
Тэма: Эпітэліяльная і мышачная тканкі 

Мэта: сфарміраваць уяўленне эпітэліяльнай і мышачнай тканках 

чалавека. 

Задачы: 

адукацыйная - азнаёміць вучняў з будовай і разнастайнасцю 

эпітэліяльных і мышачных тканак. 

развiваючая - развiцце уменняў параўноўваць, аналізаваць, рабіць 

лагічныя высновы; 

выхаваўчая - фарміраванне ў вучняў самастойнасці і ўпэўненасці ў сваіх 

ведах. 

Метады правядзенне ўрока: 

- метад слоўнага паведамлення; 

- метад дэманстрацыі; 

Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу. 

Абсталяванне: падручнік «Біялогія» 9 клас (А.Л. Барысаў, А.А. 

Анцiпенка, А. М. Рагожнікаў // Народная асвета 2019), рабочы сшытак, 

плакат «Будова клеткі». 

План урока: 

I.Ориентыровачна-матывацыйны этап 

1.Организационный момант 

2.Актуализация апорных ведаў і суб'ектнага вопыту вучняў 

II.Операционно-пазнавальны этап 

1.Вывучэнне новага матэрыялу; 

2. Фізкультхвілінка; 

3.Замацаванне новага матэрыялу 

III.Оценочно-рэфлексіўны этап 

1.Рефлексія; 

2.Домашнее заданне 

I. Арыентыровачна-матывацыйны этап. 

1. Арганізацыйны момант. 

Праверка адсутных.  

2. Актуалізацыя апорных ведаў і суб'ектнага вопыту вучняў. 

1. Назавіце асноўныя ўласцівасці клетак; 

2. Якія клеткі не валодаюць разрожимостью? 

3. Назавіце неабходная ўмова пераходу клетак ва ўзбуджаны стан. 

4. Якое ўласцівасць клеткі звязана з наяўнасцю электрычнага імпульсу? 

5. З чым звязаная страта некаторымі клеткамі здольнасці да дзялення? 

II.Операцыйна-пазнавальны этап 
1.Вывучэнне новага матэрыялу 

Настаўнік называе тэму урока, а вучні фіксіруюць яе у сшытку. 

Вы ведаеце, что сукупнаць клетак, якія аднолькавыя па паходжанню, будове і 

функцыях называюць тканкай. 

Давайце ўспомнім, якія тіпы тканак адрозніваюць у чалавека? 

На гэтым уроку, мы з вамі пазнаёмінмся з мышачнай і эпітэліяльнай тканкай. 



Как сістэматызаваць матэрыял, мы з вамі запішам схему (пры запісванні 

схемы на дошке, настаўнік тлумачыць матэрыял): 

 
Вучні самастойна запісваюць асаблівасці тканак. 

Пасля запісу у сшытак, вучні карыстаюцца мікракопамі і гатовымі 

прэпаратамі этэліяльнай тканкі. 

Зараз, мы з вамі запішам аналагічную схему пра мышачныя тканкі: 

 

 
Вучні разглядаюць у мікраскопе будову эпітэліяльнай тканкі і апісваюць яе 

асаблівасці ў сшытку. 

2.Замацаванне новага матэрыялу. 

Адказаць на пытанні: 

1. Ці правільнае сцверджанне: «Тканка — гэта сукупнасць падобных адна да 

адной клетак»?   
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2. Як будова эпітэліяльнай тканкі адпавядае выконваемай ёю функцыі?  

3. Чым папярочнапаласатая мышачная тканка адрозніваецца ад гладкай 

мышачнай тканкі?   

4. Чым шкілетная мышачная тканка адрозніваецца ад 

сардэчнай?  

5. У ротавай поласці знаходзіцца мнагаслойны эпітэлій, а ў кішэчніку  — 

аднаслойны. Як дадзеная асаблівасць звязана з функцыямі гэтых  

органаў?   

6. У якіх мышачных тканках колькасць крывяносных сасудаў на адзінку  

плошчы большая? Чаму?  

III.Ацэначна-рэфлексіўны этап 

1.Рефлексія 

Узгадайце, як вы працавалі на ўроку. Ці ўсё вам было зразумела? Ці 

задаволеныя вы сваёй працай? 

Абмяркоўваем некаторыя адказы. 

2.Домашнее заданне 

§ 2, с. 12, пытанні. 


