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ÓÐÎÊ 1
Òâàðèííèé ñâ³ò — ñêëàäîâà ÷àñòèíà ïðèðîäè.
Ðîëü òâàðèí ó ïðèðîä³ òà â æèòò³ ëþäèíè
Îñâ³òí³ ö³ë³: показати різноманітність тваринного світу, подібність
тварин з рослинами і їх відмінність, значення тварин у природі та в житті людини, необхідність охорони тваринного
світу.
Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: зоологія, прокаріоти, еукаріоти, автотрофи, гетеротрофи.
Îáëàäíàííÿ: натуральні посібники — тварини із кутка живої
природи (акваріумні рибки, птахи, черепахи і ін.), опудала
місцевих тварин, колекція членистоногих, вологі препарати
(медуза, паразитичні черви), таблиці, зоогеографічна карта
світу, стенд “Червона книга рідкісних і зникаючих видів
тварин і рослин України”.
Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà).
1. Що вивчає наука біологія?
2. Які царства живої природи є в сучасному органічному світі?
3. Чому біологію вважають багатогалузевою наукою?
4. Які рівні організації систем живої природи вам відомі?
²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Різноманітність тваринного світу. (Ðîçïîâ³äü ç åëåìåíòàìè áåñ³äè òà ç âèêîðèñòàííÿì íàòóðàëüíèõ îá’ºêò³â, ÷ó÷åë, âîëîãèõ ïðåïàðàò³â, òàáëèöü.)
Тваринний світ надзвичайно різноманітний. Відомо понад
1,5 млн. видів тварин (найчисленніше царство), які об’єднані в
23 типи. Вони населили всі середовища життя: водне — риби,
кити, медузи, краби; наземно-повітряне — звірі, комахи, птахи,
павуки; ґрунтове — дощові черви, кроти, капустянки. Середовищем життя для багатьох тварин — є організми інших тварин, рослин, і людини.
Тварини відрізняються:
а) розмірами;
б) формою тіла;
в) покривами;
г) способом пересування;
ґ) зовнішньою і внутрішньою будовою;
д) поведінкою і т. д.
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Порівняйте дощового черв’яка та метелика білана капустяного,
або річкового окуня та дикого голуба.
2. Подібність тварин з рослинами та їхні відмінності. (Áåñ³äà ç
ñêëàäàííÿì òàáëèö³.)
Îçíàêè

Ðîñëèíè

I. Ðèñè ïîä³áíîñò³
1. Клітинна будова
2. Хімічний склад: білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти, вода, мінеральні солі.
3. Процеси життєдіяльності:
живлення, дихання, розмноження, ріст, розвиток, подразливість
і т. д.
II. Ðèñè â³äì³ííîñò³
1. Спосіб живлення

Òâàðèíè

так
так

так
так

так

так

Більшість
Більшість
автотрофи, фо- гетеротрофи
тосинтезучі

2. Пересування в просторі.

3. Ріст організму

У більшості
відсутнє

Більшість
рухається

Необмежений

Обмежений

Целюлозна

Глікокалікс

Крохмаль

Глікоген

4. Оболонка клітини
5. Речовини, що запасаються

3. Зоологія — наука про тварин. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ ³ç ñêëàäàííÿì ñõåìè.)
Життєдіяльність
Спосіб життя
Походження
Різноманітність тварин

ЗООЛОГІЯ

Значення в природі

Будова
20

Поширення
Значення у житті людини

Значення зоологічних знань:
а) основа сільського господарства;
б) охорона здоров’я;
в) …
г) …
д) …
4. Місце тварин у системі живої природи. (Àíàë³ç òàáëèö³ çàçäàëåã³äü íàïèñàíî¿ íà äîøö³.)
Æèâà ïðèðîäà
Імперія
Клітинні форми життя
Надцарства
Прокаріоти
Царство
Дроб’янки

Надцарство
Еукаріоти
Царство
Рослини

Царство
Гриби

Царство
Тварини

5. Роль тварин у природі та в житті людини. (Áåñ³äà ³ç çàïèñàìè
â ó÷í³âñüêèõ çîøèòàõ.)
Ðîëü òâàðèí
ó ïðèðîä³
1. У процесах ґрунтоутворення (äîùîâ³
÷åðâ’ÿêè, êîìàõè, êë³ù³)
2. Розкладання
органічних решток
(æóêè-ãíîéîâèêè)
3. Регуляція чисельності рослин і тварин в біогеоценозах
(ô³òîôàãè,
õèæàêè,
ïàðàçèòè). Перехресне запилення квіткових рослин (бджоли,
джмелі, оси, метелики, мухи, жуки)

Ðîëü òâàðèí ó æèòò³
ëþäèíè
1. Продукти харчування тваринного
походження (ñâ³éñüê³ òà äèê³ òâàðèíè)
2. Сировина для промисловості: кокони шовковичного та дубового шовкопряду, пір’я птахів, шерсть і шкіра
ссавців, черепашки молюсків і т. д.
3. Лікарські препарати: зміїна отрута,
бджолина отрута, прополіс
4. Тварини-паразити людини (амеба дизентерійна, свинячий та бичачий
ціп’яки, людська аскарида
5. Тварини-шкідники с/г культур і
лісових насаджень (колорадський жук,
польові миші, ховрахи, зернівки)
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6. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. Охорона тварин. Червона книга України. (Ïîâ³äîìëåííÿ ó÷í³â, äåìîíñòðàö³ÿ ñòåíäà “×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè”.)
Ïîâ³äîìëåííÿ ¹ 1.
Діяльність людини приводить до зникнення багатьох видів тварин як внаслідок їх безпосереднього знищення, так і з причин
порушення екологічних ніш, окультурення ландшафтів, використання отрутохімікатів, добрив тощо.
Ïîâ³äîìëåííÿ ¹ 2.
У Червону книгу України занесені види, що знаходяться під
загрозою зникнення: 29 видів ссавців, 28 видів птахів, 5 видів
плазунів, 4 видів земноводних, 18 видів комах.
На земній кулі вимиранню загрожує 600 видів птахів, 120 видів
ссавців та інших тварин. Скорочення чисельності і вимирання багатьох видів призводить до різкого збіднення генофонду, і це стало
міжнародною проблемою.
Ïîâ³äîìëåííÿ ¹ 3.
Українські зоологи беруть активну участь у складанні міжнародної “Червоної книги”, “Червоної книги України”. Червона
книга — основний документ, в якому узагальнені матеріали сучасного стану рідкісних і зникаючих видів тварин. У нашій країні
прийнято Закон про охорону природи, організовані заказники, заповідники та мікрозаповідники.
²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. (Òâîð÷å çàâäàííÿ).
У таблиці праворуч перелічені основні царства сучасної живої
природи. Вкажіть, які з названих ліворуч характеристик відповідають кожному царству.
1.
2.
3.
4.
5.

Рослини
Тварини
Гриби
Дроб’янки
Віруси

а) неклітинна форма життя;
б) використовують готові органічні речовини;
в) здатні до фотосинтезу;
г) самостійно пересуваються;
ґ) виділяють в атмосферу кисень;
д) відсутнє ядро в клітині;
ж) запасають глікоген;
з) є збудниками хвороб людини, рослин і тварин.

²V. Äîìàøíº çàâäàííÿ. Âèâ÷èòè öþ òåìó ç ï³äðó÷íèêà.
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