
Размнажэнне і рост клетак 

 

Мэта: пазнаёміць навучэнцаў з працэсам дзялення клеткі як асновай яе росту 

і спосабу размнажэння. 

Задачы: 

адукацыйная – замацаваць і пашырыць ўяўленні аб будове клеткі і на гэтай 

аснове развіць паняцце аб уласцівасцях клеткі – размнажэнне і рост; 

якая развівае – арганізаваць сітуацыі для развіцця ўменняў аналізаваць і 

ўсталёўваць прычынна-выніковую залежнасць паміж будовай клеткі і 

працэсамі ў ёй адбываюцца; 

выхаваўчая - ствараць умовы для фарміравання універсальных кампетэнцый: 

рабіць выбар, ставіць мэты ўласнай дзейнасці, самасцвярдзіцца ў 

пазнавальных уменнях, самаацэньваць атрыманыя вынікі, кантраляваць сябе. 

Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу. 

Вучэбна-метадычнае забеспячэнне: Вучэбны дапаможнік, рабочы сшытак, 

тэлевізар, скрыня з нарыхтаванымі рэчамі для мадэлявання дзяленне клеткі. 

 

Ход урока 

Арганізацыйны момант 

Стварэнне псіхалагічнай гатоўнасці вучняў да ўрока, умоў для актыўнага 

ўзаемадзеяння. 

Праверка дамашняга задання 

Скончыце прапанову ... (узаемаправерка) 

1. Цела ўсіх жывых арганізмаў складаюцца ... (з клетак) 

2. Кім былі выяўленыя клеткі? (Р. Гукам) 

3. Клеткі раслін звонку пакрытыя ...(абалонкай) 

4. Ўнутры вакуоляў змяшчаецца ... (клеткавы сок) 

5. Шматлікія дробныя цельцы, афарбаваныя ў розныя колеры - гэта ... 

(пластыды) 

6. Клеткі жывёл звонку пакрытыя ...(цытаплазматычнай мембранай) 

7. Напаўвадкая серада клеткі, якая складаецца з вады і раствораных у ёй 

рэчываў...(цытаплазма) 

8. Навука, якая вывучае клетку ...(цыталогія) 

9. Забяспечвае выбарчую пранікальнасць рэчываў (цытаплазматычная 

мембрана) 

10. Маленькія круглыя адукацыі ў ядры (ядзерка) 

Целемотивационный этап. Актуалізацыя ведаў і ўменняў вучняў 

Супастаўце наступныя факты і зрабіце выснову, аб якім працэсе, 

характэрным для клеткі, гаворыцца ў гэтых прыкладах: 

 калі наступіць на хвост Яшчаркі, то яна яго адкідвае, але праз некаторы 

час хвост адрастае зноў; 

 клеткі скуры чалавека абнаўляюцца праз 1-2 тыдні; 

 рост чалавека павялічваецца да 18-23 гадоў; 

 у палавым працэсе размнажэння прымаюць удзел жаночыя і 

мужчынскія палавыя клеткі; (дзяленне клеткі). 



 

Вызначэнне тэмы ўрока і асноўных задач. Запіс тэмы ўрока ў сшытак. 

Вывучэнне новага матэрыялу 

Сёння на ўроку мы разгледзім яшчэ два ўласцівасці клеткі-рост і 

размнажэнне. Што менавіта адбываецца падчас дзялення ўнутры клеткі, 

напэўна кожны задаваўся гэтым пытаннем? Давайце адправімся ў невялікае 

падарожжа "ў краіну клеткі" і паназіраем за працэсам дзялення клеткі. 

(прагляд мультфільма «дзяленне клеткі») 

Каб замацаваць нашы веды давайце ў сшытку складзем паслядоўную ланцуг 

дзяленне клеткі. Для таго каб хутчэй выканаць заданне выкарыстоўвайце 

падручнік § 7. (адзін з вучняў выконвае заданне каля дошкі). Праверка 

правільнасці выканання задання. 

Фізкультхвілінка 

Вучэбная зарадка 

Калі слова абазначае ўласцівасць клеткі, то вы паднімаеце рукі наперад, калі 

слова абазначае частку клеткі, то разводзьце рукі ў бакі. Пачынаем: дыханне, 

вакуолі, цытаплазматычная мембрана, абмен рэчываў, харчаванне, пластыды, 

ядзерка, рух цытаплазмы, храмасомы. 

Замацаванне вывучанага матэрыялу 

Пасля дзялення даччыныя клеткі расці. Што такое рост? (адказы вучняў). За 

кошт чаго адбываецца рост клетак? (адказы навучэнцаў) што ж адбываецца з 

клеткай, якая дасягнула памераў мацярынскай клеткі? (адказы вучняў) 

Зараз мы з вамі паспрабуем змадэляваць працэс дзялення клеткі. (у скрыні 

загадзя ўсе матэрыялы падрыхтаваныя) 

Інфармацыя аб дамашнім заданні 

§ 7, пытанні вусна; паўтор. § 4-7 

Рэфлексія 

Адкажыце, калі ласка на наступныя пытанні: 

Ці задаволены ты тым, як прайшоў урок? 

Ці было табе цікава? 

Што больш за ўсё спадабалася на ўроку? 

Здолеў ты замацаваць свае веды? 

Здолеў ты паказаць свае веды? 

Ты быў актыўны на ўроку? 

Настаўнік быў уважлівы да цябе? 


