
Тэма: Заканамернасці дзеяння фактараў асяроддзя на арганізм 

Мэта: сфарміраваць уяўленне эпітэліяльнай і мышачнай тканках 

чалавека. 

Задачы: 

адукацыйная - садзейнічаць набыцця ведаў пра заканамернасці дзеяння 

фактараў асяроддзя на арганізм, засваенню паняццяў: межы вынослівасці, 

экологичский максімум, мінімум, оптымум, сценабіёнтах, эврибионты 

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» 11 клас (С.С. Маглыш, А.Я. 

Карэўскі // Народная асвета 2016), рабочы сшытак. 

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. 

Біялагічны дыктант: 

1. Частка  прыроды,  якая  акружае  арганізм  і  з  якой  ён  непасрэдна  

ўзаемадзейнічае  на  працягу  свайго жыццёвага цыкла (Асяроддзе 

пражывання); 

2. Кампаненты  асяроддзя,  якія  не  ўплываюць  на  арганізм  і  не  

выклікаюць  у  яго  ніякай  рэакцыі (нейтрвльныя фактары); 

3. Уласцівасці  і кампаненты асяроддзя пражывання, якія ўздзейнічаюць 

на арганізм  і выклікаюць у яго адказныя рэакцыі (экалагічныя фактары); 

4. Прыкмета або  комплекс  прыкмет,  якія  забяспечваюць  выжыванне  і 

размнажэнне  арганізмаў  у  канкрэтным  асяроддзі  пражывання (адаптацыя); 

5. Комплекс  экалагічных фактараў,  без якіх арганізм не можа  існаваць у 

дадзеным асяроддзі (умовы існавання/жыцця); 



6. Элементы  нежывой  прыроды,  якія  прама  ці ўскосна  ўплываюць  на  

арганізм  і  выклікаюць  у  яго  адказную  рэакцыю (абіятычныя фактары); 

7. Элементы  жывой  прыроды,  г.  зн.  жывыя  арганізмы,  якія  

ўплываюць  на  іншы  арганізм  і  выклікаюць  адказныя рэакцыі (біятычныя 

фактары). 

8.  Разнастайныя віды дзейнасці чалавека, якая ўплывае як на самі 

арганізмы, так  і на  іх месцапражыванні (антрапагенныя фактары). 

9. Пералічыце абіятычныя фактары; 

10. пералічыце біятычныя фактары. 

II.Операцыйна-пазнавальны этап 
1.Вывучэнне новага матэрыялу 

Межы трываласці і зоны дзеяння экалагічнага фактару.  
Давайце падумаем, чаму адны віды арганізмаў могуць жць у любых 

умовах, а другія, прі змяненняў пакзчыкаў умоў асяроддзя пачынаюць гінуць? 

Чаму адна і тая ж сіла уздеяння фактараў на арганізмы можа быць згубнай для 

адного з іх? 

Любая рэакцыя арганізма на навакольнае асяроддзе выклікае змены ў 

арганізме.  

Даваце падумаем, якія паказчыкі факатараў могуць уплываць на арганізм? 

(прырода фактару, сіла,працягласць) 

Значыць, зняненні ў арганізме залежаць ад дозы фактара. 

Залежнаць жыццядзейнасці арганізма ад сілы ўздеяння экалагічнага фактару 

можна выразіць агульнай схемай (купалападобная крывая). 

Экалагічны мінімум – мінімальнае значэнне сілы ўздеяння фактару, пры якім 

пачынаецца праяўленне жыццядзейнасці арганізма. 

Экалагічны максімум – максімальнае значэнне сілы ўздеяння фактару, пры 

якім арганізм гіне. 

Межы трываласці (талерантнасці) – дыяпазон сілы ўздеяння фактару, у якім 

магчыма жыццядзейнасць арганізма. 

У межах трываласці вылучаюць наступныя зоны: 

- зона песімуму (зона прыгняцення) 

- зона нормы 

- зона оптымуму 

Паняцце аб стэнабіёнтах і эўрыбіёнтах.  
Самастойная работа вучняў з падручнікам (с. 13-14). 

Запаўненне табліцы: 

Стэабіёнты Лінія параўнання Эўрабіёнты 

Стабільныя Умовы асяроддзя Зменлівыя 

Менш развіта Трываласць Больш развіта 

Вузкія Межы талерантнасці Шырокія 

Вузкі арэал Тэрыторыя 

пасялення 

Шырокі арэал 

Слаба развіта Прыстасаванасць да 

ўмоў жыцця 

Моцна развіта 

Камбала, карась Прыклады Колюшка 



 

2.Замацаванне новага матэрыялу. 

Устанавіць суадносіны: 

1. Эўрыбіёнты і 2. Стэнабіёнты 

А. Інснуюць ў адносна пастаянных умовах жыцця; 

Б. Засяляюць вялікія плошчы; 

В. Маюць вузкую экалагічную пластычнаць; 

Г. Добра прыстасоўваюцца да зменлівых умоў жыцця; 

Д. Маюць шырокія межы талерантнаці; 

Е. Займаюць вузкі арэал; 

Ж. Белы мядзведзь; 

З. Чалавек разумны. 

Адаказы: 1 – Б,Г, З; 2 – А, В, Е, Ж. 

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 

§ 3, с. 15, пытанні. 


