
Пригадайте особливості тварин 

типу членистоногі: 

1.Голова та груди злиті в 
головогруди. 

2.Головогруди й черевце з’єднані 
вузьким коротким 
стебельцем. 

3.Тіло має твердий хітиновий 
покрив. 

4. Тіло вкрите хітинізованою 
кутикулою, під якою 
знаходиться гіподерма 
клітинної будови. 

5. Наявність чотирьох пар 
кінцівок. 

6. На передній частині 
головогрудей є п’ять пар 
кінцівок. 

 

7. Є дві пари вусиків. 

 

8. Задні п’ять пар грудних ніг 
служать для пересування. 

 

9. Перша пара головогрудних 
кінцівок – хеліцери. 

 

10. Жуйний та цідильний 
шлунок. 

11. Сисний шлунок. 

12. Дихає розчиненим у воді 
киснем за допомогою 
зябер. 



Відповіді: 

№ Річковий рак Павук-хрестовик 

1 + + 

2 + 

3 + 

4 + 

5 + 

6 + 

7 + 

8 + 

9 + 

10 + 

11 + 

12 + 



Тварини - спеціалісти 

широкого профілю: 
• Бджола – годувальниця. 

 

• Оса – виробник паперу. 

 

• Мураха – прогнозист. 

 

• Сарана – гідролог. 

 

• Водяні блохи – аналітики. 



 Тема.  

Клас Комахи. Загальна 

характеристика класу.  



Мета: ознайомлення з основними 

особливостями організації та зовнішньої 

будови комах; продовжити формування 

наукового світогляду; розвивати 

пізнавальний інтерес до біології, як 

науки. 

Завдання:  засвоєння загальних 
характеристик рис комах, встановлення 
особливостей зовнішньої будови тварин 

класу. 



Основні поняття та терміни: 

• головна капсула; 

• вусики; 

• ротовий апарат; 

• статевий диморфізм; 

• крила; 

• надкрила; 

• орган слуху; 

• орган смаку. 

 



План: 

1. Загальна характеристика класу 

Комахи. 

2. Середовище життя комах. 

3. Особливості зовнішньої будови 

комах. 



1. Загальна характеристика класу 

комахи. 

• Тіло складається з голови, грудей та черевця. 

• Сегменти голови зливаються в єдину головну капсулу. 

• Груди комах складаються з трьох сегментів: передньо- , середньо 

та задньогруди. 

• Мають два складних  (фасеткових) ока, а між ними – три простих 

дрібних вічка. 

• Мають тільки одну пару вусиків. 

•  Особини різної статті за певними ознаками можуть розрізнятися 

– статевий диморфізм. 

• Мають різні типи ротових апаратів. 

• 6 пар ніг. 

• Присутні у більшості крила. 

•  Тіло вкрите кутикулою, основа якої – хітин, вона вкриває не 

тільки зовнішню поверхню тіла, ще й весь кишковий тракт  



2. Середовище життя комах. 

• Комахи опанували всі середовища існування: 

вони живуть у ґрунті ( на глибині до 12м), на 

поверхні ґрунту серед рослин, у прісних 

водоймах, вміють літати – оселяють повітря, 

зустрічаються комахи також в абсолютно 

безводних пустелях. Навіть в Антарктиді було 

знайдено антарктичних комарів.  

• Єдине середовище існування, яке по-

справжньому не підкорилося комахам, - це 

морська вода. 



3. Особливості зовнішньої  будови. 

 



Домашнє завдання: 

• ________ вивчити, пит. ______ стор 

____ усно, творче завдання на стор 

____ письмово, в печатному зошиті стор 

комахи заповнити. 

 

 

 


