
6 клас 

Тэма ўрока: "Рух вады ў акіянах" 

Мэта: фарміраванне ў вучняў уяўленняў пра розныя віды руху вод 

Сусветнага акіяна, прычыны іх узнікнення. 

Задачы: 

Адукацыйныя: на аснове жыццёвага досведу навучэнцаў стварыць у іх 

ўяўленне пра рух вод Сусветнага акіяна і прычынах, якія іх выклікаюць; 

апісаць прычыны ўтварэння прыліўных хваляў, цунамі, цячэнняў; рабіць 

высновы на аснове супастаўлення фактычнай, картаграфічнай інфармацыі. 

 Развіваючыя: развіваць лагічнае мысленне (на аснове засваення 

навучэнцамі прычынна-следчых сувязяў паміж тыпамі руху і прычынамі, якія 

іх выклікаюць); развіваць здольнасці правільна фармуляваць свае думкі ў 

працэсе абагульнення атрыманай інфармацыі; развіваць асэнсаванае 

запамінанне паняццяў. 

Выхаваўчая: прадоўжыць фарміраванне ў вучняў навуковага 

светапогляду. 

Абсталяванне: карта Сусветнага акіяна, атласы, малюнкі па тэме. 

Ход урока 

І. Арганізацыйны момант. 

 

ІІ. Праверка д/з. 

Якую тэму мы з вамі пачалі вывучаць?  

Што мы разбіралі на прошлым уроку? 

З якімі новымі паняццямі мы пазнаёміліся? 

1) Два вучні працуюць каля дошкі. 

А) Складае схему “Састаўныя часткі Сусветнага акіяна”. 

 

Б) Дапоўніце сказы. 

Самы вялікі па плошчы акіян… 

Самы халодны акіян… 

Самы глыбокі акіян… 

Самы салёны акіян… 

Самае вялікае мора… 

Самае цёплае і салёнае мора… 

 Самае глыбокае возера… 

 Самае вялікае па плошчы возера… 

 Самы высокі вадаспад… 

 Самая доўгая рака… 

 Самы шырокі праліў… 

Словы для даведак: Ціхі, Паўночна Ледавіты, Атлантычны, 

Філіпінскае, Чырвонае, Байкал, Каспійскае мора, Анхель, Амазонка, Дрэйка. 

 

2) Выбраць правільныя сцверджанні. 

А) Водную абалонку Зямлі называюць гідрасферай. 



Б) Сусветны акіян дзеліцца 5 пяць акіяннаў.(Назваць акіяны і паказаць 

на карце) 

В) Водная прастора па-за суша называецца Сусветным акіянам. 

Г) Заліў – частка акіяна, што раздзяляе ўчасткі сушы і злучае асобныя 

часткі Сусветнага акіяна.(Прыклады) 

Д) Заліў – частка акіяна, якая глыбока ўдаецца ў сушу і мае з ім 

свабодны водаабмен.(Прыклады) 

 

3) Два вучні працуюць з картай. Выцягваюць карткі з ГН і паказваюць 

аб’екты. 

А) Індыйскі акіян, Балтыйскае мора, Міжземнае мора, Філіпінскае 

мора, Карыбскае мора, Гвінейскі заліў, Вялікі Аўстралійскі заліў, 

Гібралтарскі праліў, Берынгаў праліў, Марыянская ўпадзіна. 

Б) Паўночна Ледавіты, Чорнае мора, Чырвонае мора, Каспійскае мора, 

Бенгальскі заліў, Мексіканскі заліў, Магеланаў праліў, праліў Дрэйка, 

Амазонка, Байкал. 

 

ІІ. Вывучэнне новай тэмы. 

Вучні адкрываюць сшыткі, запісваюць дату і тэму урока. 

Сёння на ўроку мы павінны вызначыць: 

1. Што сабой уяўляюць ветравыя хвалі. 

2. Як утвараюцца цунамі. 

3. Якія бываюць цячэнні. 

4. Механізм утварэння прыліваў і адліваў. 

 

Блок 1. Ветравыя хвалі. 

Фарміраванне ўяўленне пра прычыны ўтварэння ветравых хваль. 

Вопыт. У шкляную талерку наліваецца вада і прапануецца аднаму 

вучню падзьмуць на яе. На паверхні вады ўтворацца як бы невялікія хвалі, 

якія нагадваюць марскія, толькі ў шмат разоў менш. 

Пытанні: 

Што адбылося з паверхняй вады? 

Якая прычына ўзнікнення дадзенай змены? 

Вецер як бы давіць на водную паверхню, пры гэтым вада ў тым месцы, 

на якое аказана ўздзеянне, прагібаецца, а ў другім месцы падымаецца. 

Настаўнік прапануе 2 вучням падуць на ваду. На паверхні вады 

ўтвараюцца хвалі ў некалькі разоў большыя, чым папярэднія. Чаму на гэты 

раз хвалі большыя? 

Будова ветравых хваль (вучні будуюць схему ў сшытках). 

Хваляванне ў акіяне ацэньваецца па 9-бальнай шкале. Пры хваляванні 8 

балаў і вышэй на моры назіраецца шторм. (Глядзім малюнак 82) 

Самы моцны штармавы цэнтр Сусветнага акіяна – у раёне вострава 

Кергелен у Індыйскім акіяне. (Знайдзіце на карце.) 

Вывад. Хвалі – калыхальныя рухі вады. Прычына ўтварэння хваль – 

вецер. Чым мацнейшы вецер, тым вышэйшыя хвалі. У хвалі ёсць грэбень – 



гэта…і падэшва – гэта….Даўжыня хвалі – …Вышыня – …. 

 

Фізкульт хвілінка 

Блок 2. Цунамі. 

Давайце вернемся да наша першага доследу, у ходзе якога мы вызвалі 

хвалі, пры ўздзеянні на ваду зверху. А што будзе, калі знізу ударыць па дну 

ёмкасці з вадой? Таксама ўзнікнуць хвалі. Якія прыродныя з’явы могуць 

заставіць рухацца зямную кару? Землетрасенні або вывяржэнні падводных 

вулканаў. (Глядзім малюнак 83) 

Найбольш часта цунамі рэгіструюцца ў Ціхім акіяне. Самае 

разбуральнае цунамі ў гісторыі чалавецтва адбылося ў 2004 г. у Індыйскім 

акіяне. Магутнае  падводнае землетрасенне з эпіцэнтрам  ля  вострава  

Суматра, загінула больш за 300 тыс. чалавек. 

Вывад. Цунамі – гэта сейсмічныя хвалі. Прычыны ўзнікнення цунамі –  

землетрасенні і вывяржэнні вулканаў. 

 

Блок 3. Прылівы і адлівы. 

Прагляд відэа. 

 

Блок 4. Цячэнні. 

Пры цячэннях вада здзяйсняе пастаянны рух наперад. За гэта 

акіянічныя цячэнні называюць «рэкамі ў акіяне». 

 Паглядзіце на карту, як на карце паказаны цячэнні? А чаму іх 

паказваюць стрэлкамі рознага колеру?  

 Чытаем старону 134 (па тэмпературы). 

Вывад. Цячэнні – паступальны рух вады. Цячэнні ўтвараюцца пад 

уздзеяннем ветру. Тячэнні бываюць цёплыя і халодныя. 

 

ІV. Замацаванне ведаў. 

Стар. 135 пыт. 2. а,б. Нанесці на к/к цячэнні. 

 

V. Д/з пр. 22, к/к. 

 

VI. Рэфлексія. 

 


