìіíі-ïðîåêòè «Ðіçíîìàíіòíіñòü ðàêîïîäіáíèõ» (çà 
áàæàííÿ).
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5. Покриви щільні, хітинізовані.
6. Покривом є шкірно-м’язовий мішок.
7. Органи чуття розвинені слабо.
8. Добре розвинений зір, у більшості – мозаїчний.
9. Періодично линяють.

10. Тіло в разі ушкодження добре регенерує.
11. Мають специфічні органи дихання: зябра, трахеї, повітряні мішки.
12. Дихають поверхнею тіла, деякі – зябрами.
2. Ñêëàäàííÿ êàðòè ïîíÿòòÿ «ðàêîïîäіáíі» çà ìåòîäèêîþ 

ìîçêîâîãî øòóðìó.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðèéîì «Çäèâóé! Çàöіêàâ!». Ó÷íі òà â÷èòåëü çà÷èòóþòü öі-

êàâó іíôîðìàöіþ ïðî ðàêîïîäіáíèõ: 
 розмах кінцівок японського краба – 3,6 м, а краба камчатського – 

1,5 м. Креветка відкладає за одну кладку мільйон яєць, а рак річко-
вий – 500 штук.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàëþíêіâ ïіäðó÷-

íèêà òà òàá ëèöü: À) Çîâíіøíÿ áóäîâà ðàêà ðі÷êîâîãî; Á) Îñîá-
ëèâîñòі ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі; Â) Ïðèñòîñóâàííÿ äî æèòòÿ 
ó âîäíîìó ñåðåäîâèùі.

2. Ìіíі-ïðîåêòè ó÷íіâ «Ðіçíîìàíіòíіñòü ðàêîïîäіáíèõ».
3. Êîëåêòèâíå ñêëàäàííÿ îïîðíèõ êîíñïåêòіâ «Îçíàêè ðà-

êîïîäіáíèõ», «Ðіçíîìàíіòíіñòü ðàêîïîäіáíèõ».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ïåðåãëÿä âіäåîôðàãìåíòіâ ïðî ðàêîïîäіáíèõ, àíàëіç òà 

îáãîâîðåííÿ їõ ó ãðóïàõ (ïàðàõ).
2. Ñêëàäàííÿ çàïèòàíü äî âіäåîôðàãìåíòіâ ãðóïàìè, îáìіí 

çàïèòàííÿìè, âіäïîâіäі íà íèõ.
Íàïðèêëàä: Óÿâіòü, ùî â ðàêà, êðàáà ÷è îìàðà çíèêëè îáè-

äâі êëåøíі. ßêèì ñòàíå éîãî æèòòÿ? Óÿâіòü, ùî â ïàíöèðі 
ðàêà çíèê õіòèí і âіí ñòàâ ì’ÿêåíüêèì. Ùî íå çìîæå ðîáèòè 
ðàê? Ùî äàє çìîãó ìîêðèöі æèòè íà ñóõîäîëі? ×îìó äàôíіþ 
íàçèâàþòü «âîäÿíîþ áëîõîþ»? ×è ñïðàâäі â öèêëîïà îäíå 
îêî? ßê âіäðіçíèòè ñàìêó ðàêà âіä ñàìöÿ?

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ óðîêó ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñíі-

ãîâà ãðóäêà» (äî òåìè ñòàâèìî ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ). 
Íàïðèêëàä:

Ракоподібні.
Раки пристосовані до життя у водному середовищі.
Які пристосування до життя у воді вони мають?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 9. Ïіäãîòóâàòè öіêàâèé ìàòåðіàë ïðî ïàâó-

êîïîäіáíèõ; ìіíі-ïðîåêòè «Ðîëü ïàâóòèíè â æèòòі ïàâóêà», 
«Ðіçíîìàíіòíіñòü ïàâóêîïîäіáíèõ», «Ðîëü êëіùіâ ó ïðèðîäі 
òà æèòòі ëþäèíè» (çà áàæàííÿ іíäèâіäóàëüíî, ïàðàìè, ãðóïà-
ìè òîùî).





28

3. Підпишіть відділи тіла рака (5 балів).

1
3

5
4

2

6

7

8
9

2. Ìåòîäèêà «Ãðîíóâàííÿ» äî ïîíÿòòÿ «ïàâóêîïîäіáíі» 
(íàâêîëî ñëîâà «ïàâóêîïîäіáíі» ñõåìàòè÷íî âïèñóþòü îñíîâíі 
ïîíÿòòÿ і õàðàêòåðèñòèêè).

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïåðåãëÿä âіäåîôðàãìåíòіâ ïàâóêîïîäіáíèõ (ïàâóêà-ñðіá-

ëÿíêè òîùî).
Ïðîáëåìíі çàïèòàííÿ äî âіäåîôðàãìåíòіâ (ó÷èòåëü àáî ó÷íі 

â ïàðàõ). 

IV. Ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàëþíêіâ ïіäðó÷-

íèêà: À) Çîâíіøíÿ áóäîâà ïàâóêîïîäіáíèõ; Á) Ïðèñòîñóâàííÿ 
äî æèòòÿ â íàçåìíî-ïîâіòðÿíîìó ñåðåäîâèùі; Â) Ðіçíîìàíіò-
íіñòü ïàâóêîïîäіáíèõ.

2. Ìіíі-ïðîåêòè ó÷íіâ íà òåìè: «Ðîëü ïàâóòèíè â æèòòі 
ïàâóêà»; «Ðіçíîìàíіòíіñòü ïàâóêîïîäіáíèõ»; «Ðîëü êëіùіâ 
ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè».

3. Êîëåêòèâíå ñòâîðåííÿ îïîðíîãî êîíñïåêòó «Îçíàêè ïà-
âóêîïîäіáíèõ».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ äіàãðàìè Âåíà äëÿ ïîðіâíÿííÿ ïàâóêà-õðåñ-

òîâèêà òà ðàêà ðі÷êîâîãî ç âèêîðèñòàííÿì õàðàêòåðèñòèê: 
÷àñòèíè òіëà (ìàñèâíі ãîëîâîãðóäè, ìàñèâíå ÷åðåâöå); ïîêðèâè 
(õіòèíîâèé ïàíöèð, õіòèíіçîâàíà êóòèêóëà); âóñèêіâ äâі ïàðè, 
âóñèêè âіäñóòíі; є õåëіöåðè, õåëіöåðè âіäñóòíі; є õâîñòîâèé 
ïëàâåöü, õâîñòîâèé ïëàâåöü âіäñóòíіé; õîäèëüíі íîãè (5 ïàð, 
4 ïàðè); ñïåöèôі÷íі êіíöіâêè (êëåøíі; íîãîùóïàëüöÿ); æèâ-
ëåííÿ (õèæàê, âñåїäíà òâàðèíà); î÷і ñêëàäíі, î÷і ïðîñòі; íà 
÷åðåâöі ïàâóòèííі áîðîäàâêè; íà ÷åðåâöі ÷åðåâíі íіæêè.

2. Ðîáîòà â ïàðàõ. Ñêëàäàííÿ ïðîáëåìíèõ çàïèòàíü ùîäî 
ïðèñòîñóâàííÿ ïàâóêîïîäіáíèõ äî æèòòÿ â íàçåìíî-ïîâіòðÿ-
íîìó ñåðåäîâèùі.

3. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: õåëіöåðè; íîãîùóïàëüöÿ; ïàâóòèíà; 
ïàâóòèííі áîðîäàâêè; ïîçàêèøêîâå òðàâëåííÿ. 

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ïðèãàäàé 

íàéöіêàâіøå íà óðîöі»: ó÷íі ïðèãàäóþòü åòàïè óðîêó, íàçèâà-
þòü íàéöіêàâіøі ìîìåíòè.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 10.
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2. Назвіть представників кліщів та їхнє значення в житті людини (4 бали).

3. Поясніть терміни (кожне пояснення по 1 балу): павутина ____; хеліце-

ри ____; позакишкове травлення ___.

2. Ôðîíòàëüíå îïèòóâàííÿ: Ðàêîïîäіáíі ïîøèðåíі ó âîäíî-
ìó ñåðåäîâèùі, ïàâóêîïîäіáíі íà ñóõîäîëі. Äå ïîøèðåíі êîìà-
õè? Ïðèãàäàéòå êîìàõ, ùî ìåøêàþòü ó ðіçíèõ ñåðåäîâèùàõ 
æèòòÿ.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Âіäåîôðàãìåíòè «Êîìàõè ðіçíèõ ñåðåäîâèù». Ó÷íі àíàëі-

çóþòü ñåðåäîâèùå, ó ÿêîìó æèâå êîìàõà (íà âіäåî), òà îñîá-
ëèâîñòі її çîâíіøíüîї áóäîâè.

IV. Ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåäіéíîї 

ïðåçåíòàöії äî óðîêó: À) Îçíàêè êîìàõ; Á) Îñîáëèâîñòі áó-
äîâè òіëà; Â) Ñåðåäîâèùà æèòòÿ; Ã) Òèïè ðîçâèòêó êîìàõ, 
ñòàäії ðîçâèòêó êîìàõ (ç ïîâíèì і íåïîâíèì ïåðåòâîðåííÿì).

2. Ïðîáëåìíå çàïèòàííÿ, ùî ìіñòèòü åïіãðàô. ßêùî êîìà-
õè ïðèñòîñóâàëèñü äî æèòòÿ â óñіõ ñåðåäîâèùàõ, òî ÷è є íà 
Çåìëі òàêі ìіñöÿ, ÿêі ñòàëè äëÿ íèõ íåäîñòóïíèìè? 

V. Ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1
Òåìà: ÂÈßÂËÅÍÍß ÏÐÈÊËÀÄІÂ ÏÐÈÑÒÎÑÓÂÀÍÜ ÄÎ 

ÑÏÎÑÎÁÓ ÆÈÒÒß Ó ÊÎÌÀÕ
Ìåòà: ç’ÿñóâàòè, ÿê îñîá ëèâîñòі çîâíіøíüîї áóäîâè êîìàõ 

ïîâ’ÿçàíі ç їõíіì ñåðåäîâèùåì іñíóâàííÿ òà ñïîñîáîì æèòòÿ, 
íàâ÷èòèñÿ âèÿâëÿòè ïðèñòîñóâàííÿ êîìàõ äî ñïîñîáó æèòòÿ 
íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ.

Îáëàäíàííÿ, ìàòåðіàëè òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: ðó÷íі 
ëóïè, âîëîãі ïðåïàðàòè òà ôіêñîâàíі êîìàõè, êîëåêöії êîìàõ, 
ïðåïàðóâàëüíі íàáîðè.

Õіä ðîáîòè

1. Ðîçãëÿíüòå çàïðîïîíîâàíèõ ó÷èòåëåì êîìàõ. Çâåðíіòü 
óâàãó íà îñîá ëèâîñòі їõíüîї çîâíіøíüîї áóäîâè (ôîðìà і êîëіð 
òіëà, îñîá ëèâîñòі áóäîâè êðèë, ðîòîâîãî àïàðàòó, êіíöіâîê, 
âóñèêіâ òîùî).

2. Âèçíà÷òå çà çîâíіøíіìè îçíàêàìè, äå æèâóòü çàïðîïî-
íîâàíі â÷èòåëåì âèäè êîìàõ òà їõíі îñíîâíі ïðèñòîñóâàííÿ äî 
ñïîñîáó æèòòÿ і ñåðåäîâèùà іñíóâàííÿ.

3. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè çàíåñіòü ó òàá ëèöþ.
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Щоб зібрати 1 кг меду, бджолам потрібно зібрати нектар з 19 млн квіток. 
Одна бджола за день облітає 7 тисяч квіток.

Один мурашник здатний захистити від шкідників 1 га лісу. Мурашки роз-
носять насіння рослин, роблять ходи в ґрунті, сприяючи його вентиляції.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ìіíі-ïðîåêòè ó÷íіâ ùîäî ðіçíîìàíіòíîñòі êîìàõ: ãðó-

ïà 1 – «Ïðÿìîêðèëі»; ãðóïà 2 – «Òàðãàíè»; ãðóïà 3 – «Æóêè»; 
ãðóïà 4 – «Ïåðåòèí÷àñòîêðèëі»; ãðóïà 5 – «Ìåòåëèêè»; ãðó-
ïà 6 – «Äâîêðèëі».

2. Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì ç âèâ÷åííÿ ðіçíîìàíіòíîñòі òà çíà-
÷åííÿ êîìàõ (ñ. 46–50). Ñêëàäàííÿ îïîðíîãî êîíñïåêòó «Ðîëü 
êîìàõ ó æèòòі ëþäèíè».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Êîëåêòèâíå ñêëàäàííÿ òàá ëèöі «Ðіçíîìàíіòíіñòü і çíà-

÷åííÿ êîìàõ».

Група комах Представники Особливості 
будови Значення 

Прямокрилі

Таргани

Жуки

Перетинчастокрилі

Метелики

Двокрилі

2. Ãðà «Âіäãàäàé çàäóìàíå»: ó÷íі â ïàðàõ ñêëàäàþòü õàðàê-
òåðèñòèêè êîìàõ. Ïîòіì çà÷èòóþòü ó÷íÿì êëàñó. Ïðèêëàäè: 

Ìàє êîëþ÷î-ñèñíèé ðîòîâèé àïàðàò; ëè÷èíêà ðîçâèâàєòüñÿ 
ó âîäі, ñàìåöü æèâèòüñÿ íåêòàðîì, ìàє äâà êðèëà, ñàìêà æè-
âèòüñÿ êðîâ’þ, êîëè ëåòèòü – äçèæ÷èòü (êîìàð).

Ìàє ãðèçó÷èé ðîòîâèé àïàðàò, ëè÷èíêà ñõîæà íà äîðîñëó 
êîìàõó, ìàє íàäêðèëà, ñõîæі íà íàäêðèëà æóêіâ; äîâãі âóñè-
êè, ïëîñêå òіëî, ïîøèðåíà êîìàõà â æèòëі ëþäèíè, æèâèòüñÿ 
ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, є ïåðåíîñíèêîì øêіäëèâèõ áàêòåðіé 
(òàðãàí).

VI. Ïіäñóìêè.
1. Ïîâòîðíå îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà (ó÷íі àðãóìåíòóþòü ñâîї 

äóìêè).
2. Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñíіãîâà 

ãðóäêà»: ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ çà òåìîþ óðîêó «Ðіçíî-
ìàíіòíіñòü êîìàõ». Íàïðèêëàä:

Муха кімнатна.
Ця комаха поширена на всіх континентах Землі.
Чи правда, що одна муха може з’їсти коня?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 12, ïîâòîðèòè § 11. Îïðàöþâàòè òàá ëèöі 

і ñõåìè іç çîøèòà. 
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5. До комах, що розвиваються з повним перетворенням, не належить 
сарана перелітна.

6. У циклі розвитку бджоли є стадія личинки та лялечки.
7. У комах органи дихання – трахеї – відкриваються дихальцями на че-

ревці.
8. У тарганів сисний ротовий апарат.
9. Колючо-сисний ротовий апарат у мухи та бджоли.

10. Комахи не можуть жити у водному середовищі.
11. Метелики та бджоли є запилювачами квіткових рослин.
12. Жуки-гнойовики не приносять користі, переробляючи гній.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Öіêàâà іíôîðìàöіÿ ïðî ïàðàçèòè÷íèõ ÷ëåíèñòîíîãèõ òà 

ëþäèíó.
У 14 сторіччі по Європі пройшла страшна епідемія чуми. У 1346 році чума 

потрапила до Криму, а звідти поширилась по всій Європі. Цікаво, що чуму 
переносять пацюкові блохи, а пацюки мандрували світом у трюмах кораблів.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàëþíêіâ ïіäðó÷-

íèêà (ñ. 62–65).
2. Ðîáîòà â ãðóïàõ (ïàðàõ) ç ïіäðó÷íèêîì. Ñòâîðåííÿ ñõåì 

çà ïëàíîì: ïàðàçèò; íàëåæíіñòü äî ãðóïè ÷ëåíèñòîíîãèõ (êî-
ìàõè, ïàâóêîïîäіáíі); ìіñöå ïàðàçèòóâàííÿ; øêîäà, ÿêîї çà-
âäàє ïàðàçèò; øëÿõè çàðàæåííÿ; ïðîôіëàêòèêà. Ðîçãëÿäà-
þòüñÿ: êëіù ñîáà÷èé (òàéãîâèé, ïàñîâèùíèé), êîðîñòÿíèé 
ñâåðáóí, çàëîçíèöÿ âóãðîâà, âîøà ëþäñüêà, áëîõà ïàöþêîâà, 
êîìàð ìàëÿðіéíèé.

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ ïàì’ÿòêè «Ïðîôіëàêòèêà çàõâîðþâàíü, ÿêі 

ñïðè÷èíÿþòü і ïåðåäàþòü ïàðàçèòè÷íі ÷ëåíèñòîíîãі».
2. Âïðàâà «Ïðàâäà ÷è ìіô»: ó÷íі ñëóõàþòü òâåðäæåííÿ, 

ïîÿñíþþòü, ïðàâäà öå ÷è ìіô, àðãóìåíòóþòü ñâîє ïîÿñíåííÿ:
Оводи в дорослому стані не живляться, а їхні личинки ведуть паразитич-

ний спосіб життя (+).
Залозницею вугровою не можна заразитись, якщо спати на одній подуш-

ці з хворим (–).
Якщо надіти одяг хворого на коросту, можна заразитись коростяним 

свербуном (+)
Коростяні свербуни – це комахи, що живуть у волоссі людини (–).
Воші можуть переносити збудника тифу від людини до людини (+).
Муха цеце – переносник малярії (–).
Серед ракоподібних немає паразитичних видів (–).
Âïðàâó ìîæíà çàìіíèòè âçàєìîîïèòóâàííÿì «Áóìåðàíã».

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ïðèãàäàé 

і ñêëàäè ïëàí óðîêó»: ó÷íі ñêëàäàþòü ïëàí óðîêó, ïðèãàäóþ-
÷è îñíîâíі éîãî ìîìåíòè.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 15 òà êîíñïåêòè â çîøèòі. 
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ùîâîãî ÷åðâ’ÿêà? ßê ðóõàєòüñÿ äîùîâèé ÷åðâ’ÿê? ßêі îðãàíè 
äîïîìàãàþòü ðóõàòèñü êîìàõàì? Ðîçãëÿíüòå ðàêà òà âèíîãðàä-
íîãî ñëèìàêà. ßêà ñõîæіñòü ìіæ çîâíіøíіì âèãëÿäîì ðàêà 
ðі÷êîâîãî òà ìîëþñêà âèíîãðàäíîãî ñëèìàêà? Ðîçãëÿíüòå äî-
ùîâîãî ÷åðâ’ÿêà òà ãîëîãî ñëèçóíà. ×è є ñõîæіñòü ó ñòðóêòóðі 
їõíüîãî òіëà? 

2. Îãîëîøåííÿ òåìè і ìåòè óðîêó: Ìîëþñêè.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïåðåãëÿä âіäåîôðàãìåíòіâ ç ïðåäñòàâíèêàìè ìîëþñêіâ 

(òðèäàêòíà, áåççóáêà, âîñüìèíіã, êàëüìàð, ðàïàíà, âèíîãðàä-
íèé ñëèìàê, ñòàâêîâèê òîùî).

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàëþíêіâ ïіäðó÷-

íèêà (ñ. 52–55) òà òàá ëèöü: çîâíіøíÿ áóäîâà ìîëþñêіâ; ïðî-
öåñè æèòòєäіÿëüíîñòі; ïîøèðåííÿ; ðіçíîìàíіòíіñòü; çíà÷åííÿ 
ìîëþñêіâ.

2. Ïîðіâíÿííÿ çîâíіøíüîї áóäîâè äâîñòóëêîâèõ і ÷åðåâîíî-
ãèõ ìîëþñêіâ – ñêëàäàííÿ îïîðíîãî êîíñïåêòó.

V. Ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü. 
Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.
Îáëàäíàííÿ, ìàòåðіàëè òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: êîëåêöіÿ 

ìóøåëü äâîñòóëêîâèõ і ÷åðåâîíîãèõ ìîëþñêіâ, ëóïà, ëіíіéêà.
1. Âіçüìіòü äî ðóê ñòóëêó ÷åðåïàøêè áåççóáêè (÷è іíøîãî 

äâîñòóëêîâîãî ìîëþñêà). Âèçíà÷òå êîëіð і ôîðìó ìóøëі, âè-
ìіðÿéòå її äîâæèíó òà øèðèíó.

2. Äîñëіäіòü çîâíіøíіé øàð ìóøëі. ßêèì øàðîì âіí óòâî-
ðåíèé?

3. Ðîçãëÿíüòå ìóøëþ ñòàâêîâèêà (÷è іíøîãî ÷åðåâîíîãîãî 
ìîëþñêà). Âèçíà÷òå її êîëіð і âèìіðÿéòå äîâæèíó. Çíàéäіòü 
îòâіð, ÷åðåç ÿêèé âèñóâàєòüñÿ ãîëîâà і íîãà ìîëþñêà.

4. Ïîðіâíÿéòå ìóøëі áåççóáêè òà ñòàâêîâèêà. Çíàéäіòü 
îñíîâíі âіäìіííîñòі â çîâíіøíіé áóäîâі.

VI. Îñìèñëåííÿ îá’єê òèâíèõ çâ’ÿçêіâ ó âèâ÷åíîìó.
Ñêëàäàííÿ òðèêîëîâîї äіàãðàìè Âåíà äëÿ ïîðіâíÿííÿ ÷åðå-

âîíîãèõ, äâîñòóëêîâèõ і ãîëîâîíîãèõ ìîëþñêіâ.
Âèêîðèñòàòè õàðàêòåðèñòèêè: òіëî ì’ÿêå, íåñåãìåíòîâà-

íå, âêðèòå ìàíòієþ; âіääіëè òіëà (ãîëîâà, òóëóá, íîãà; òóëóá 
òà íîãà, ãîëîâà, òóëóá òà ùóïàëüöÿ); ìóøëÿ (íåñèìåòðè÷íà, 
íàãàäóє áàøòó; ìàє äâі ñòóëêè; âіäñóòíÿ); æèâëåííÿ (ôіëü-
òðóþòü âîäó, õèæàêè, æèâëåííÿ ðіçíîìàíіòíå); ïîøèðåííÿ 
(ó âîäі, ó âîäі é íà ñóõîäîëі); ïðåäñòàâíèêè. 

VII. Ïіäñóìêè.
Âïðàâà «Ïîõâàëà»: õâàëÿòü òèõ ó÷íіâ, ÿêі íàéêðàùå ïðà-

öþâàëè ïðîòÿãîì óðîêó. Äàþòü âåðáàëüíó îöіíêó ðîáîòі îäèí 
îäíîãî â ïàðàõ òà êëàñó çàãàëîì.

VIII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 13, ïîâòîðèòè §§ 5–15. Îïðàöþâàòè ñõåìè 

òà çàïèñè â çîøèòі.
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В гострики поширюються через повітря в дитячих садочках
Г гостриками можна заразитися під час купання в річці
5. Для якого представника членистоногих характерні такі ознаки бу-

дови: масивні головогруди, менше черевце з хвостовим плавцем, дві пари 
вусиків та п’ять пар ходильних ніг?

А павук-хрестовик   Б рак річковий   В муха кімнатна   Г собачий кліщ
6. Які частини тіла хруща позначено на малюнку цифрами 6 та 8?

1 3

8

4

2

7

6

5

9
10

А голова та вусики     
Б передньогруди та середньогруди 
В надкрила та перетинчасті крила     
Г черевце та дихальця
7. У молюсків тіло вкрите особ ливою складкою шкіри, що має назву
А мушля    Б панцир    В мантія    Г легеня
8. Розгляньте малюнок. Укажіть організм, зображений на ньому; до 

якої групи він належить; як живиться і які має пристосування до існування 
на суходолі (2 бали).

9. Дайте коротку відповідь на запитання (кожна відповідь по 1 балу).

Хеліцерами називають  .
Наведіть приклади комах, що мають розвиток з повним перетворенням 

Перерахуйте представників перетинчастокрилих комах  .

V. Ïіäñóìêè óðîêó.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ òåìàòè÷íîї êîíòðîëüíîї ðîáîòè.

VI. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Ïіäãîòóâàòè ìіíі-ïðîåêòè ç òåìè «Ðіçíîìàíіòíіñòü ðèá».
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1
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4
2

7 6
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III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ëіòåðàòóðíà õâèëèíêà. Ïðîäîâæåííÿ âіðøà, ïî÷àòîê ÿêî-

ãî íàâåäåíî â åïіãðàôі:
Ловили рибу з батьком на Дніпрі
Ще тільки-тільки сходило світило
І хвилі різнобарвні червонило.
А ми удвох сиділи у човні.
Затока тиха. Збіглись до води
Крислаті верби, юні, кучеряві.

Латаття і лілеї голубі
Здригались раз у раз під поплавками.
– Ого який! – сміявся мій татусь, –
І тяг у човен коропа зраділо.
В моїх очах від риби зарябіло,
Що навіть й рахувати не берусь…

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà. À) Ïî-

íÿòòÿ ïëàâàëüíîãî ìіõóðà; Á) Îñîáëèâîñòі іñíóâàííÿ õðÿùî-
âèõ і êіñòêîâèõ ðèá (ñ. 69–73).

2. Ìіíі-ïðîåêòè ó÷íіâ: «Êіñòêîâі ðèáè», «Õðÿùîâі ðèáè», 
«Çíà÷åííÿ ðèá ó ïðèðîäі é æèòòі ëþäèíè».

3. Âіäåî àáî ôîòî ðіçíîìàíіòíèõ ðèá (àêóëè, ñêàòè, êîðîïî-
ïîäіáíі, îêóíåïîäіáíі, îñåòðîïîäіáíі, ëîñîñåïîäіáíі, îñåëåäöå-
ïîäіáíі).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ äіàãðàìè Âåíà äëÿ ïîðіâíÿííÿ êіñòêîâèõ 

і õðÿùîâèõ ðèá. Âèêîðèñòàòè òàêі õàðàêòåðèñòèêè: ïîøèðåíі 
ó ïðіñíèõ і ñîëîíèõ âîäîéìàõ; âèêëþ÷íî â ñîëîíèõ; ñêåëåò 
õðÿùîâèé, êіñòêîâèé; ëóñêà êіñòêîâà, ëóñêà íàãàäóє çóá÷è-
êè; ãðóäíі òà ÷åðåâíі ïëàâöі ðîçìіùåíі âåðòèêàëüíî, ãîðè-
çîíòàëüíî; õâîñòîâèé ïëàâåöü ñèìåòðè÷íèé, àñèìåòðè÷íèé; 
çÿáðà ïðèêðèòі çÿáðîâèìè êðèøêàìè; є çÿáðîâі ùіëèíè; ïëà-
âàëüíèé ìіõóð íàÿâíèé, âіäñóòíіé; çàïëіäíåííÿ çîâíіøíє, 
âíóòðіøíє; ðîçâèòîê ïðÿìèé, íåïðÿìèé.

2. Ñêëàäàííÿ «Ãðîíà» «Ðіçíîìàíіòíіñòü і çíà÷åííÿ ðèá».

VI. Ïіäñóìêè.
Âïðàâà «Ñíіãîâà ãðóäêà»: ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ. Íà-

ïðèêëàä:
Короп дзеркальний.
Це риба, яку розводять у рибних господарствах.
Чи справді в коропоподібних є глоткові зуби?
Скат-хвостокол.
Цей скат поширений у Чорному морі, друга його назва – морський кіт.
Чи справді цей скат має голку на хвості?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 17.
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. 7. У скатів тіло має форму . 8. До акул належать види: . 

9. Лосось, форель, горбуша належать до групи . 10. Процес розмно-

ження у кісткових риб називають . 11. Колючі промені першого спин-

ного плавця мають риби групи . 12. До коропоподібних відносять: 

.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Àìôіáії, àáî çåìíîâîäíі, – ïåðøі õðåáåòíі, ÿêі «ïåðåñòóïè-

ëè ïîðіã» âîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ïåðøі çàâîéîâíèêè ñóøі! Åâî-
ëþöіéíі ïðàáàòüêè ðåïòèëіé, ïòàõіâ, çâіðіâ і, íàñàìêіíåöü, 
ëþäèíè. I. Àêіìóøêіí.

Îáãîâîðåííÿ âèñëîâó. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè: ÿê àìôіáії 
çìîãëè îïàíóâàòè ñóõîäіë?

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåäіéíîї 

ïðåçåíòàöії òà âіäåîôðàãìåíòіâ îñîá ëèâîñòåé áóäîâè àìôіáіé 
ó çâ’ÿçêó ç ïðèñòîñóâàííÿìè äî æèòòÿ ó äâîõ ñåðåäîâèùàõ.

2. Ðîáîòà ó÷íіâ ç ïіäðó÷íèêîì: çîâíіøíÿ áóäîâà àìôіáіé 
(ñ. 76); áåçõâîñòі àìôіáії (ñ. 77); õâîñòàòі àìôіáії (ñ. 76–77).

3. Ñêëàäàííÿ îïîðíîãî êîíñïåêòó «Îçíàêè àìôіáіé», «Ðіç-
íîìàíіòíіñòü àìôіáіé».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ äіàãðàìè Âåíà äëÿ ïîðіâíÿííÿ ðèá òà àìôі-

áіé. Âèêîðèñòàòè òàêі õàðàêòåðèñòèêè: õîëîäíîêðîâíі; ïîøè-
ðåíі ó âîäíîìó òà íàçåìíîìó ñåðåäîâèùàõ; ëèøå ó âîäíîìó 
ñåðåäîâèùі; òіëî âèäîâæåíå, îáòі÷íå; òіëî îêðóãëå; ðîëü êіí-
öіâîê âèêîíóþòü ïëàâöі; є ï’ÿòèïàëі êіíöіâêè; òіëî âêðèòå 
ñëèçîì; ñëèçîì і ëóñêîþ; î÷і áåç ïîâіê; î÷і ç ïîâіêàìè; îðãà-
íè äèõàííÿ çÿáðà; çÿáðà є ó ïóãîëîâêà; äèõàííÿ ëåãåíÿìè òà 
øêіðîþ; ðîçäіëüíîñòàòåâі; ðîçìíîæåííÿ ó âîäі.

2. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: ïóãîëîâîê, ðåçîíàòîðè, ïîâіêè.

VI. Ïіäñóìêè.
1. Îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìíîãî çàïèòàííÿ: ÿê àìôіáії çìîãëè 

çàâîþâàòè ñóõîäіë?
2. Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Õòî òè?» 

(ó÷íі â ïàðàõ ñêëàäàþòü îçíàêè çàäóìàíîї çåìíîâîäíîї òâàðè-
íè, ïîòіì çàãàäóþòü її îäíîêëàñíèêàì). Íàïðèêëàä: 

Можу жити в льоху, підвалі, на городі. Активніша вночі, ніж удень. Шкіра 
горбкувата, суха, добре розвинені легені. На нерест прямую до водойми (ро-
пуха).

Я отруйна амфібія. Маю хвіст і кінцівки однакового розміру. Поширена 
в Україні в гірській місцевості. Маю жовто-чорне яскраве забарвлення тіла 
(саламандра плямиста).

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 18, ïіäãîòóâàòè ìіíі-ïðîåêòè íà òåìó «Çíà-

÷åííÿ ðåïòèëіé ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè».
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2. Поясніть терміни (кожне пояснення по 1 балу): пуголовок – ___; резо-

натори – ___; повіки – ___.

3. Наведіть приклади хвостатих амфібій (2 бали).
4. Яка роль у природі та житті людини безхвостих земноводних (2 бали)?

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Áàãàòî ñó÷àñíèõ ðåïòèëіé ïîðіâíÿíî ìàëî çìіíèëèñÿ ç òîãî 

÷àñó, ÿê Çåìëþ íàñåëÿëè äèíîçàâðè, ùî äàє íàì ìîæëèâіñòü 
õî÷ òðîõè óÿâèòè, ÿêèì áóëî æèòòÿ â òі äàëåêі ÷àñè. À. Ùåð-
áóêà.

Îáãîâîðåííÿ âèñëîâó. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè: ðåïòèëії – ïî-
òîìêè äèíîçàâðіâ ÷è їõíі ìіíіàòþðíі êîïії?

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: çà-

ãàëüíі îçíàêè ðåïòèëіé (ñ. 79–80); óñêëàäíåííÿ їõíüîї áóäî-
âè ïîðіâíÿíî ç àìôіáіÿìè; ðіçíîìàíіòíіñòü ðåïòèëіé (îñíîâíі 
ãðóïè) – ëóñêàòі (ñ. 80–81), ÷åðåïàõè (ñ. 81–82), êðîêîäèëè 
(ñ. 82).

2. Ïðåçåíòàöіÿ ìіíі-ïðîåêòіâ ó÷íіâ «Çíà÷åííÿ ðåïòèëіé 
ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Âçàєìîîïèòóâàííÿ ó÷íіâ «Áóìåðàíã» çà ìàòåðіàëàìè 

óðîêó. Ìіíі-ïðîåêòè «Ïðèñòîñóâàííÿ ðåïòèëіé äî æèòòÿ íà 
ñóõîäîëі», «Ðіçíîìàíіòíіñòü ïëàçóíіâ».

2. Ñêëàäàííÿ «Ãðîíà» «Ðіçíîìàíіòíіñòü і çíà÷åííÿ ðåïòè-
ëіé».

3. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: ÿéöåâі îáîëîíêè, ñàìîêàëіöòâî, ëè-
íÿííÿ. 

VI. Ïіäñóìêè.
Âïðàâà «Ïðèãàäàé». Ó÷íі ïðèãàäóþòü íàéâàæëèâіøі ìî-

ìåíòè óðîêó, îñíîâíі ïîíÿòòÿ òåìè. 
Îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìíîãî ïèòàííÿ: ðåïòèëії ïîòîìêè äèíî-

çàâðіâ ÷è їõíі ìіíіàòþðíі êîïії?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 19 і ñõåìè â çîøèòі. Ðîçïî÷àòè ðîáîòó â ãðó-

ïàõ íàä ìіíі-ïðîåêòàìè «Ðіçíîìàíіòíіñòü ïòàõіâ», «Ðîëü ïòà-
õіâ ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè».
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6. Вужі та полози не становлять небезпеки для людини, оскільки не ма-
ють отруйних зубів (+).

7. Хамелеони – лускаті рептилії, що мешкають у мішаних лісах України 
(–).

8. У стоячих водоймах України поширена черепаха болотяна (+).
9. Морські черепахи розмножуються на суходолі, відкладаючи яйця в пі-

сок (+).
10. Крокодили пристосовані до напівводного способу життя, живляться 

рослинною їжею і у воді, і на суходолі (–).
11. Отруту гадюк широко використовують в Україні як приправу до страв 

(–).
12. Крокодилам загрожує вимирання, адже вони мають смачні яйця та 

цінну шкіру (+) 

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðèéîì «Çäèâóé! Çàöіêàâ!». 
Від стародавніх греків до нас дійшов міф про Дедала та його сина Ікара. 

Дедал, скріплюючи пір’я нитками і воском, виготовив дві пари крил. Перед 
польотом батько сказав синові: «Ікаре, ми зараз з тобою полетимо з острова 
Крит. Будь обережним під час польоту, не спускайся дуже низько до моря, 
щоб його бризки не намочили крила. Не піднімайся близько до Сонця: його 
жар може розтопити віск і тоді крила розсипляться».

Батько із сином одягли крила і легко піднялися в повітря. Швидкий політ 
забавляв Ікара, дедалі сміливіше змахував він крилами і, забувши наста-
нови батька, летів дедалі вище. Пекучі промені Сонця розтопили віск, що 
скріплював пір’я, воно розсипалось. Махнув Ікар руками, але не було більше 
опори. Упав з висоти в море і загинув.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Âіäåî «Ïîëіò ïòàõà». ßêі ïðèñòîñóâàííÿ äî ïîëüîòó âè 

ïîìіòèëè?
2. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: çî-

âíіøíÿ áóäîâà ïòàõà (ñ. 84); ïîêðèâè, âèäè ïåð (ñ. 85); ïðè-
ñòîñóâàííÿ äî ïîëüîòó, êіëü, öіâêà (ñ. 85).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Âçàєìîîïèòóâàííÿ ó÷íіâ «Áóìåðàíã» çà âèâ÷åíèì ìàòå-

ðіàëîì äî êëþ÷îâîãî ïèòàííÿ: ßêі ïðèñòîñóâàííÿ äî ïîëüîòó 
є ó çîâíіøíіé áóäîâі ïòàõà? 

2. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: êðèëî, ïіð’ÿíèé ïîêðèâ, äçüîá, êіëü, 
öіâêà.

VI. Ïіäñóìêè.
1. Ïîâòîðíå îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà. Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðîáëåì-

íîї ñèòóàöії.
2. Âïðàâà «×àñ ïîõâàëè»: ó÷íі îöіíþþòü ðîáîòó îäíîêëàñ-

íèêіâ íà óðîöі.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 20. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó â ãðóïàõ íàä ïіä-

ãîòîâêîþ ìіíі-ïðîåêòіâ íà òåìè: «Ðіçíîìàíіòíіñòü ïòàõіâ», 
«Ðîëü ïòàõіâ ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè», ïіäãîòóâàòè ìі-
íі-ïðîåêò àáî ïîâіäîìëåííÿ íà òåìè: «Ñåçîííі ÿâèùà â æèòòі 
ïòàõіâ», «Äîñëіäæåííÿ ïåðåëüîòіâ ïòàõіâ».
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3. Замалюйте будову контурного пера (4 бали).

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Учитель: Ці тварини в міфології багатьох народів є творцями Всесвіту. 

Ніким не народжені, вони вже існували, коли не було ще ні неба, ні землі, 
а лишень одне «широке море», яке було завжди. Вони символізують пові-
тряну стихію, сполучають земний світ і небесний. Вони володіють таємни-
цями чар-зілля, живої та мертвої води, знають шляхи грозових хмар. Птахи 
з’являються на подвір’ї, де щойно народилася дитина, і віщують немовляті 
майбутню долю. Як душі пращурів вони знають усе. 

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì òàá ëèöü òà ïіäðó÷-

íèêà: îñіëі, êî÷îâі, ïåðåëіòíі; ìіãðàöії; äîñëіäæåííÿ ïåðåëüî-
òіâ; âëàøòóâàííÿ ãíіçä (âіäåî ãíіçäîâîãî ïàðàçèòèçìó çîçóëі); 
íàñèäæóâàííÿ, ïòàøåíÿòà âèâîäêîâі, íàãíіçäíі.

Довідкова інформація. Полярні крячки під час перельоту за рік долають 
35 000 км. Вони гніздяться за Північним полярним колом, а наприкінці літа 
летять на Південний полюс, щоб провести антарктичне літо на паковій кризі. 

Рубіногорлий колібрі важить 3 грами, здійснює такий міграційний пере-
літ: перетинає Мексиканську затоку, долаючи 1000 км, причому за 25 годин 
перельоту він робить понад 6 мільйонів змахів крилами без перерви (75 по-
махів за секунду).

2. Ïîâіäîìëåííÿ ó÷íіâ (ìіíі-ïðîåêòè) íà òåìè: «Ñåçîííі 
ÿâè ùà â æèòòі ïòàõіâ», «Äîñëіäæåííÿ ïåðåëüîòіâ».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ ñõåìè äëÿ ïîðіâíÿííÿ íàãíіçäíèõ і âèâîäêî-

âèõ ïòàõіâ çà ïëàíîì: çîâíіøíі îçíàêè; ïðåäñòàâíèêè; ïîâå-
äіíêà áàòüêіâ; ïòàøåíÿòè òîùî.

2. Âïðàâà «Âïіéìàé ïîìèëêó». Ðîáîòà ç âіðøîâàíèìè ðÿä-
êàìè. Çíàéäіòü áіîëîãі÷íі ïîìèëêè ó âіðøі, îáґðóíòóéòå їõ.

Як весілля відгуляла чепурна зозуля,
То всілася у чуже гніздо, про своє забула.
Як одне знесла яєчко у дуплі синиці,
Заспівала: «Ку-ку! Ку-ку!»
На вершку ялиці…

3. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: æîâòîê, áіëîê, øêàðàëóïà, âèâîäêîâі 
òà íàãíіçäíі ïòàõè, ìіãðàöії, êî÷îâі, îñіëі, ïåðåëіòíі ïòàõè.

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Êëþ÷îâі ñëî-

âà»: ó÷íі ïðèãàäóþòü êëþ÷îâі ñëîâà óðîêó. 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 21. Ðîçïî÷àòè ðîáîòó â ãðóïàõ íàä ìіíі-

ïðîåêòàìè íà òåìè: «Ðіçíîìàíіòíіñòü ïòàõіâ», «Ðîëü ïòàõіâ 
ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè».
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III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðèéîì «Çäèâóé! Çàöіêàâ!».
Пам’ятник горобцю. 1850 р. англійці привезли в Америку пару гороб-

ців. 1853 р. їх завезли ще кілька сотень. Крилатим переселенцям нові місця 
сподобались. Якось навколо Бостона дуже розмножились шкідливі комахи. 
Гусінь накинулася на поля, сади, городи і знищувала все. Людям загрожував 
голод. І тут на допомогу прийшли горобці. Вони швидко знищили шкідників. 
Вдячні жителі Бостона встановили в головному парку міста пам’ятник горобцю. 

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ çàãàëüíèõ îçíàê áåçêіëüîâèõ і êі-

ëüîãðóäèõ ïòàõіâ. Ââåäåííÿ ïîíÿòòÿ åêîëîãі÷íі ãðóïè ïòàõіâ.
2. Ïðåçåíòàöії ãðóïàìè ïðîåêòіâ çà òåìàìè: «Ðіçíîìàíіò-

íіñòü ïòàõіâ», «Ðîëü ïòàõіâ ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè».

V. Ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2
Òåìà: Âèÿâëåííÿ ïðèêëàäіâ ïðèñòîñóâàíü äî ñïîñîáó æèò-

òÿ ó ïòàõіâ 
Ìåòà: íàâ÷èòèñÿ ðîçïіçíàâàòè ïòàõіâ ðіçíèõ åêîëîãі÷íèõ 

ãðóï òà їõíі îñíîâíі îçíàêè.
Îáëàäíàííÿ, ìàòåðіàëè òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: îïóäàëà 

ïòàõіâ, ôîòîãðàôії, ìàëþíêè, âіäåîìàòåðіàëè.
Õіä ðîáîòè

1. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíêè, ôîòî, îïóäàëà ïòàõіâ, ÿêі çàïðî-
ïîíóâàâ ó÷èòåëü.

2. Çâåðíіòü óâàãó íà ôîðìó äçüîáà; äîâæèíó øèї; ôîðìó 
òóëóáà; äîâæèíó êðèë; äîâæèíó êіíöіâîê; êіëüêіñòü ïàëüöіâ, 
їõíє ðîçìіùåííÿ.

3. Îõàðàêòåðèçóéòå ïòàõіâ, ðîçïîäіëèâøè їõ íà åêîëîãі÷íі 
ãðóïè: ïòàõè âîäîéì, ïòàõè ëіñіâ, ïòàõè ñòåïіâ. 

4. Çðîáіòü âèñíîâêè ïðî îñîá ëèâîñòі áóäîâè òіëà ïòàõіâ ðіç-
íèõ åêîëîãі÷íèõ ãðóï ÿê ïðèñòîñóâàííÿ äî óìîâ іñíóâàííÿ.

VI. Îñìèñëåííÿ îá’єê òèâíèõ çâ’ÿçêіâ ó âèâ÷åíîìó.
Âïðàâà «Ðîçïîäіëè». Âèáåðіòü îçíàêè, ÿêі âіäïîâіäàþòü çî-

âíіøíіé áóäîâі ëåëåêè òà ëåáåäÿ. Çàïèøіòü öèôðè.
1. У лебедя чотири довгі пальці.
2. У лелеки пальці короткі, їх лише два.
3. У лебедя три пальці з’єднані плавальною перетинкою, четвертий не-

дорозвинений.
4. У лелеки неоперені цівка та гомілка.
5. У лебедя цівка коротка, неоперена.
6. У лелеки три довгі пальці з’єднані невеликою перетинкою, четвертий 

повернутий назад.
7. Шия лебедя коротка, рухлива.
8. Шия лелеки довга, гнучка.
9. На довгій шиї лебедя невелика голова і плескатий дзьоб із зубчиками 

по краю.
10. У лелеки довгий дзьоб, яким він полює та може стукати. 
11. У лебедя гострий гачкуватий дзьоб і гострі кігті.

VII. Ïіäñóìêè.
Îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà. Äëÿ ÷îãî ïîòðіáíî îõîðîíÿòè ïòàõіâ?

VIII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 22, ïîâòîðèòè §§ 20, 21 òà çàïèñè â çîøèòі.
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 ворона сіра – ___; пугач звичайний – ___; чапля сіра – ___; перепілка 

звичайна – ___.
5. Яка роль птахів у житті людини? Наведіть приклади (2 бали).

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðèéîì «Çäèâóé! Çàöіêàâ!» – öіêàâà іíôîðìàöіÿ ïðî ññàâ-

öіâ.
Самці мавп так само схильні до облисіння, як і деякі чоловіки. 
Зебра біла із чорними смугами, а не навпаки.
Найшвидший ссавець – гепард, що розвиває швидкість понад 100 км за 

годину.
Найменший ссавець – землерийка карликова бурозубка – важить 

2,5 грама, а найбільший ссавець – синій кит – завдовжки 33 метри, маса 
тіла – 150 тонн.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïåðåãëÿä âіäåî ïðî ññàâöіâ. Çâåðíіòü óâàãó íà îñîá-

ëèâîñòі çîâíіøíüîї áóäîâè.
2. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàëþíêіâ ïіäðó÷-

íèêà òà òàá ëèöü: çîâíіøíÿ áóäîâà ññàâöіâ (ñ. 97); ïîêðèâè 
(ñ. 98); áóäîâà çóáіâ (ñ. 98); âàãіòíіñòü, íàðîäæåííÿ ìàëÿò 
(ñ. 99); îçíàêè ññàâöіâ (ñ. 97–99).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ðîáîòà ç ëіòåðàòóðíèì òåêñòîì.
Ïðîñëóõàéòå òåêñò îïîâіäàííÿ, ó ÿêîìó є îïèñ òâàðèíè. 

Âèáåðіòü õàðàêòåðèñòèêè çîâíіøíüîї áóäîâè òà ïðèñòîñóâàíü 
äî æèòòÿ äàíîї òâàðèíè.

Лисиця Патрикіївна. У куми-лисички зубки гострі, мордочка тоненька, 
вушка нащулені, шубка тепленька. Гарно кума прибрана: шерсть пухнас-
та, золотиста, на грудях жилет і біла краватка. Ходить лисиця тихо-ти-
хесенько, до землі припадає. Свій пухнастий хвіст носить обережно. Риє 
нори глибокі: багато входів у них і виходів, комірки є, спаленьки. М’якою 
травицею долівку вистелено. У всьому б лисичка гарна була господинька, 
та розбійниця лисиця-пісниця: полюбляє курочок, качечок, гарно їх виню-
хує… (За К. Ушинським)

2. Ñêëàäàííÿ îïîðíîãî êîíñïåêòó «Îçíàêè ññàâöіâ».
3. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: âіáðèñè, âóøíі ðàêîâèíè, ãóáè, îñòü, 

ïіäøåðñòÿ, ïëàöåíòà, ìîëî÷íі çàëîçè.

VI. Ïіäñóìêè.
1. Ïîâòîðíå îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà. Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè. 
2. Ïðèéîì «Ñíіãîâà ãðóäêà»: ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ çà 

òåìîþ óðîêó «Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ññàâöіâ». 
Íàïðèêëàä:
Ссавці. 
Ці тварини перебувають на вершині еволюції хребетних.
Чи правда, що і в миші, і в жирафи сім шийних хребців?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 23, ïіäãîòóâàòè ïîâіäîìëåííÿ àáî ìіíі-ïðî-

åêòè ïðî ññàâöіâ: ÿéöåêëàäíèõ, ñóì÷àñòèõ, êîìàõîїäíèõ, ðó-
êîêðèëèõ.
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2. Іíäèâіäóàëüíå îïèòóâàííÿ çîâíіøíüîї áóäîâè ññàâöіâ (çà 
òàá ëèöåþ). 

3. Ôðîíòàëüíå îïèòóâàííÿ ó÷íіâ çà òåìîþ äîìàøíüîãî çà-
âäàííÿ: Îõàðàêòåðèçóéòå ïîêðèâè ññàâöіâ. Ùî ðîçòàøîâàíå 
ó ññàâöіâ íà ãîëîâі? Íàçâіòü îçíàêè ïîäіáíîñòі ññàâöіâ òà ðåï-
òèëіé. Çíàéäіòü îçíàêè âіäìіííîñòі ññàâöіâ âіä ðåïòèëіé. Íà-
çâіòü îçíàêè, ÿêі âіäðіçíÿþòü ññàâöіâ âіä ïòàõіâ.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
У міфах Давньої Греції Єхидна – це міфічна потвора, напівжінка-напів-

змія, що привела від стоголового чудовиська Тифона інших потвор: триголо-
вого пса Цербера, Химеру, Лернейську гідру, Немейського лева.

Сьогодні ми ознайомимося з дивовижною твариною, яку називають єхид-
на. Ви дізнаєтеся, чому цю тварину вважають «не зовсім ссавцем».

Цікава інформація про кенгуреня: «… кенгуренята народжуються не-
доношеними – фактично це просто ембріони. Самка великого рудого кенгу-
ру, що в сидячому положенні досягає п’яти футів заввишки, народжує маля 
завдовжки півдюйма, і цій сліпій, гладенькій “грудочці” ще доводиться само-
стійно добиратись до материнської сумки. Крихітне недорозвинене дитинча 
змушене пробиратись крізь густу шерсть, як крізь джунглі, поки – скоріше 
дивом, ніж чуттям – не розшукає вхід у сумку. Тоді воно пірнає всередину 
і міцно присмоктується до соска… (За Джеральдом Дарреллом)

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ. Õàðàêòåðèñòèêà ïåðøîçâіðіâ, ñóì-

÷àñòèõ і ïëàöåíòàðíèõ.
2. Ïåðåãëÿä âіäåî òà ìіíі-ïðîåêòіâ ó÷íіâ ïðî ïåðøîçâіðіâ; 

ñóì÷àñòèõ; êîìàõîїäíèõ; ðóêîêðèëèõ.

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ äіàãðàìè Âåíà äëÿ ïîðіâíÿííÿ ïåðøîçâіðіâ, 

ñóì÷àñòèõ і ïëàöåíòàðíèõ ññàâöіâ. Âèêîðèñòàòè õàðàêòåðèñ-
òèêè: ïîøèðåííÿ íà Çåìëі; ÷èñåëüíіñòü âèäіâ; íàÿâíіñòü ìî-
ëî÷íèõ çàëîç; âèãîäîâóâàííÿ ìàëÿò, øâèäêіñòü їõíüîãî ðîç-
âèòêó; ðîçâèòîê ïëàöåíòè, íàÿâíіñòü ïëàöåíòè, âіäñóòíіñòü 
ïëàöåíòè; íàÿâíіñòü ñóìêè äëÿ âèíîøóâàííÿ ìàëÿò.

2. Âïðàâà «Âіäãàäàéòå çà îïèñîì» (ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ 
ïіäðó÷íèêîì (ñ. 100–103) àáî ìîáіëüíèì Іíòåðíåòîì).

Ó÷èòåëü îðãàíіçîâóє ó÷íіâ ó ÷åòâіðêè, êîæíіé ÷åòâіðöі íà-
çèâàє îäíó ãðóïó ññàâöіâ (ÿéöåêëàäíі, ñóì÷àñòі, êîìàõîїäíі 
÷è ðóêîêðèëі). ×åòâіðêà îáèðàє òâàðèíó іç çàïðîïîíîâàíîї 
ãðóïè, îïèñóє її õàðàêòåðèñòèêó, íå íàçèâàþ÷è ñàìó òâàðèíó. 
Ïіñëÿ ñòâîðåííÿ «Ïîðòðåòà òâàðèíè» çà÷èòóþòü îïèñ îäíî-
êëàñíèêàì. Âîíè âіäãàäóþòü çà îïèñîì.

Íàïðèêëàä: 
Видовжена мордочка, невеличкі вуха.
Дрібні однотипні зуби.
Живиться комахами, слимаками, червами.
Активний вночі, має добрий нюх.
На тілі шерсть видозмінена на голки (їжак звичайний, комахоїдні).

VI. Ïіäñóìêè.
Âïðàâà «Ïîõâàëà». Ó÷íі õâàëÿòü îäèí îäíîãî çà ðîáîòó íà 

óðîöі. 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 24, ïіäãîòóâàòè ïîâіäîìëåííÿ àáî ìіíі-ïðî-

åêòè ïðî: ãðèçóíіâ, çàéöåïîäіáíèõ, ïàðíîêîïèòíèõ, íåïàðíî-
êîïèòíèõ.
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Кінцівки у формі крила, яке формується зі складки шкіри, видовжених 
пальців і хвоста (кажан).

Передні кінцівки короткі, задні масивні, пристосовані до стрибків (кенгу-
ру) і так далі.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Цікава інформація про зайцеподібних.
Зайчиха приводить малюків тричі на рік. Зайченят першого виводку на-

зивають «настовиками», бо народжуються, коли на снігу з’являється кіроч-
ка – наст; тих, що народились улітку, – «колосовиками» чи «травниками», а 
останніх – «листопадниками».

Цікава інформація про парнокопитних.
Зубри – найбільші звірі нашої лісової фауни, висота самця в холці ся-

гає 2 метрів, жива маса може перевищувати тонну. У літературі наводяться 
свідчення Арістотеля про те, що шкіра зубра могла правити за постіль для 
сімох воїнів. З вигляду зубр неповороткий, але насправді – швидкий і сприт-
ний, легко долає двометрові огорожі, триметрові рови. У стадах зубрів пра-
вить стара зубриця, самці тримаються одинаками.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ìіíі-ïðîåêòè ó÷íіâ ïðî ðіçíîìàíіòíіñòü ññàâöіâ: «Ãðèçó-

íè»; «Çàéöåïîäіáíі»; «Ïàðíîêîïèòíі»; «Íåïàðíîêîïèòíі».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
Áіîëîãі÷íèé äèêòàíò «Ðіçíîìàíіòíіñòü ññàâöіâ» (ïîçíà÷òå 

«+» ïðàâèëüíі òâåðäæåííÿ, çíàêîì «–» – íåïðàâèëüíі).
1. У гризунів на верхній і нижній щелепі по 2 різці, які ростуть усе життя 

і самозаточуються. (+)
2. Бобри влаштовують собі будиночки у вигляді гнізд на деревах, де за-

пасають листя і траву. (–)
3. Усі гризуни належать до мишоподібних: це білка, пацюк, миша, бо-

бер, ховрах. (–) 
4. У зайцеподібних, як і у гризунів, по два різці на кожній щелепі. (–)
5. Дикий кріль поширений на Півдні України, риє нори в землі. (+)
6. В Україні поширений заєць сірий, якого ще називають русак. (+)
7. Кінь, віслюк, зебра, кулан належать до парнокопитних. (–)
8. У коня добре розвинений один палець, захищений копитом. (+)
9. Носоріг має три пальці, оточені роговими копитами. (+)

10. До парнокопитних належать: корова, коза, вівця, олень, зубр. (+)
11. Дикий кабан – представник непарнокопитних, є предком бегемота. (–)
12. Копитні тварини живляться тваринною їжею, для цього мають гострі 

ікла. (–)

VI. Ïіäñóìêè.
1. Ïîâòîðíå îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà íà áàçі âèâ÷åíîãî ðіçíî-

ìàíіòòÿ ññàâöіâ.
2. Áіîëîãі÷íà çàäà÷à: êîæåí іç 7 ÷îëîâіê ìàє ïî 7 êіøîê. 

Êîæíà êіøêà ç’їäàє ïî 7 ìèøåé. Êîæíà ìèøà çíèùóє çà ëіòî 
7 êîëîñêіâ ÿ÷ìåíþ. À іç çåðåí îäíîãî êîëîñêà ìîæå âèðîñòè 
7 æìåíü ÿ÷ìåíþ. Ñêіëüêè æìåíü ÿ÷ìåíþ çáåðіãàєòüñÿ ùîðî-
êó çàâäÿêè êіøêàì?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 25. Ïіäãîòóâàòè ãðóïîâі ïðîåêòè íà òåìè 

«Çíà÷åííÿ ññàâöіâ ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè» (ó÷íі êëàñó 
îá’єäíóþòüñÿ â ÷îòèðè–øіñòü ãðóï, îáèðàþòü íàïðÿì äîñëі-
äæåííÿ ññàâöіâ, íàïðèêëàä: ó ïðîìèñëîâîñòі òà âèðîáíèöòâі 
ïðîäóêòіâ; âäîìà òà íàâêîëî íàñ – ïîðîäè ññàâöіâ; êîðèñòü 
і øêîäà, ÿêó âîíè çàâäàþòü ëþäÿì; ó ìåäèöèíі, â іñòîðії òà 
ëіòåðàòóðі; îõîðîíà ññàâöіâ òîùî).





66

1 ховрах
2 коала
3 качкодзьоб
4 олень
5 кріль
6 їжак

А рукокрилі
Б першозвірі
В комахоїдні
Г парнокопитні
Д непарнокопитні
Е сумчасті
Є зайцеподібні
Ж гризуни

2. Ôðîíòàëüíå îïèòóâàííÿ çà çàïèòàííÿìè: ßêі îçíàêè çî-
âíіøíüîї áóäîâè õàðàêòåðíі äëÿ ïðåäñòàâíèêіâ ãðèçóíіâ? ×èì 
çàéöåïîäіáíі âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ãðèçóíіâ? Ùî òàêå êîïèòî? 
ßê âіäðіçíèòè ïàðíî- і íåïàðíîêîïèòíèõ? ßê îñîá ëèâîñòі áó-
äîâè çóáіâ ãðèçóíіâ ñïðèÿþòü їõíüîìó æèâëåííþ? ßêі îñîá-
ëèâîñòі çóáіâ êîïèòíèõ òâàðèí? 

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïîåòè÷íà õâèëèíêà: 

Уявіть, якби зникли ссавці на Землі,
Десь поділись звірята великі й малі.
І ліси, і моря, і луги, і поля
Опустіли б тоді, і завмерла б Земля.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: êè-

òîïîäіáíі (ñ. 108–109); õèæі (ñ. 107–108); ïðèìàòè (ñ. 110–
112). À) Õèæі òâàðèíè íàäçâè÷àéíî ðîçóìíі, äîáðå îðієíòó-
þòüñÿ, ìàþòü ÷óäîâèé íþõ, çіð, ñëóõ, ïðåêðàñíî íàâ÷àþòüñÿ; 
Á) Óðèâîê ç ôіëüìó «Õàòіêî»; Â) Äîâіäêîâà іíôîðìàöіÿ:

Пам’ятник псу на ім’я Хатіко встановлено в Токіо 21 квітня 1934 р. Цього 
собаку вважають символом відданості й вірності. Фермер подарував цуце-
ня професору Хідесабуро Уено, який працював в університеті Токіо. Коли 
Хатіко підріс, він постійно супроводжував свого господаря до самого входу 
на станцію Сібуя, а потім зустрічав його о третій годині дня. У травні 1925 р. 
професор помер на роботі. На той момент Хатіко було 18 місяців. Тоді він 
так і не дочекався свого господаря, але почав щодня приходити на цю стан-
цію, чекаючи на нього до пізнього вечора. Ніч він проводив на ґанку будинку 
професора. Вірний собака 9 років щодня приходив на станцію, там само й 
помер. На станції Сібуя йому встановлено пам’ятник. 

2. Çâіòè òâîð÷èõ ãðóï:
Ãðóïà 1: «Ññàâöі ó ïðîìèñëîâîñòі òà âèðîáíèöòâі ïðîäóêòіâ».
Ãðóïà 2: «Ññàâöі âäîìà òà íàâêîëî íàñ – ïîðîäè ññàâöіâ».
Ãðóïà 3: «Êîðèñòü і øêîäà, ÿêó ëþäè ìàþòü âіä ññàâöіâ». 
Ãðóïà 4: «Ññàâöі â ìåäèöèíі».
Ãðóïà 5: «Ññàâöі â іñòîðії òà ëіòåðàòóðі».
Ãðóïà 6: «Îõîðîíà ññàâöіâ».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ «Ãðîíà» «Ðîëü ññàâöіâ ó æèòòі ëþäèíè». 
2. Âçàєìîîïèòóâàííÿ «Áóìåðàíã»: ó÷íі ñòàâëÿòü çàïèòàí-

íÿ îäèí îäíîìó çà âèâ÷åíèì ìàòåðіàëîì. 

VI. Ïіäñóìêè.
Âïðàâà «Êëþ÷îâèé ìîìåíò»: ó÷íі ïî ÷åðçі íàçèâàþòü íàé-

âàæëèâіøå, ïðî ùî âîíè äіçíàëèñü íà óðîöі, òå, ùî їõ çäèâó-
âàëî, ñõâèëþâàëî ÷è âèêëèêàëî çàïèòàííÿ. 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè §§ 26, 27, ïîâòîðèòè îçíàêè ðèá, àìôіáіé, 

ðåïòèëіé, ïòàõіâ, ññàâöіâ çà îïîðíèìè êîíñïåêòàìè. 
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Запропонована риба – ___; поширена у прісних чи солоних водоймах; 

форма тіла ___; органи пересування (плавання) ___; тіло риби вкрите ___ .

Запропонована амфібія – ___; поширена ___; форма тіла ___; органи 

пересування ___; тіло вкрите ___.

Запропонована рептилія – ___; поширена ___; форма тіла ___; плазує за 

допомогою ___; тіло вкрите ___.

Запропонований птах – ___; поширений у середовищі ____; форма тіла 

___; пересувається, використовуючи ___; тіло птаха вкрите ___.

Запропонований ссавець – ____; трапляється у ___; форма тіла ____; 

пересувається за допомогою ____; тіло вкрите ___.
2. Çðîáіòü âèñíîâêè, çàçíà÷èâøè îñíîâíі ïðèñòîñóâàííÿ 

ó çîâíіøíіé áóäîâі õðåáåòíèõ òâàðèí äî æèòòÿ â ðіçíèõ óìî-
âàõ ñåðåäîâèùà.

У риб, щоб існувати у водному середовищі, є такі пристосування ___.

Амфібії мешкають у водному та наземному середовищах. Для цього 

вони мають ___

Рептилії здебільшого поширені в наземному середовищі, для цього вони 

мають ___

Птахи живуть у наземно-повітряному середовищі, вони здатні до польоту 

завдяки ___

Ссавці мають такі пристосування до існування в наземно-повітряному 

середовищі ___.

VI. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü. 
Âïðàâà «Ëîãіêîí». Çàïîâíіòü ïðîïóùåíі êîìіðêè. 

Ëîãіêîí «Õðåáåòíі òâàðèíè»

Риби 2 Рептилії 4 Ссавці 

1 Хвостаті Лускаті  5 6

Окунь 
звичайний

Саламандра 
плямиста

3 Горобець 
хатній

Олень 
плямистий

VII. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ðîáîòè ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Õòî 

íàéêðàùèé»: ó÷íі îöіíþþòü ðîáîòó îäèí îäíîãî.

VIII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Ïîâòîðèòè §§ 23–27 òà îïîðíі êîíñïåêòè â çîøèòі.





70

А амфібії 
Б рептилії 
В птахи
Г ссавці
6. Розгляньте малюнок. Які продукти чи товари виробляє людина із цієї 

риби?

А шкіру на шкіряні речі
Б червону ікру для їжі
В плавці на суп
Г печінку на ліки
7. Утворіть пари між представником, зображеним на малюнку, та гру-

пою хребетних, до якої він належить (2 бали).

  

                 1                    2

 

               3                     4
А хрящові риби
Б кісткові риби
В амфібії
Г рептилії
Д ссавці
8. Дайте коротку відповідь на запитання, закінчивши речення (кожна 

відповідь по 1 балу).
Форма тіла окуня ___.
Шерсть – це ___.
9. Укажіть, до яких груп хребетних тварин належать кажан і сова. По-

рівняйте цих тварин, зазначивши риси подібності та відмінності (2 бали).

V. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ðîáîòè.

VI. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Ðîçïî÷àòè ðîáîòó íàä ïіäãîòîâêîþ ìіíі-ïðîåêòó «Ñïîñîáè 

æèâëåííÿ òâàðèí», ïîâòîðèòè ìàòåðіàë òåìè «Âñòóï». 
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III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðèéîì «Çäèâóé! Çàöіêàâ!».
Десятиметрова анаконда може проковтнути жертву навіть масою 70 кг. 

Відомий випадок, коли пітон завдовжки 5,7 м проковтнув гепарда. Змії мо-
жуть голодувати до двох років.

Найбільш ненажерливими тваринами вважають собачих кліщів, які після 
«обіду» можуть важити у 223 рази більше, ніж до нього. Так само кліщі легко 
переносять голод. Відомий випадок, коли кліщі існували без їжі 7 років. 

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà:
1. Ïîâòîðåííÿ ñïîñîáіâ æèâëåííÿ òâàðèí (§ 28) íà áàçі àñî-

öіàòèâíîї ñõåìè, äîïîâíåííÿ ñõåìè.
2. Ðіçíîìàíіòíіñòü òðàâíèõ ñèñòåì áåçõðåáåòíèõ òâàðèí 

(ñ. 120–122): êèøêîâîïîðîæíèííі; ïëîñêі ÷åðâè; êіëü÷àñòі 
÷åðâè; ÷ëåíèñòîíîãі; ìîëþñêè. 

3. Ðіçíîìàíіòíіñòü òðàâíèõ ñèñòåì õðåáåòíèõ òâàðèí 
(ñ. 122–125): ðèáè; àìôіáії; ðåïòèëії; ïòàõè; ññàâöі.

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ òàá ëèöі «Ëîãіêîí».

Ëîãіêîí «Òðàâíі ñèñòåìè òâàðèí»

Плоскі 
черви 

2 Риби 5 6 Ссавці

Рот – 
глотка – 
кишечник 
замкне-
ний

3 Рото-
глоткова 
порожнина 
з язиком – 
стравохід – 
шлунок – 
кишечник 
(тонкий 
і товстий) – 
клоака

Дзьоб – рот – 
глотка – 
стравохід – 
воло – зало-
зистий відділ 
шлунка – 
м’язовий 
відділ шлун-
ка – кишеч-
ник – клоака

Рот-глотка – 
стравохід – 
шлунок (ру-
бець, сітка, 
книжка, си-
чуг) – кишеч-
ник (тонкий 
і товстий) – 
анальний 
отвір

1 Дощо-
вий 
черв’як 

4 Жаба 
озерна

7 8

2. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: õèæàöòâî, ôіòîôàãè, ôіëüòðàòî-
ðè, ôåðìåíòè, çàìêíåíèé òà íàñêðіçíèé êèøå÷íèê, ùåëåïè, 
ïіäøëóíêîâà çàëîçà, ïå÷іíêà.

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ïîõâàëà»: 

ó÷íі õâàëÿòü ðîáîòó îäíîêëàñíèêіâ.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè §§ 28, 29. Âіäøóêàòè öіêàâó іíôîðìàöіþ ïðî 

äèõàííÿ â ðіçíèõ òâàðèí. Äàòè âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ: 
1. У яких тварин шлунок складний, має не одну, а кілька камер? Назвіть 

тварин і поясніть, із чим це пов’язано.
2. Чи є тварини, у яких у процесі еволюції травна система зникла або за-

знала спрощення? Назвіть цих тварин і вкажіть причини таких змін.
3. Перерахуйте безхребетних і хребетних тварин, які добувають їжу за 

допомогою фільтрації. Де живуть ці тварини?
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2. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ ç äîìàøíüîãî çàâäàííÿ.
3. Ôðîíòàëüíå îïèòóâàííÿ çà çàïèòàííÿìè: ßêі çàãàëüíі 

îñîá ëèâîñòі áóäîâè òðàâíèõ ñèñòåì õðåáåòíèõ òâàðèí? ßê 
îñîá ëèâîñòі áóäîâè òðàâíîї ñèñòåìè ïîâ’ÿçàíі çі ñïîñîáîì 
æèâëåííÿ òâàðèíè òà її ñåðåäîâèùåì æèòòÿ? òîùî

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
1. Äåìîíñòðàöіÿ âіäåîôðàãìåíòіâ äèõàííÿ òâàðèí (ðèáà, 

æàáà, ïòàõ òîùî).
2. Öіêàâà іíôîðìàöіÿ ó÷íіâ ïðî îñîá ëèâîñòі äèõàííÿ òâà-

ðèí. Íàïðèêëàä, ïðî äâîäèøíèõ ðèá, ÿêі ìàþòü, êðіì çÿáåð, 
ëåãåíі. 

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: À) Ðіçíî-

ìàíіòíіñòü äèõàëüíèõ ñèñòåì áåçõðåáåòíèõ òâàðèí (ñ. 126–128): 
êіëü÷àñòі ÷åðâè; ÷ëåíèñòîíîãі (ðàêè, ïàâóêîïîäіáíі, êîìàõè); 
ìîëþñêè; Á) Ðіçíîìàíіòíіñòü äèõàëüíèõ ñèñòåì õðåáåòíèõ òâà-
ðèí (ñ. 128–130): ðèáè; àìôіáії; ðåïòèëії; ïòàõè; ññàâöі.

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ òàá ëèöі «Ëîãіêîí»: çàïîâíіòü ïðîïóùåíі êî-

ìіðêè.

Ëîãіêîí «Äèõàëüíі ñèñòåìè òâàðèí»

Кільчасті 
черви

2 Кісткові 
риби

Амфібії 5 Ссавці

1 Зябра, тра-
хеї, легене-
ві мішки

Зябра 
прикриті 
зябровими 
кришками

4 Гортань – 
трахея – 
бронхи – 
легені – 
повітряні 
мішки

7

Дощовий 
черв’як 

Краб, муха, 
павук-хрес-
товик

3 Жаба 
ставкова

6 Собака 
свійський 

2. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: ãàçîîáìіí, ëåãåíåâі ìіøêè, ïîâіòðÿ-
íі ìіøêè, ïîäâіéíå äèõàííÿ, çÿáðà, òðàõåї, ëåãåíі, äіàôðàãìà.

VI. Ïіäñóìêè.
1. Ïîâòîðíå îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà.
2. Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñíіãîâà 

ãðóäêà»: ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ çà òåìîþ óðîêó (çÿáðà, 
ëåãåíі, òðàõåї òîùî). Íàïðèêëàä: 

Зябра.
Зябра складаються із зябрової дуги, зябрових пелюсток і зябрових тичинок.
Чи може риба дихати зябрами на суходолі?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 30, ïîâòîðèòè §§ 28, 29. Äàòè âіäïîâіäі íà 

çàïèòàííÿ:
1. Як дихальна система амфібій сприяє пристосуванню їх до життя 

у двох середовищах – водному та наземно-повітряному?
2. Які особ ливості газообміну у птахів? Чи відрізняється їхня дихальна 

система від дихальної системи рептилій і ссавців?
3. Який зв’язок між газообміном дощового черв’яка та його видовою на-

звою «дощовий»?
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3. Хижацький спосіб життя притаманний .

4. Кишечник, у якого відсутній анальний отвір, називають .

5. Фільтруючи воду, їжу добувають такі тварини: .

6. Для птахів характерним є розширення стравоходу  та два від-

діли шлунка –  і м’язовий.

7. Кишечник у більшості тварин має два відділи: .

8. Кисень до організму жаби потрапляє двома шляхами: через  

та .

9. Зябрами дихають .

10. Хрущ, тарган, бджола дихають .

11. Альвеолярні легені розвинені у .

12. Кити, дельфіни у воді дихають .
2. Ãðîíóâàííÿ äî ñëîâà «êðîâ».

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Àíіìàöії êðîâîîáіãó ðіçíèõ òâàðèí, âіäåî ñêîðî÷åíü ñåðöÿ 

òâàðèí.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: 

À) Êðîâ, її ñêëàä òà ôóíêöії (ñ. 131–132); ñêëàäàííÿ ñõåìè 
ôóíêöії êðîâі; Á) Ñåðöå, ñóäèíè (ñ. 131–133); Â) Êðîâîíîñ-
íà ñèñòåìà áåçõðåáåòíèõ (ñ. 132) і õðåáåòíèõ òâàðèí (ñ. 133); 
Ã) Õîëîäíîêðîâíі òà òåïëîêðîâíі òâàðèíè (ñ. 134).

2. Ñêëàäàííÿ ñõåìè íåçàìêíåíîї òà çàìêíåíîї êðîâîíîñ-
íèõ ñèñòåì íà ïðèêëàäі ðàêà і ðèáè. 

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ òàá ëèöі «Ëîãіêîí»: çàïîâíіòü ïðîïóùåíі êîìіðêè.

Ëîãіêîí «Êðîâîíîñíі ñèñòåìè òâàðèí»

Кільчасті 
черви

Комахи Молюски Риби Амфібії Ссавці

Кров без-
барвна, 
зелена, 
червона

Гемолімфа
(безбарвна, 
жовта) 

3 5 Кров черво-
на, холодна 

Кров 
червона, 
гаряча

Серце 
відсутнє

2 Серце 
дво-; 
три-; 
чотири-
камерне

Серце 
двока-
мерне 

7 Серце 
чотири-
камерне

1 Кровоносна 
система не-
замкнена 

4 6 Кровоносна 
система за-
мкнена, два 
кола крово-
обігу

8
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7. Молюски мають серце з кількох камер і незамкнену кровоносну сис-
тему (+).

8. Двокамерне серце характерне для риб (+).
9. В амфібій одне коло кровообігу (–).

10. Рептилії мають трикамерне серце та два кола кровообігу (+).
11. У горобця та кішки чотирикамерне серце і два кола кровообігу (+).
12. До холоднокровних тварин не належать риби та амфібії (–).

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðîáëåìíå çàïèòàííÿ: Ó ïòàõіâ âіäñóòíіé ñå÷îâèé ìіõóð. 

ßêèì ÷èíîì âîíè æèâóòü áåç öüîãî îðãàíà? 

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: 

À) Ðîëü âèäіëåííÿ â æèòòєäіÿëüíîñòі òâàðèí; Á) Îðãàíè âè-
äіëåííÿ â áåçõðåáåòíèõ: ÷åðâè, ðàêîïîäіáíі, êîìàõè, ïàâóêî-
ïîäіáíі, ìîëþñêè (ñ. 136); і õðåáåòíèõ òâàðèí: ðèáè, àìôіáії, 
ðåïòèëії, ïòàõè, ññàâöі (ñ. 137).

2. Äåìîíñòðàöіÿ àíіìàöіé ïðîöåñіâ âèäіëåííÿ ó òâàðèí.

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ òàá ëèöі «Ëîãіêîí»: çàïîâíіòü ïðîïóùåíі êîìіðêè.

Ëîãіêîí «Âèäіëüíі ñèñòåìè òâàðèí»

Кільчасті 
черви 

2 Молюски Кісткові 
риби 

Птахи 6

1 Мальпігіє-
ві судини 

3 Стрічкопо-
дібні нирки, 
сечоводи, 
сечовиділь-
ний отвір

Тазові 
нирки – 
сечо-
води – 
клоака 

7

Дощовий 
черв’як 

Хрущ 
травне-
вий 

Вино-
градний 
слимак 

4 5 Собака 
свійський 

2. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: íèðêè, íåôðèäії, ìàëüïіãієâі ñóäèíè, 
çåëåíі çàëîçè.

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñíіãîâà 

ãðóäêà»: ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ çà òåìîþ óðîêó (ìàëüïіãі-
єâі ñóäèíè, íèðêè, çåëåíі çàëîçè òîùî). Íàïðèêëàä: 

Нирки.
Нирки – органи виділення хребетних тварин.
Чи існують безхребетні тварини, у яких органами виділення є нирки?

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 32, ïîâòîðèòè §§ 30, 31. Ïіäãîòóâàòèñü äî 

ñàìîñòіéíîї ðîáîòè. 
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1 2

3. Порівняйте кровоносні системи риб і птаха. Знайдіть спільне та від-
мінне (3 бали).

 
1

2

4. Назвіть систему органів павука, зображену на малюнку, позначену бук-
вою М, та вкажіть її функцію (3 бали).

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ìіíі-âіêòîðèíà. Óÿâіòü çìàãàííÿ çі ñòðèáêіâ ó âèñîòó ñåðåä 

ññàâöіâ. Ëþäèíà ïîñÿäå â íüîìó ïî÷åñíå ï’ÿòå ìіñöå. Íà ÷åòâåð-
òîìó áóäå àíòèëîïà, íà òðåòüîìó – êåíãóðó, íà äðóãîìó – ïóìà. 
Õòî ïîñÿäå ïåðøå ìіñöå ç ðåçóëüòàòîì 6 ìåòðіâ? (äåëüôіí)

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì òàá ëèöü òà ïіäðó÷-

íèêà: À) Òèïè ñêåëåòà – çîâíіøíіé і âíóòðіøíіé (ñ. 138); 
Á) Ñèìåòðіÿ òіëà – ðàäіàëüíà і äâîáі÷íà (ñ. 138–139); Â) Îïîð-
íî-ðóõîâі ñèñòåìè áåçõðåáåòíèõ, ñïîñіá їõíüîãî ïåðåñóâàííÿ 
(êèøêîâîïîðîæíèííі, êіëü÷àñòі ÷åðâè, ÷ëåíèñòîíîãі, ìîëþñ-
êè) (ñ. 140–141).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
Ñêëàäàííÿ îïîðíèõ ñõåì: «Ðóõè òâàðèí», «Ñèìåòðіÿ òіëà 

òâàðèí», «Îïîðíî-ðóõîâі ñèñòåìè áåçõðåáåòíèõ».

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Øåðëîê 

Õîëìñ»: ó÷íі â ïàðàõ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà ñêëàäàþòü 
çàïèòàííÿ äëÿ ó÷íіâ êëàñó. 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 33.
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III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Довідковий матеріал. 
Швидкість хребетної тварини під час бігу здебільшого залежить від до-

вжини кінцівок. При цьому часто під час бігу тварина спирається не на всю 
стопу, а на пальці (більшість хижих ссавців). Копитні тварини взагалі опира-
ються на кінці пальців, які вкриті копитами. 

Скелет птахів надзвичайно легкий: наприклад, скелет фрегата з розмахом крил 
2 метри важить усього 110 грамів, це навіть менше, ніж важить пір’я цього птаха.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì òàá ëèöü òà ïіäðó÷íè-

êà: À) Îñîáëèâîñòі îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè õðåáåòíèõ òâàðèí 
(ñ. 142–146) – ðèáè (ñ. 142), àìôіáії (ñ. 143), ðåïòèëії (ñ. 144), 
ïòàõà (ñ. 145), ññàâöÿ (ñ. 146); Á) Ñïîñîáè ïåðåñóâàííÿ õðå-
áåòíèõ òâàðèí (ñ. 147).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: çîâíіøíіé і âíóòðіøíіé ñêåëåò, ðà-

äіàëüíà òà äâîáі÷íà ñèìåòðіÿ òіëà, õðåáåò, ÷åðåï, êіëü, öіâ-
êà, àêòèâíèé і ïàñèâíèé ïîëіò.

2. Çàïîâíåííÿ òàá ëèöі «Ëîãіêîí». 
Ëîãіêîí «Îïîðíî-ðóõîâі ñèñòåìè òâàðèí»

1 Чере-
воногі 
молюски 

3 Амфібії Репти-
лії

6

Зовнішній 
скелет – 
міцна 
хітинова 
кутикула

2 Внутріш-
ній скелет 
(кістко-
вий)

Вну-
трішній 
скелет 
(хрящо-
вий і кіст-
ковий)

5 Внутрішній 
(кістковий) 
легкий 

Панцир 
закін-
чується 
хвос-
товим 
плавцем

Чере-
пашка 
(мушля) 
спіраль-
но
закруче-
на, аси-
метрична

Череп, 
хребет, 
скелет 
плавців. 
До ту-
лубових 
хребців 
кріплять-
ся ребра

4 Череп, 
хребет, 
грудна 
клітка, 
дві 
пари 
кінцівок 

 Череп, хре-
бет, дві пари 
кінцівок – 
перша пара 
крила, стопа 
видозмінена 
на цівку, 
грудина має 
виріст – кіль 

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ùå íå âñå…»: 

ó÷íі ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ, ÿêі ïëàíóþòü îïðàöþâàòè ïіä ÷àñ 
ïіäãîòîâêè äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè íà òåìó «Ïîðіâíÿííÿ áóäîâè 
ñêåëåòіâ õðåáåòíèõ òâàðèí».

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè §§ 33, 34, âèêîíàòè òâîð÷å ïðàêòè÷íå çàâäàí-

íÿ-ñïîñòåðåæåííÿ (çà áàæàííÿ):
1. Смажену чи варену рибу відділіть від кісток. Розгляньте всі вибрані 

кістки скелета риби, порівняйте з малюнком підручника.
2. Попросіть у дорослих стегнову кістку курки (качки, гуски). З їхньою до-

помогою надпиліть кістку. Спробуйте в місці надпилу зламати її чи зігнути. 
Розгляньте внутрішню будову кістки птаха. Чим вона заповнена?

3. За наявності свинячої чи телячої кістки спробуйте повторити аналогіч-
не спостереження (як із кісткою птаха). Чим заповнена кістка ссавця? Яка з 
кісток міцніша: куряча чи свиняча? 
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III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Öіêàâі çàïèòàííÿ (ìіíі-âіêòîðèíà): Àëüïàêà (ðîäè÷êà 

âåðáëþäà) æèâå â ðàéîíі åêâàòîðà. Âîíà ìàє ãóñòó äîâãó âîâ-
íó. Äëÿ ÷îãî âîíà їé ïîòðіáíà â òàêèõ êëіìàòè÷íèõ óìîâàõ? 
(Ïðîæèâàє âèñîêî â ãîðàõ, òàì íèçüêà òåìïåðàòóðà.)

Øêіðà çàéöÿ äóæå òîíêà, íåìіöíà. ßê öå ðÿòóє éîìó æèòòÿ? 
(Ó ïàùі õèæàêà ëèøàєòüñÿ æìóò øåðñòі. Ñàì çàєöü òіêàє.)

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü. 
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì òàá ëèöü і ïіäðó÷-

íèêà (ñ. 148–151). À) Ïîêðèâè áåçõðåáåòíèõ (ñ. 148–149): 
êіëü÷àñòі ÷åðâè, ÷ëåíèñòîíîãі, ìîëþñêè; Á) Ïîêðèâè õðåáåò-
íèõ (ñ. 149–151): ðèáè, àìôіáії, ðåïòèëії, ïòàõè.

2. Ñêëàäàííÿ îïîðíèõ ñõåì: «Ïîêðèâè áåçõðåáåòíèõ», 
«Ïîêðèâè õðåáåòíèõ».

V. Ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü.
Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.
Îáëàäíàííÿ, ìàòåðіàëè òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: êîëåêöії 

ïіð’ÿ òâàðèíè, ëóñêè ðèá, îïóäàëà ïòàõіâ, ññàâöіâ; êîëåêöії 
ðàêîïîäіáíèõ; âîëîãі ïðåïàðàòè ðèá, àìôіáіé і ðåïòèëіé.

1. Ðîçãëÿíüòå ïðåäñòàâíèêіâ ðàêîïîäіáíèõ (ðі÷êîâèõ ðàêіâ 
àáî êðàáіâ), çàïðîïîíîâàíèõ ó÷èòåëåì. Äîñëіäіòü òâåðäіñòü їõ-
íüîãî õіòèíîâîãî ïîêðèâó. ßêå çíà÷åííÿ òàêîãî ïîêðèâó?

2. Äîñëіäіòü âîëîãі ïðåïàðàòè ðèá і íàáîðè ëóñêè. ßê ëóñêà 
ðîçòàøîâàíà íà øêіðі ðèáè? ßêå çíà÷åííÿ ëóñêè â æèòòі ðèá?

3. Ðîçãëÿíüòå і äîñëіäіòü çîâíіøíі ïîêðèâè æàáè. Øêі-
ðà æàáè ãëàäåíüêà, óêðèòà ñëèçîì. ßêå çíà÷åííÿ ñëèçó, ùî 
âêðèâàє øêіðó æàáè?

4. Ðîçãëÿíüòå і äîñëіäіòü âîëîãі ïðåïàðàòè ÿùіðêè ÷è 
âóæà. ×èì óòâîðåíèé ïîêðèâ òіëà ïëàçóíіâ? ßêà ðîëü ëóñî-
÷îê íà їõíüîìó òіëі?

5. Ðîçãëÿíüòå îïóäàëî ïòàõà. Çâåðíіòü óâàãó íà ïіð’ÿíèé 
ïîêðèâ íà êðèëàõ, òóëóáі òà õâîñòі. ßêі òèïè ïіð’їí âêðè-
âàþòü òіëî ïòàõіâ? Äîñëіäіòü ðîçìіùåííÿ ïіð’ÿ íà òіëі. ßêó 
ðîëü âіäіãðàє ïіð’ÿ â æèòòі ïòàõà?

6. Ðîçãëÿíüòå îïóäàëî ññàâöÿ. Äîñëіäіòü øåðñòü íà ùіëü-
íіñòü, òâåðäіñòü, ãóñòîòó. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ îñòüîâі âîëîñêè 
âіä ïіäøåðñòÿ? ßêó ðîëü âіäіãðàє øåðñòü ó æèòòі ññàâöіâ?

VI. Îñìèñëåííÿ îá’єê òèâíèõ çâ’ÿçêіâ ó âèâ÷åíîìó.
7. Ðåçóëüòàòè äîñëіäæåíü îôîðìіòü ó âèãëÿäі òàá ëèöі:

Тварина Особливості 
покриву 

Значення покриву 
для організму

VII. Ïіäñóìêè. 
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Øåðëîê 

Õîëìñ»: ó÷íі â ïàðàõ ñêëàäàþòü çàïèòàííÿ ç òåìè óðîêó 
(ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà àáî áåç íüîãî).

VIII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 35. Ðîçïî÷àòè ðîáîòó â ãðóïàõ (ó÷íі îá’єä-

íóþòüñÿ ó òðè-÷îòèðè ãðóïè) íàä ìіíі-ïðîåêòîì «Ìàéñòåð-
íіñòü ìàñêóâàííÿ».
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III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Довідкова інформація.
З безхребетних тварин найскладніша поведінка характерна для комах. 

Це пов’язано з добрим розвитком головного ганглія, що виконує роль «го-
ловного мозку». 

У хребетних тварин розвиток головного мозку пов’язаний з розвитком 
півкуль переднього мозку та ступенем розвитку сірої речовини. Так, у ссав-
ців погано розвинені борозни і звивини сірої речовини в комахоїдних, ру-
кокрилих демонструють повільне утворення умовних рефлексів, прості 
поведінкові акти тощо. На противагу їм, у китоподібних, копитних, хижих, 
приматів добре розвинені борозни і звивини сірої речовини демонструють 
велику складність поведінки цих ссавців. 

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì òàá ëèöü і ïіäðó÷-

íèêà: íåéðîí, íåðâ, íåðâîâèé âóçîë (ãàíãëіé); çáóäëèâіñòü 
і ïðîâіäíіñòü ÿê îñíîâíі âëàñòèâîñòі íåðâîâîї ñèñòåìè; äèôóç-
íà íåðâîâà ñèñòåìà êèøêîâîïîðîæíèííèõ; âóçëîâà íåðâîâà 
ñèñòåìà (êіëü÷àêè, ÷ëåíèñòîíîãі, ìîëþñêè); òðóá÷àñòà íåðâî-
âà ñèñòåìà ðèá, àìôіáіé, ðåïòèëіé, ïòàõіâ, ññàâöіâ; ïîäіë íåð-
âîâîї ñèñòåìè íà öåíòðàëüíó òà ïåðèôåðè÷íó.

2. Ñêëàäàííÿ îïîðíèõ ñõåì çà âèâ÷åíîþ òåìîþ.

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Çàïîâíåííÿ òàá ëèöі «Ëîãіêîí». 

Ëîãіêîí «Íåðâîâі ñèñòåìè òâàðèí»

Гідра Хрущ 3
Короп 
звичай-
ний

Ящірка 
прудка 6

Собака 
свій-
ський

1

Ланцюг 
з не-
рвових 
вузлів

Розки-
дано-
вузло-
вого 
типу

Трубчас-
того типу, 
поділена 
на ЦНС, 
ПНС

5 7 8

Мозок 
від-
сутній 2

Мозок 
відсут-
ній 4

Поява сірої 
речовини 
в головно-
му мозку

Добре 
розви-
нений 
мозочок

9

2. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: íåéðîí, öåíòðàëüíà òà ïåðèôåðè÷íà 
íåðâîâà ñèñòåìà, äèôóçíà, âóçëîâà, òðóá÷àñòà íåðâîâà ñèñòåìà.

VI. Ïіäñóìêè.
1. Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñíіãîâà 

ãðóäêà»: ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ. Íàïðèêëàä:
Мозок.
Мозок – відділ центральної нервової системи.
Чи правда, що у всіх тварин є мозок?
2. Ïîâòîðíå îáãîâîðåííÿ åïіãðàôà. 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 36. Äàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ:
1. Чому комахи мають складну поведінку? З розвитком яких складових 

їхньої нервової системи це пов’язано?
2. У якої групи молюсків найскладніша поведінка? Чому?
3. Уявіть, що у птахів зник мозочок. До чого це призведе?
4. Чи однаково розвинений головний мозок у ссавців? Як це можна по-

яснити?
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5. Нервові вузли та нерви молюсків формують нервову систему розки-
дано-вузлового типу (+).

6. У всіх хребетних тварин нервова система трубчастого типу, оскільки 
формується з нервової трубки та нервів (+).

7. Периферична нервова система хребетних складається з нервів, які 
відходять від головного та спинного мозку (+).

8. Головний мозок більшості хребетних захищений черепною коробкою (+).
9. Півкулі переднього мозку, вкриті сірою речовиною, можна побачити 

у риб (–).
10. У зв’язку зі складними рухами під час польоту мозочок у птахів дося-

гає високого рівня розвитку (+).
11. В амфібій передній мозок більший, ніж у рептилій (–). 
12. Звивини сірої речовини збільшують поверхню переднього мозку ссав-

ців, формують кору (+).

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðèéîì «Çäèâóé! Çàöіêàâ!».
Найкращий зір серед усіх тварин мають хижі птахи. Наприклад, орел 

може побачити мишу на відстані 3 км. 
У Китаї живуть мавпи-носачі, довжина носа яких сягає 10–12 см. Вони 

ніколи не б’ються й усі суперечки вирішують так: два самці сідають один пе-
ред одним і починають кричати. Хто кого перекричить – той і переможець. 
Яка роль при цьому належить носу? Як ви гадаєте, який самець переможе, з 
довшим чи коротшим носом? (З довшим, оскільки він слугує резонатором.)

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ñïîñòåðåæåííÿ çà íàòóðàëüíèìè îá’єêòàìè (òâàðèíà-

ìè æèâîãî êóòî÷êà, їõíüîþ ðåàêöієþ íà ïîäðàçíåííÿ, çâóêè, 
êàðòèíêè, їæó òîùî).

2. Âіäåîñïîñòåðåæåííÿ çà îðãàíàìè ÷óòòÿ òâàðèí, îáãîâî-
ðåííÿ âіäåîôðàãìåíòіâ.

3. Ðîáîòà â ÷åòâіðêàõ (çà ðàíіøå âèâ÷åíèì ìàòåðіàëîì). 
Çàâäàííÿ: ïðèãàäàéòå îðãàíè ÷óòòÿ áåçõðåáåòíèõ òâàðèí, çà-
ïèøіòü їõíþ íàçâó â çîøèò: 

У кишковопорожнинних . У кільчастих червів . 
У членистоногих .

4. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà ïðî 
îðãàíè ÷óòòÿ õðåáåòíèõ òâàðèí, їõíі ðåàêöії íà ïîäðàçíåííÿ 
(ñ. 161–163).

5. Êîëåêòèâíà ðîáîòà «Õàðàêòåðèñòèêà îðãàíіâ ÷óòòÿ», 
ñêëàäàííÿ ñõåì çà ïëàíîì: ñïðèéíÿòòÿ çîðîâèõ, ñëóõîâèõ, 
íþõîâèõ, ñìàêîâèõ, äîòèêîâèõ ïîäðàçíåíü òîùî, îñîá ëèâîñòі 
îðãàíіâ ÷óòòÿ ó çâ’ÿçêó çі ñïîñîáîì іñíóâàííÿ (ðèáè, àìôіáії, 
ðåïòèëії, ïòàõè, ññàâöі).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: ïîäðàçíèê, ðåöåïòîðè, ïîäðàçëè-

âіñòü, ðåôëåêñ, ïðîñòі î÷і, ñêëàäíі î÷і (ôàñåòêîâі), áі÷íà ëі-
íіÿ, ñëóõîâі êіñòî÷êè, åõîëîêàöіÿ.

2. Âïðàâà «Øåðëîê Õîëìñ»: ó÷íі â ïàðàõ ç âèêîðèñòàííÿì ïіä-
ðó÷íèêà ãîòóþòü çàïèòàííÿ. Ïîòіì îáìіíþþòüñÿ çàïèòàííÿìè.

VI. Ïіäñóìêè.
Âïðàâà «×àñ ïîõâàëè»: ó÷íі îöіíþþòü ðîáîòó îäèí îäíîãî.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 37, ïîâòîðèòè §§ 35, 36, ïіäãîòóâàòèñü äî 

ñàìîñòіéíîї ðîáîòè.
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1 муха
2 павук-хрестовик
3 окунь річковий
4 жаба ставкова

А очі захищені повіками
Б очі складні (фасеткові)
В очі розміщені на щупальцях
Г вісім простих очей
Д очі без повік

1 здатні до ехолокації
2 мають бічну лінію
3 мають велике поле зору
4 органом дотику слугує язик

А гадюка степова
Б кажан звичайний
В короп звичайний
Г дощовий черв’як
Д сова болотяна

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïðèéîì «Çäèâóé! Çàöіêàâ!».
У природі є цікаве явище – неотенія. Це здатність розмножуватись на 

личинковій стадії. Деякі тварини можуть розмножуватись на стадії личинки. 
Таку тварину можна бачити в наших акваріумах. Це аксолотлі, личинки ам-
бістоми – хвостатої амфібії. 

Морська зірка може утворити нове тіло з одного свого променя.
Найменша тривалість вагітності спостерігається в сірого хом’ячка: 11–

13 днів, а найбільша у слонів – 1,5 року та китів – 2 роки.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïåðåãëÿä âіäåîôðàãìåíòіâ ïðî ðåãåíåðàöіþ òà ðîçìíî-

æåííÿ òâàðèí.
2. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: ðåãó-

ëÿöіÿ ôóíêöіé â îðãàíіçìі òâàðèí (ñ. 164–166); ðåãåíåðàöіÿ 
(ñ. 168–169); íåñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ òâàðèí (áðóíüêóâàííÿ, 
ïîäіë, ôðàãìåíòàöіÿ) (ñ. 167–169); ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ, îð-
ãàíіçìè ðîçäіëüíîñòàòåâі, ãåðìàôðîäèòè (ñ. 169–170); çàïëіä-
íåííÿ çîâíіøíє, âíóòðіøíє (ñ. 170).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñõåìàòè÷íèé ìàëþíîê ñòàòåâèõ êëіòèí (ó÷íі ìàëþþòü 

ñòàòåâі êëіòèíè â çîøèòі, ïіäïèñóþòü îñíîâíі ÷àñòèíè ó ñïåðìà-
òîçîїäà – ãîëîâêó, øèéêó, õâîñòèê òà ÿäðî; ó ÿéöåêëіòèíè – 
ÿäðî, áіëêîâó, æîâòêîâó òà çîâíіøíþ îáîëîíêè).

2. Ñêëàäàííÿ «Ãðîíà» «Ñïîñîáè ðîçìíîæåííÿ òâàðèí» (íà 
ñõåìі âêàçóþòüñÿ ñïîñîáè òà ïðèêëàäè òâàðèí).

VI. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñíіãîâà 

ãðóäêà»: ñëîâî, ðå÷åííÿ, çàïèòàííÿ. Íàïðèêëàä: 
Брунькування.
Коралові поліпи розмножуються вегетативно брунькуванням та статево.
Чи правда, що корали утворили Великий Бар’єрний риф?
Гермафродити.
Тварини, які утворюють два типи статевих клітин – жіночі та чоловічі.
Чи правда, що є тварини, які протягом життя можуть змінювати стать? 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè §§ 38, 39. Äàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.
1. Як ви думаєте, чому сперматозоїд має хвостик, а яйцеклітина – ні? 
2. Що захищає яйцеклітину ящірки та качки від висихання?
3. Чи є подібність у заплідненні риби та жаби? 
4. Чому, крім статевого розмноження, у природі є й нестатеве?









102

3. Регенерацією називають ______.

4. Сперматозоїд рухається за допомогою ______.

5. Яйцеклітина містить запас _______.

6. У карася та окуня запліднення ______.

7. Внутрішнє запліднення у таких тварин ______.

8. До гермафродитів належать ______.

9. Справжнє живонародження характерне для ссавців, наприклад 

______.

10. У рака річкового ріст супроводжується линянням; такий ріст назива-

ють _____.

11. За прямого розвитку личинка _____ на дорослу особину, а за непря-

мого ______. 

12. Гусінь і метелик живляться ______ їжею.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Довідкова інформація. 
Найбільшу тривалість життя серед комах мають королеви термітів, які 

відкладають величезну кількість яєць і живуть 50 років.
Приблизний вік дерев визначають по річних кільцях. Як можна визначити 

приблизний вік оленя-самця? (За відгалуженнями на рогах.)

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: òðèâà-

ëіñòü æèòòÿ áåçõðåáåòíèõ òâàðèí (ñ. 176); òðèâàëіñòü æèòòÿ 
õðåáåòíèõ òâàðèí (ñ. 177); æèòòєâі öèêëè ïðîñòі òà ñêëàäíі 
(ñ. 178, 179).

V. Ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü. 
Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.
Îáëàäíàííÿ, ìàòåðіàëè òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: ðó÷íі 

ëóïè, ìóøëі äâîñòóëêîâèõ ìîëþñêіâ; ëóñêà êіñòêîâèõ ðèá 
(áàæàíî âåëèêèõ åêçåìïëÿðіâ êîðîïîâèõ ðèá).

1. Âіçüìіòü äî ðóê ìóøëþ áåççóáêè (ïåðëіâíèöі òîùî). Ïî-
âåðíіòü ðîãîâèì øàðîì äî ñåáå. Íà òåìíîìó ôîíі çíàéäіòü 
ñìóãè ðі÷íîãî ïðèðîñòó.

2. Çà äîïîìîãîþ ðó÷íîї ëóïè äîñëіäіòü êіëüöÿ ðі÷íîãî ïðè-
ðîñòó, ïîðàõóéòå їõíþ êіëüêіñòü. Âèçíà÷òå âіê ìîëþñêà.

3. Âіçüìіòü ëóñêó êîðîïîâèõ ðèá ó ðóêè. Çà äîïîìîãîþ ðó÷-
íîї ëóïè ðîçãëÿíüòå êіëüöåâі ñòðóêòóðè íà ëóñöі – ðі÷íі êіëüöÿ.

4. Äîñëіäіòü ðі÷íі êіëüöÿ – âîíè ìàþòü òåìíі і ñâіòëі ñìó-
ãè. Òåìíі ñìóãè – ïîâіëüíèé ðіñò ðèáè, à ñâіòëі – øâèäêèé 
ðіñò. Ðàõóþ÷è êіëüöÿ ïîïàðíî âèçíà÷òå âіê ðèáè, ëóñêó ÿêîї 
âè äîñëіäæóєòå.

VI. Îñìèñëåííÿ îá’єê òèâíèõ çâ’ÿçêіâ ó âèâ÷åíîìó.
5. Çàíåñіòü äî òàá ëèöі ðåçóëüòàòè äîñëіäæåííÿ:

Досліджувана тварина Визначений орієнтовний вік тварини
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5. Укажіть тварину, в якої немає нирок.
А виноградний слимак
Б муха кімнатна
В акула катран
Г нільський алігатор
6. Яка з названих тварин рухається, скорочуючи поперемінно кільцеві 

та поздовжні м’язи шкірно-м’язового мішка?
А жук-олень
Б гідра прісноводна
В черв’як дощовий
Г окунь звичайний
7. Утворіть пари між схемою кровообігу та твариною, якій вона нале-

жить (2 бали).

  

                      1                      2

 

                3                4
А черв’як дощовий
Б короп звичайний
В жаба ставкова
Г ящірка прудка
Д собака свійський
8. Дайте коротку відповідь на запитання, закінчивши речення (кожна 

відповідь по 1 балу).
Які покриви тіла риб? 
Наведіть приклади тварин, які відкладають яйця.
9. Опишіть і порівняйте дихальні системи риби та птаха (2 бали).

V. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ðîáîòè.

VI. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Ïðîäîâæèòè ãîòóâàòè ìіíі-ïðîåêòè (íà âèáіð): «Ìàéñòåð-

íіñòü ìàñêóâàííÿ», «ßê áà÷àòü òâàðèíè», «Òóðáîòà ïðî ïî-
òîìñòâî», «ßê òâàðèíè âèçíà÷àþòü íàïðÿìîê ðóõó». 





108

II. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.
1. Ãðîíóâàííÿ äî ïîíÿòòÿ «ïîâåäіíêà» (âðàõóâàòè çàãàëü-

íîëþäñüêі ïðèíöèïè ïîâåäіíêè òà ïîâåäіíêó òâàðèí).
2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà «Ùî òàêå åêñïåðèìåíò?» Íàâåäіòü ïðè-

êëàäè åêñïåðèìåíòіâ. ßêèé åêñïåðèìåíò ìîæíà ïðîâåñòè â äî-
ìàøíіõ óìîâàõ? Óìîâè, íåîáõіäíі äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Öіêàâå âіäåî ïîâåäіíêè òâàðèí.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ ó÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: åòîëî-

ãіÿ ÿê íàóêà (ñ. 182); çàñíîâíèêè åòîëîãії Íіêîëàñ Òіíáåðãåí, 
Êàðë ôîí Ôðіø, Êîíðàä Ëîðåíö (ñ. 182); îñíîâíі ìåòîäè åòî-
ëîãії (ñ. 184, 185).

V. Ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü.
Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.
Îáëàäíàííÿ, ìàòåðіàëè òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: æèâі 

îá’єêòè äîñëіäæåííÿ (àêâàðіóìíі ðèáêè, õîâðàøêè, ìîðñüêі 
ñâèíêè, ïàïóãè òà іí.).

1. Îáðàíèé îá’єêò äîñëіäæåííÿ ïîìіñòіòü íà âèäíîìó ìіñöі.
2. Ñòâîðіòü ñèñòåìó çðó÷íèõ çíà÷êіâ äëÿ çàïèñó ïîñëіäîâ-

íîñòі âèäіëåíèõ åëåìåíòіâ ïîâåäіíêè, íàïðèêëàä: ðóõ ïðÿ-
ìî – êðóæàëüöå, ÷èùåííÿ ïіð’ÿ – òðèêóòíèê òîùî. Äàéòå 
âîëþ ñâîїé ôàíòàçії, àëå âðàõóéòå, ùî çíà÷êè ïîâèííі áóòè 
ïðîñòèìè, çðó÷íèìè äëÿ øâèäêîãî çàïèñó.

3. Ïî÷íіòü ñïîñòåðåæåííÿ, âіäâіâøè íà íüîãî ïåâíèé ÷àñ 
(íàïðèêëàä, 5 ÷è 10 õâèëèí). Çàôіêñóéòå ïî÷àòîê ñïîñòåðå-
æåííÿ, ïðè öüîìó äîòðèìóéòåñÿ òèøі â êëàñі.

4. Ïîðіâíÿéòå îòðèìàíі ðåçóëüòàòè òà ðîçïî÷íіòü ñêëàäàí-
íÿ åòîãðàìè òâàðèíè, ÿêó âè äîñëіäæóâàëè.

1) Ïîñòàâòå ìåòó äîñëіäæåííÿ (íàïðèêëàä: ßê æèâèòüñÿ ïàïó-
ãà, ìîðñüêà ñâèíêà, õîâðàõ? ßê ïàïóãà ïîâòîðþє ñëîâà? ßê ñïèòü 
ìîðñüêà ñâèíêà? ßê ðóõàєòüñÿ ïî ëàáіðèíòó õîâðàõ? òîùî).

2) Âåäіòü çàïèñè ùîäî çìіíè ïîâåäіíêè òâàðèíè ïðîòÿãîì 
âіäâåäåíîãî ÷àñó òà äîöіëüíîñòі òàêîї ïîâåäіíêè.

3) Ñïîñòåðåæåííÿ çàíåñіòü äî òàá ëèöі:

Час спостереження Поведінка тварини (що робить тварина)

Çðîáіòü âèñíîâêè ïðî ñêëàäíіñòü і äîöіëüíіñòü ïîâåäіíêè 
äîñëіäæóâàíîї òâàðèíè.

VI. Îñìèñëåííÿ îá’єê òèâíèõ çâ’ÿçêіâ.
Ðîáîòà ç òåðìіíàìè: åòîëîãіÿ, åòîãðàìà, çíàêîâèé ñòèìóë, 

ìîäåëü, åêñïåðèìåíò.

VII. Ïіäñóìêè. 
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Õòî íàéêðà-

ùèé»: ó÷íі îöіíþþòü ðîáîòó îäèí îäíîãî.

VIII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 42. Ñêëàñòè ïëàí åêñïåðèìåíòó, ÿêèé ìîæ-

íà ïðîâåñòè âäîìà çі ñâîїì äîìàøíіì óëþáëåíöåì.
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там, де наче немає зовсім ніяких ознак життя. Навіть узимку під корою хова-
ються лялечки метеликів, на снігу залишають сліди тварини, повільно руха-
ється риба під льодовим шаром…

2. Ïëàí äîìàøíüîãî åêñïåðèìåíòó (ç äîìàøíüîãî çàâäàííÿ).

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Âіäåî- àáî ôîòîôðàãìåíò-çàãàäêà ç íàñòóïíèì îáãîâîðåí-

íÿì éîãî.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: âðî-

äæåíà ïîâåäіíêà (áåçóìîâíі ðåôëåêñè òà іíñòèíêòè, ñòðàòåãіÿ 
ïîâåäіíêè) (ñ. 186–188); íàáóòà ïîâåäіíêà (íàó÷іííÿ) (ñ. 187); 
іìïðèíòèíã (ðåôëåêñ çàêàðáîâóâàííÿ â ïàì’ÿòі) (ñ. 189); íà-
ó÷іííÿ ìåòîäîì ïðîá і ïîìèëîê (ñ. 189); ñîöіàëüíå íàó÷іííÿ 
(íàñëіäóâàííÿ äіé іíøèõ ÷ëåíіâ ãðóïè àáî áàòüêіâ) (ñ. 189).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ñêëàäàííÿ ñõåìè «Ïîâåäіíêà òâàðèí».
2. Âïðàâà «Ïîÿñíè». 
Два співробітники зоопарку поспішали додому. Один з них був дуже 

схвильований, попереджував іншого про раптове погіршення погоди і перед-
бачав зливу. Проте жодних змін у погоді не відбувалось, був спекотний день, 
безхмарне небо, зовсім не віяв вітерець. Щоправда, парило, а від каміння 
тягнуло жаром. Усе принишкло, і тільки птахи зоопарку щосили хапали їжу 
з годівниць своїми дзьобами, намагаючись заковтнути її якомога більше. 
Дуже швидко почалася злива. 

ßêà äîöіëüíіñòü òàêîї ïîâåäіíêè ïòàõіâ ïåðåä äîùåì? Öå 
âðîäæåíà ÷è íàáóòà ïîâåäіíêà?

3. Ðîçïîäіëіòü íà äâі ãðóïè ïîâåäіíêó òâàðèí (âðîäæåíó òà 
íàáóòó):

Кошеня, яке піднесли до мисочки з молоком, починає рухати язиком, 
злизуючи молоко.

Зозуленя, яке щойно вилупилось, викидає яйця з гнізда «пташки-мами».
Собака «задоволено» крутить хвостом, коли бачить, як хазяїн відкриває 

пачку з кормом.
Каченя біжить до качки і ховається під крило, коли та його «кличе».
Сорока періодично краде на одному з балконів багатоповерхівки горіхи 

та сушені яблука.
На рух дресирувальника в цирку ведмідь робить поворот, за що отримує 

цукор.
Гусенята рухаються ланцюжком за «мамою»-качкою.
Слоненя кидає на себе порох, повторюючи цю дію за старшими в табуні. 

VI. Ïіäñóìêè. 
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ïðèãàäàé 

і ñêëàäè ïëàí óðîêó»: ó÷íі ïðèãàäóþòü îñíîâíі åòàïè óðîêó. 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 43, ïіäãîòóâàòè ìіíі-ïðîåêòè «Ìіãðàöії òâà-

ðèí».
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4. Цілеспрямоване сприйняття та опис поведінки тварини називають 

.

5. Етограма – це реєстрація .

6. У гніздо пташки під час вивчення знакових стимулів поклали не 

справжнє яйце, а його .

7. Ссання молока малям теляти є поведінкою .

8. Научінням називають зміну індивідуальної .

9. Кожен вид птахів має свою особ ливу форму гнізда; гніздування нале-

жить до .

10. Левеня в складі прайду вперше прийшло до водойми; воно п’є воду, 

повторюючи дії родичів. Таке научіння належить до .

11. Якщо першим об’єктом, який рухається, каченя бачить людину, то 
воно слідуватиме за нею. Це закарбування в пам’яті називають 

.

12. У клітці птахів стоїть годівниця з отвором, через яку птах може дістати 
корм, але зробить він це після багаторазових повторів за допомогою 

методу .

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
1. Âіäåî ïðî ïåðåëüîòè ïòàõіâ ç ôіëüìó «Ïòàõè».
2. Ïðèéîì «Çäèâóé! Çàöіêàâ!». 
Вправні навігатори.
Морські зелені черепахи пливуть відкладати яйця в те саме місце, де 

з’явились на світ. Наприклад, бразильська популяція зеленої супової чере-
пахи пливе від берегів Південної Америки до невеликого острова Вознесіння 
в Атлантичному океані, який віддалений від материка на 2 тисячі кілометрів. 
Щоб його знайти, вона повинна враховувати силу течії, вітер та інші чинники. 

Вправну навігаційну систему мають і лососеві риби, які долають течію, 
пороги гірських річок, щоб повернутися саме туди, де з’явились на світ. Най-
імовірніше, вони орієнтуються за запахами води, але сам механізм точно не 
з’ясовано. 

Складна система орієнтації і в європейського вугра. Він пливе на нерест 
в Атлантичний океан, а потім личинка протягом трьох років мігрує із Сарга-
сового моря в Атлантичному океані назад до озер Європи.

У повітрі працюють інші навігаційні системи, тут мало допоможе нюх. 
Так, у птахів вроджений «пташиний компас» допомагає орієнтуватися під 
час перельотів і також під час повернення додому (хомінг). До складної сис-
теми орієнтації птаха входять як здатність орієнтуватися по Сонцю та зорях, 
так і здатність відчувати магнітне поле Землі. 

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà 

(ñ. 190–193): ñïîñîáè îðієíòàöії òâàðèí ó ïðîñòîðі ç âèêîðèñ-
òàííÿì ðіçíèõ îðãàíіâ ÷óòòÿ; òàêñèñè ÿê ïðèìіòèâíі ðåàêöії 
ñòîñîâíî ÷èííèêà (ó ìîëþñêіâ, ÷åðâіâ òîùî); åõîëîêàöіÿ óëü-
òðàçâóêàìè (ó êàæàíіâ, êèòîïîäіáíèõ) òà çà âіäëóííÿì çâó-
êіâ (ìåòåëèêè, ïòàõè); õîìіíã – іíñòèíêò ïîâåðíåííÿ äîäî-
ìó (ó ãîëóáіâ òà іíøèõ ïòàõіâ, ó ññàâöіâ òîùî); ìіãðàöії (íà 
íåðåñò ó ðèá; ó ïîøóêàõ êîðìó â êîïèòíèõ, êèòîïîäіáíèõ, 
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Íàïðèêëàä:
Індивідуальна 
Вовк винюхує сліди пораненої козулі (дослідницька харчова).
Кішка вилизує своє хутро та хутро кошеняти.
Репродуктивна 
Лелеки звили гніздо на стовпі біля будинку.
Навесні собаки утворюють групи для пошуку партнерів.
Соціальна 
Молодий рій бджіл із царицею покинув вулик.
Мама-кішка навчає кошеня ловити горобців.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Âіäåîôðàãìåíòè øëþáíîї òà òåðèòîðіàëüíîї ïîâåäіíêè (íà 

ïðèêëàäі ïðàéäіâ ëåâіâ, ðîäèíè õèæèõ, òàáóíà êîïèòíèõ 
òîùî), îáãîâîðåííÿ їõ.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà: À) ðå-

ïðîäóêòèâíà ïîâåäіíêà (ñ. 199–202); øëþáíà ïîâåäіíêà, çà-
ëèöÿííÿ; áàòüêіâñüêà ïîâåäіíêà; Á) òåðèòîðіàëüíà ïîâåäіíêà 
(ñ. 202–205); ìі÷åííÿ òåðèòîðії; êîíôëіêòíà ïîâåäіíêà äëÿ çà-
õèñòó ìåæ ñâîєї òåðèòîðії.

2. Ïðåçåíòàöіÿ ìіíі-ïðîåêòіâ ó÷íіâ íà òåìè: «Øëþáíà ïî-
âåäіíêà òâàðèí», «Òóðáîòà ïðî ïîòîìñòâî», «Òåðèòîðіàëüíà 
ïîâåäіíêà òâàðèí».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ðîáîòà ç òåêñòîì. Ïðî÷èòàéòå (ïðîñëóõàéòå) òåêñò. Ïðî-

àíàëіçóéòå ïîâåäіíêó òâàðèí, óêàæіòü, äî ÿêîãî òèïó ïîâåäіí-
êè âîíà íàëåæèòü. Âèçíà÷òå її äîöіëüíіñòü:

У річці Ніл живе рибка хаплохроміс багатоколірний, самки і самці якої 
дуже цікаво турбуються про потомство. Розпочинається турбота із захоп-
лення ділянки дна самцем. Для цього самець лягає на дно, б’є хвостом по 
воді, кружляючи на одному місці, аж доки в піску не утвориться ямка, тоді 
він вирушає за самкою. Щойно знайде її, починає «танцювати» і боком-бо-
ком повільно пливе перед нею, схиливши голову донизу під кутом 30–60 гра-
дусів до горизонталі в напрямку ямки і веде за собою подругу. Потім вони 
кружляють по колу над місцем кладки. Самка відкладає на дно ямки ікрин-
ки, самець її одразу запліднює. Як тільки відкладе останню ікринку, самка 
одразу ж «ковтає» їх одну за одною. Набивши ікрою повний рот, вона хова-
ється в зарості й залишається там непорушно. Майже два тижні самка нічо-
го не їсть і тільки періодично перевертає в роті ікру, щоб вона краще розви-
валась. Самці нелегко. Від голоду в неї підтягується живіт, западають боки, 
роздувається голова. Та раптом на світ з’являються личинки. Перші дні вони 
проводять у роті матері, і якщо хтось насмілюється вискочити з нього, мати 
вирушає в погоню і знову «ковтає» його. Через певний час малеча наче го-
рох з дірявого мішка вискакує з рота матері, куди ще зможе ховатися в разі 
небезпеки перші 4–5 днів. Після цього малеча покидає маму назавжди. 

2. Ñêëàäàííÿ ñõåìè äî òåêñòó (åòàïіâ òåðèòîðіàëüíîї ïîâå-
äіíêè òà ðåïðîäóêòèâíîї ïîâåäіíêè): 

А) самець готує територію для кладки, робить ямку; 
Б) самець веде до вибраного місця самку;
В) рибки рухаються по колу, окреслюючи територію «гнізда»;
Г) самка відкладає ікру, самець її одразу запліднює;
Д) самка одразу вміщує ікру в рот;
Е) виношування ікри в роті самкою триває два тижні;
Є) вихід «малюків» з рота матері;
Ж) захист «малюків» протягом 4–5 днів; 
З) перехід «малюків» до самостійного життя.
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тен мурашок. Крім того, у мурашок під час дотику антенами передаються й 
хімічні сигнали про територію, їжу, небезпеку тощо.

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïіäðó÷íèêà (ñ. 210): 

À) Ïîíÿòòÿ êîìóíіêàöії ó òâàðèí (àêóñòè÷íі ñèãíàëè, õіìі÷-
íі, åëåêòðè÷íі, âіçóàëüíі, ñîöіàëüíі òîùî); Á) Ñïðèéíÿòòÿ çî-
ðîâèõ і çâóêîâèõ ñèãíàëіâ.

Акустичні сигнали тварин давно привертали увагу дослідників. Відомі ба-
гаторазові спроби розшифрувати звуки, що видаються такими «балакучими» 
тваринами, як птахи, дельфіни, вовки та інші. Нова хвиля інтересу до звукової 
комунікації виникла після того, як було складено «словник» природних сигна-
лів східноафриканських веpветок (зелених мавп). Американський дослідник 
Т. Стpузейкеp уперше склав «словник» верветок, виділивши 25 різних сигна-
лів. Серед них були звуки, що стосуються різних ситуацій і використовуються 
за певних обставин, таких як зустріч із особинами зі своєї або чужої групи, 
територіальні або майнові конфлікти, заклики, звернені до дитинчат і т.п.

Â) Ñïðèéíÿòòÿ õіìі÷íèõ ñèãíàëіâ; Ã) Ñïіëêóâàííÿ ñîöіàëüíèõ 
òâàðèí (ñ. 211, 212); âèêîðèñòàííÿ òâàðèíàìè çíàðÿäü ïðàöі. 

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Âïðàâà «Òàê–Íі»: ðîçïîäіëіòü òâåðäæåííÿ â äâі êîëîí-

êè – ïðàâèëüíі òà íåïðàâèëüíі.
1. До «мовних» сигналів, якими тварини спілкуються між собою, нале-

жать писк, гавкіт, спів, вереск тощо (+).
2. Риби спілкуються, випускаючи ультразвуки, які вловлюють бічною лі-

нією (–).
3. У дельфінів мовою спілкуванні є клацання, свистіння та ехолокація, 

якої ми не чуємо (+).
4. Коти вигинають спину і настовбурчують шерсть, припадають до землі 

та голосно виють, демонструючи один одному свою агресивність (+).
5. Бджоли, крім танцю бджоли-розвідниці, використовують у спілкуванні 

співочі сигнали (–).
6. Сигналом є запах сечі в гепарда; її залишають на своїй території сам-

ці, позначаючи цим, що територію вже зайнято (+).
7. Сигналом до ікрометання у самки триголкової колючки є червона пля-

ма на черевці в самця, за яким вона пливе у гніздо (+).
8. До мови тварин можна віднести й дотики. Наприклад, в олуш «фех-

тування» дзьобами є частиною ритуалу привітання під час шлюбного 
періоду (+).

9. Під час бійок олені не використовують свої роги, вони б’ються копита-
ми та тулубом (–).

10. Мова хімічних сигналів добре розвинена в мурашок. Вони передають 
інформацію одна одній дотиками своїх антен (+).

11. Феромони – хімічні речовини, які тварини використовують для вну-
трішньовидової комунікації (бджоли, мурашки тощо) (+).

12. У ссавців, які ведуть груповий спосіб життя (слони, дельфіни, прима-
ти), є спеціальні сигнали, які закликають усю групу до спільних дій 
проти ворога (+).

2. Òåðìіíîëîãі÷íå ëîòî (ïîâòîðåííÿ òåðìіíіâ, âèâ÷åíèõ 
ïðîòÿãîì óñієї òåìè).

VI. Ïіäñóìêè. 
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ïðèãàäàé 

і ñêëàäè ïëàí óðîêó».

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 49. Ïіäãîòóâàòè ìіíі-ïðåçåíòàöіþ ñâîãî äî-

ìàøíüîãî óëþáëåíöÿ íà òåìè: «ßê ñïіëêóєòüñÿ çі ìíîþ ìіé 
“äîìàøíіé” äðóã», «Ìіé óëþáëåíåöü òàêèé ðîçóìíèé…».
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IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåðіàëó ïіäðó÷-

íèêà (ñ. 215–220).
2. Ðîáîòà ç òåêñòîì çà ìåòîäèêîþ «×èòàííÿ ç ïåðåäáà÷åí-

íÿìè».
Синиці блакитні
Про що йдеться в тексті? 
Усю весну й літо синиці блакитні активно живляться безхребетними: ко-

махами, гусінню тощо. Учені кажуть, що жовте забарвлення на грудях самця 
є ознакою того, скільки саме жовто-зеленої гусені з’їв птах через високий 
вміст кератинового пігменту в раціоні. А що більше жовтизни, то привабливі-
ший самець для самок. 

Чи можуть синиці живитись іншою їжею?
Проте в 20-х роках минулого століття в синиць блакитних, здається, про-

кинулися цілковито інші смаки в їжі, а саме – до молочних вершків! Щоб до-
бути смачну поживу, синиці блакитні навчилися відкривати воскові ковпач-
ки на молочних пляшках. Мешканці одного з британських містечок уперше 
помітили птахів, які розколупують воскові кришечки на щойно доставлених 
пляшках із молоком і ласують вершками, які зібралися на поверхні моло-
ка. Упродовж 20 років вивчення такої незвичної для птахів поведінки вчені 
з’ясували, що вона поступово ширилася серед синиць усього Сполученого 
Королівства. Зграї синиць блакитних буквально переслідували місцевих пе-
ревізників молока. Еволюційного пристосування до нового збагаченого жи-
ром джерела їжі зазнала травна система птахів.

Чи зможуть синиці пристосуватись до нового пакування молока?
Не стала на заваді синицям і алюмінієва фольга, якою на початку 

1950-х років почали запечатувати молочні пляшки. Синиці просто проштри-
кували її своїми гострими дзьобиками. Проте такій поведінці настав рапто-
вий кінець усього за кілька років, коли у Великій Британії зрештою запро-
вадили нові ємкості для молока, крізь стінки яких уже не могли проникнути 
пташині дзьоби.

Як синиці вчилися відкривати пляшки?
Учені називають цей досвід синиць передачею знань від одного поколін-

ня до іншого. Статистичний аналіз поширення цього явища вказує на те, що 
птахи дійсно вчилися тактиці поведінки, спостерігаючи за своїми побратима-
ми. Хоча, ймовірно, така поведінка зародилася не в одного птаха.

Чи можуть інші птахи відкривати пляшки?
Окрім блакитних синиць, відкривати молочні пляшки вміли також і віль-

шанки, але це явище ніколи не набувало такого масового поширення серед 
цього виду птахів. Ймовірно, через те, що вільшанки позбавлені соціальних 
навичок, на відміну від синиць, чия зграйна поведінка перетворила їх на ве-
ликих прихильників спостережень один за одним.

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
Âïðàâà «Øåðëîê Õîëìñ»: ó÷íі â ïàðàõ ñêëàäàþòü çàïèòàí-

íÿ äî òåìè óðîêó. Íàâîäÿòü ïðèêëàäè åëåìåíòàðíîї ðîçóìî-
âîї äіÿëüíîñòі òâàðèí.

VI. Ïіäñóìêè. 
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ïîõâàëà»: 

ó÷íі îöіíþþòü ðîáîòó íàéàêòèâíіøèõ îäíîêëàñíèêіâ.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 50, ïîâòîðèòè §§ 42–49. 
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6. Дослід із ширмою під час годування, коли тварина правильно очікує 
їжу під час руху годівниці за ширмою, можна віднести до

А пошукової поведінки.
Б елементарної розумової діяльності.
В природженої нервової діяльності.
Г захисної поведінки.
7. Поясніть малюнки (кожен по 1 балу).
Танець бджіл під літерою А називають коловим вербувальним танцем. 

Що він означає?

Мурашки торкаються одна одної вусиками. Для чого вони це роблять?

8. Дайте коротку відповідь на запитання, закінчивши речення (кожна 
відповідь по 1 балу).

Назвіть соціальних тварин 

Що таке територіальна поведінка? 
9. Розгляньте малюнки. Що спільного і відмінного в поведінці цих тва-

рин? Опишіть її біологічне значення (природжена чи набута, у чому доціль-
ність тощо) (2 бали).

 

V. Ïіäñóìêè.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ðîáîòè.

VI. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Ïіäãîòóâàòè ìіíі-ïðîåêòè (íà âèáіð) íà òåìè: «ßê òâàðèíè 

ïðèñòîñîâàíі äî æèòòÿ â ðіçíèõ óìîâàõ», «Çàïîâіäíі òåðèòî-
ðії Óêðàїíè».
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III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ïîåòè÷íі ðÿäêè:

Йтиму садом, полем, а чи лугом,
Буду я природі вірним другом.
Не стопчу я навіть і трави,
А скажу їй: «Зеленій, живи!»
Коли лісом буду я іти –
Скрізь посію зерна доброти,
Побажаю деревцю і пташці,
Щоб вони жили у мирі й щасті.

С. Жупанин
ßêі åêîñèñòåìè çãàäàíî ó âіðøі?

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåðіàëó ïіäðó÷íè-

êà òà ñêëàäàííÿì îïîðíèõ ñõåì:
1. Ââåäåííÿ îñíîâíèõ ïîíÿòü: ïîïóëÿöіÿ (âіê òâàðèí, ñòàòü 

òâàðèí, ôîðìóâàííÿ çãðàé, òàáóíіâ òîùî) (ñ. 222); ïîíÿòòÿ 
åêîñèñòåìè (ìàë. 308), îïèñ åêîñèñòåìè ëіñó (ñ. 223).

2. Åêîëîãі÷íі ÷èííèêè (àáіîòè÷íі, áіîòè÷íі òà àíòðîïîãåííі).
Ñêëàäàííÿ ñõåìè «Åêîëîãі÷íі ÷èííèêè». Àáіîòè÷íі – íå-

æèâîї ïðèðîäè (òåìïåðàòóðà, îñâіòëåíіñòü, õіìі÷íèé ñêëàä 
âîäè òîùî). Áіîòè÷íі – æèâîї ïðèðîäè (âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ 
îðãàíіçìàìè). Àíòðîïîãåííі – âïëèâ äіÿëüíîñòі ëþäèíè (íå-
ãàòèâíèé òà ïîçèòèâíèé).

3. Õàðàêòåðèñòèêà íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî ñåðåäîâèùà æèòòÿ.
Îñâіòëåíіñòü, ïîíÿòòÿ ôîòîïåðіîäèçìó: äåííі òâàðèíè (äåí-

íі ìåòåëèêè, ñîêіë, äÿòåë, îëåíü); íі÷íі òâàðèíè (íі÷íі ìåòå-
ëèêè, ñîâà, êàæàí, їæàê).

Âïëèâ òåìïåðàòóðè: òåïëîêðîâíі òâàðèíè (ïòàõè, ññàâöі); 
õîëîäíîêðîâíі òâàðèíè (áåçõðåáåòíі, ðèáè, àìôіáії, ðåïòèëії); 
òåïëîëþáíі òâàðèíè (òâàðèíè òðîïі÷íèõ ìîðіâ і òðîïіêіâ, ïóñ-
òåëü, ñòåïіâ); õîëîäîëþáíі òâàðèíè (òâàðèíè ïіâíі÷íèõ øè-
ðîò); õîëîäîñòіéêі òâàðèíè (òâàðèíè ïîìіðíèõ øèðîò, ÿêі 
ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî æèòòÿ âçèìêó).

Âïëèâ âîëîãè: âîëîãîëþáíі òâàðèíè, ÿêі ïîòðåáóþòü ïіäâè-
ùåíîї êіëüêîñòі âîëîãè (ìîêðèöі, äîùîâі ÷åðâ’ÿêè); ïîñóõî-
ëþáíі, ÿêі æèâóòü â óìîâàõ íåñòà÷і âîëîãè, ìîæóòü çàïàñàòè 
âîëîãó â òіëі (âåðáëþä, ïóñòåëüíà ñàðàíà); ïîñóõîñòіéêі – ìî-
æóòü ïåðåæèâàòè ïåðіîäè íåñòà÷і âîëîãè (ñòåïîâі òà ïóñòåëü-
íі òâàðèíè, ùî âïàäàþòü ó ëіòíþ ñïëÿ÷êó àáî çàöіïåíіííÿ, – 
áàáàê).

4. Õàðàêòåðèñòèêà âîäíîãî ñåðåäîâèùà æèòòÿ òâàðèí: âîä-
íі òâàðèíè òà їõíі ïðèñòîñóâàííÿ (ìåäóçà, êàëüìàð, ðèáà, 
äåëüôіí òîùî). 

5. Õàðàêòåðèñòèêà ґðóíòó ÿê ñåðåäîâèùà æèòòÿ: ґðóíòîâі 
òâàðèíè òà їõíі ïðèñòîñóâàííÿ (êðіò, äîùîâèé ÷åðâ’ÿê, ëè-
÷èíêà õðóùà òîùî).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Âïðàâà «Ïîÿñíè». 
За містом починається мішаний ліс, його площа 120 га. У лісі живе 

популяція зубрів, у стаді 56 голів, серед них четверо телят, 23 самці та 
39 самок. Вони кочують з лісу в сусідній ліс. Зубри живляться травою, ко-
рою, гілками, залишаючи погризи на стовбурах дерев. Зубри – конкуренти 
диких кабанів, яких витісняють зі своїх місць існування. 
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6. Вплив людини на природу завжди тільки негативний (–).
7. До складу біосфери входять усі екосистеми нашої планети (+).
8. Термін «екологія» походить від слів «дім», «житло» (+).
9. Для пристосування до життя в певному середовищі в організмів ви-

робляються відповідні адаптації (+).
10. Відліт птахів восени є приладом фотоперіодизму (+).
11. Вовк, песець, яструб є теплолюбними тваринами (–). 
12. До посухостійких тварин можна віднести тритона, жабу та мокрицю (–). 
2. Ôðîíòàëüíå âçàєìîîïèòóâàííÿ ó÷íіâ «Áóìåðàíã»: Ùî 

íàçèâàþòü ñåðåäîâèùåì æèòòÿ? ßêі є ÷èííèêè ñåðåäîâèùà 
æèòòÿ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè àáіîòè÷íèõ ÷èííèêіâ. Áіîòè÷íèõ. 
Àíòðîïîãåííèõ. Ùî íàçèâàþòü ïîïóëÿöієþ? ßê ôîðìóþòü-
ñÿ åêîñèñòåìè? ßêі îçíàêè íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî ñåðåäîâèùà? 
Âîäíîãî? Ґðóíòó? òîùî.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Äåìîíñòðàöіÿ âіäåîôðàãìåíòà ìóëüòôіëüìó «Ïðî êîòà і êî-

íþøèíó» àáî ïðî «Êîðîëÿ òà ìàñëî». Àíàëіç óðèâêà, äå êіò 
íå çëîâèâ ìèøåé, ìèøі ïîøêîäèëè äæìåëèíі ãíіçäà, äæìåëі 
îáðàçèëèñü і íå çàïèëèëè êîíþøèíó, êîðîâі íå áóëî ÷îãî їñòè 
і êîðîâà íå äàëà ìîëîêà (ìàñëà).

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåðіàëó ïіäðó÷íè-

êà: åêîëîãі÷íà íіøà (ñ. 228); òðîôі÷íі çâ’ÿçêè ìіæ îðãàíіç-
ìàìè â åêîñèñòåìі (ñ. 228, 229); òðîôі÷íі ðіâíі (ïðîäóöåíòè, 
êîíñóìåíòè, ðåäóöåíòè) (ñ. 228, 229); ëàíöþãè æèâëåííÿ 
(ñ. 228, 229); òðîôі÷íі ñіòêè (ñ. 229, 230); êîëîîáіã ðå÷îâèí 
і ïîòіê åíåðãії â åêîñèñòåìàõ (ñ. 231).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Âïðàâà «Ïàâóòèíêà»: ñêëàäàííÿ ëàíöþãіâ æèâëåí-

íÿ ïåâíîї åêîñèñòåìè. Âèêîðèñòîâóєòüñÿ êëóáîê ç íèòêàìè. 
Ó÷íі ñòàþòü ó êîëî, êëóáîê êèäàþòü îäèí îäíîìó, òðèìàþ÷è 
íèòêó â ðóêàõ, íàçèâàþòü ñêëàäîâó ëàíöþãà æèâëåííÿ. Òîé, 
êîìó ïîòðàïèâ ó ðóêè êëóáîê, êèäàє і ïðîäîâæóє ëàíöþã.

2. Ñêëàäàííÿ òðîôі÷íîї ñіòêè ÿáëóíåâîãî ñàäó (íà àðêóøàõ 
âàòìàíó â ãðóïàõ àáî ÷åòâіðêàõ ÷è ïàðàõ) çà îïèñîì:

Листки яблуні гризуть личинки пильщика та гусінь; сік з листків смокчуть 
попелиці; листовійки ушкоджують і скручують листки; квіти поїдають жуки-
квіткогризи; плоди пошкоджують личинки яблуневих плодожерок; яблука 
їсть хлопчик Василько; попелицями живиться мурашка садова; на листові-
йок полює павук; мурашка їсть гусінь і органічні рештки; попелицями живить-
ся жук-сонечко; жуки-короїди ушкоджують кору; нектаром квітів живляться 
бджоли та мухи; гусінь і жуків поїдає синиця; короїдів знищує дятел; опале 
листя їдять багатоніжки та дощові черв’яки; кору дерев пошкоджують зайці 
і так далі. 

VI. Ïіäñóìêè. 
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Õòî íàéêðà-

ùèé»: ó÷íі âèçíà÷àþòü íàéàêòèâíіøèõ ó÷íіâ íà óðîöі.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 52. Ñêëàñòè ëàíöþãè æèâëåííÿ: ëóêè, ëіñó, 

ñòåïó, îçåðà, ìîðÿ, ñàäó, ãîðîäó òîùî. Ïіäãîòóâàòè ìіíі-ïðî-
åêò íà òåìó «Âïëèâ ëþäèíè íà åêîñèñòåìè».
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них тварин належать . 7. Заєць, гусениця, козуля займають тро-
фічний рівень . 8. Редуцентами в екосистемах є . 
9. Ланцюги живлення починаються з . 10. Якщо тварини займа-
ють близькі екологічні ніші, то боротьба між ними . 11. Зв’язки 
організмів в екосистемі за живленням називають . 12. Під час 
переходу з нижчого трофічного рівня на вищий організми запасають лише 

 енергії.

III. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ìîäåëþâàííÿ ñèòóàöії ç æèòòÿ: ó÷èòåëü ìîäåëþє ñèòóà-

öіþ, ó ÿêó ìîæóòü ïîòðàïèòè ó÷íі. Âîíè ðîçіãðóþòü öþ ñèòó-
àöіþ. Íàïðèêëàä.

На вашій вулиці сусіди палять сміття. Відчувається неприємний запах, 
валить темний дим. Якими будуть ваші дії?

Під час прогулянки ви знайшли гніздо птаха з яйцями на землі. Як ви вчините?
Сім’я – батько мати та син – вирішують питання купівлі побутової техніки 

для родини. Яку техніку ви порекомендуєте вибрати? На що звернути увагу?

IV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
1. Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ: çâ’ÿçêè ìіæ îðãàíіçìàìè â åêî-

ñèñòåìàõ (âíóòðіøíüîâèäîâі òà ìіæâèäîâі); ìóòóàëіçì (æóé-
íі òâàðèíè òà іíôóçîðії) (ñ. 233); êîìåíñàëіçì (ãієíà òà ëåâ) 
(ñ. 234); ïàðàçèòèçì (ï’ÿâêà òà êіíü) (ñ. 234); êîíêóðåíöіÿ 
(ëèñèöÿ і âîâê) (ñ. 234); õèæàöòâî (ïàâóê і ìóõà).

2. Ïðåçåíòàöіÿ ìіíі-ïðîåêòіâ ó÷íіâ íà òåìó «Âïëèâ ëþäè-
íè íà åêîñèñòåìè».

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Âïðàâà «Âïіéìàé ïîìèëêó».
Ïðîñëóõàéòå òåêñò. Çíàéäіòü áіîëîãі÷íі ïîìèëêè òà íåäî-

ðå÷íîñòі â òåêñòі òà íåïðàâèëüíó åêîëîãі÷íó ïîâåäіíêó.
На озері
Після уроків ми домовилися поїхати на озеро. Сіли із Сашком на скутер 

і гайда. Взяли рогатку, вудку, харчі. З голосним співом ми проїхали через ліс 
до озера. Там побачили табличку: «Тихо, гніздяться білі чаплі, птахи Чер-
воної книги». «Тут колонія білих чапель, – крикнув Ігор. – Пішли дивитися 
гнізда». Між очеретом знайшли великі гнізда з іще теплими яйцями. Взяли 
в руки, потрясли. Підійшли до води. «Дивись скільки жаб, ну кидати камінці, 
хто влучить», – запропонував Сашко. Пограли у веселу гру «влуч у жабу». 
Потім розмотали вудку, хотіли порибалити. Риба чомусь не ловилась. Поїли, 
викинули пляшку у воду, а поліетиленовий пакет від їжі та залишки хліба за-
лишили на березі, бо навіщо ж забирати сміття, якщо мурашки все з’їдять. 
Веселі й радісні поїхали додому.

2. Âïðàâà «Õèæàêè òà æåðòâè». Îäèí ó÷åíü íàçèâàє õèæà-
êà, іíøèé – éîãî ïîòåíöіéíó æåðòâó. Íàïðèêëàä: ÿñòðóá – æàé-
âîðîíîê; ñîíå÷êî – ïîïåëèöÿ; ëèñèöÿ – ìèøà-ïîëіâêà òîùî.

VI. Ïіäñóìêè. 
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì Ò-ñõåìè: â îäíó êî-

ëîíêó ó÷íі çàïèñóþòü òå, ùî âîíè çíàëè, â äðóãó – òå, ïðî ùî 
äіçíàëèñü. 

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 53. Íàâåñòè ïðèêëàäè ðіçíèõ ôîðì ñïіâæèòòÿ 

òâàðèííèõ îðãàíіçìіâ (ïàðàçèòèçìó, êîìåíñàëіçìó, ìóòóàëіçìó).
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ІІІ. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Äåìîíñòðàöіÿ ôîòî ìîðñüêîї êîðîâè – òâàðèíè, ùî âèìåð-

ëà íà Çåìëі (òâàðèíà іç ×îðíîãî ñïèñêó).
Прощай, морська корово із Командорських островів!
Чудовисько, релікт, створіння ластогруде.
Десь бачили тебе, останню із корів.
Ти вимерла як вид. Тебе уже не буде…

                                                                             Ліна Костенко
ІV. Çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü.
Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ: ×åðâîíà êíèãà, її ðîëü ó ïðèðîäîîõî-

ðîííіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âèäè ÷åðâîíèõ êíèã (ñ. 237, 238); 
×åðâîíà êíèãà Óêðàїíè, âèäè òâàðèí, çàíåñåíі äî íåї (äåìîí-
ñòðàöіÿ ôîòî, ìàëþíêіâ, êàðòîê, ñëàéäіâ, âіäåî òîùî) (ñ. 238); 
×îðíèé ñïèñîê, âèäè âèìåðëèõ òâàðèí: òóð, äðîíò, ìîðñüêà 
(ñòåëëåðîâà) êîðîâà, ìàíäðіâíèé ãîëóá, ñóì÷àñòèé âîâê òîùî 
(ñ. 239, ìàë. 323); çàïîâіäíèêè Óêðàїíè (ñ. 241, ôîòî, âіäåî); 
íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè (ñ. 242, ôîòî, âіäåî); çàêàçíèêè 
(ñ. 242, ôîòî, âіäåî); çîîïàðêè (ñ. 242, ôîòî, âіäåî).

V. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü.
1. Ðîáîòà â ïàðàõ ç êàðòêàìè «Òâàðèíè ×åðâîíîї êíèãè 

Óêðàїíè». Ó÷íі îïðàöüîâóþòü êàðòêè ç îïèñîì òâàðèíè. Ïî-
òіì êîðîòêî ïðåçåíòóþòü öþ òâàðèíó âñіì ó÷íÿì êëàñó, äå-
ìîíñòðóþòü êàðòêó. Âêàçóþòü îñíîâíі ïðè÷èíè çìåíøåííÿ 
÷èñåëüíîñòі öієї òâàðèíè òà ìîæëèâі øëÿõè çàõèñòó її âіä 
ôàêòîðіâ ðèçèêó. 

2. Ñêëàäàííÿ ïðàâèë ïîâåäіíêè ç òâàðèíàìè â äèêіé ïðè-
ðîäі äëÿ çàïîáіãàííÿ íåãàòèâíîìó âïëèâó íà їõíі ïîïóëÿöії:

Не шуміть у лісі (на озері), не лякайте звірів.
Не перешкоджайте і не заважайте руху тварин, зупиніться і пропустіть їх.
Не зачіпайте гнізд та яєць птахів, пташенят, адже самка може їх покину-

ти, відчувши чужий запах.
Якщо ви знайшли гніздо, яке ймовірно впало з дерева, обережно повер-

ніть його назад, не торкаючи яйця та пташенят.
Не ловіть риби під час нересту та в заборонених для вилову місцях. 
Не ловіть метеликів заради забави. Вони гарні й корисні запилювачі 

квітів.
Не руйнуйте мурашників, мурашки – «санітари» лісу.
Не беріть до рук малюків ссавців, якщо ви знайшли їх у норі чи гнізді.
Не беріть до рук холоднокровних амфібій і риб. Ви можете спричинити 

їм опіки. 
Натрапивши на вужа чи гадюку, зупиніться. Не потрібно бити їх палицею. 

Плазуни рідко самі нападають на людей. Зачекайте, поки вони проповзуть.
І так далі.

VI. Ïіäñóìêè.       
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ç âèêîðèñòàííÿì âïðàâè «Ñêàæè ñâîє 

ñëîâî íà çàõèñò òâàðèíè». Ó÷íі êîðîòêî âèñëîâëþþòüñÿ íà 
çàõèñò òâàðèí ó äèêіé ïðèðîäі.

VII. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 54. 
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