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Є таке правило, — сказав мені  

якось Маленький  принц.  

— Щойно встав уранці 

 - дав собі лад наведи лад 

 і на своїй планеті. 

Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц» 

 

УРОК № 

План-конспект уроку біології у 8 класі. 

 

Тема: «Загальна характеристика класу Комахи. Зовнішня 

будова комах». 
Мета: ознайомити учнів з основними особливостями організації та 

зовнішньої будови комах; продовжити формування наукового світогляду; 

розвивати пізнавальний інтерес учнів до біології. 

Основні поняття та терміни: ентомологія, ротовий апарат, крила, 

надкрила, яйцеклад, жало. 

Обладнання: підручник, мультимедійна дошка, вчительська презентація, 

таблиця «Зовнішня будова комах», обладнання для лабораторної роботи, 

колекція комах. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Актуалізація опорних знань учнів. 

Пригадайте особливості будови тварин, які належать до типу 

членистоногих, заповніть таблицю 1.  (слайд №1)  

 

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. 
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Таблиця1.  
№ Річковий рак Павук-хрестовик 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 Серед тварин існують спеціалісти широкого профілю. (повідомлення 

учнів)  

1. Бджола – годувальниця.  

Хто не знає бджіл? Так ось вони гарні «няньки». Шість діб поспіль 

бджоли - годувальниці доглядають за своїми малятами-личинками. 

Доставляючи їжу, а личинки із задоволенням їдять і ростуть, як на 

дріжджах. На шосту добу вони вже в 500 разів важчі за своїх 

новонароджених сестер та братів. 

2. Оса – виробник паперу. 

Познайомимося з технологією виробництва паперу. Виробництво паперу 

– монополія ос, які використовують для її виготовлення як деревину, так і 

паперову макулатуру. Оса підкушує своїми міцними щелепами шматочок 

підгнилої деревини, а потім в щелепах будівельний матеріал, перемішаний 

зі слиною, перетворюється на коричневий щільний папір, з якого виходить 

міцне гніздо. 

3. Мураха – прогнозист. 

Всюдисущі мурашки – чудові прогнозисти. Перед дощем, громом або 

сильним вітром вони ховаються в гнізда. Знають вони, якою буде зима: 

чим більші восени мурашині кучі – тим вона суровіша. 

4. Сарана – гідролог. 

Пошуки джерел підземних вод у пустельних та напівпустельних районах – 

досить актуальна проблема. Дослідники, які працювали в Сахарі, знайшли 

«чарівну паличку». Нею виявилася сама сарана, одне згадування про яку 

викликає страх, але спеціалісти помітили, що сарана відкладає яйця на 

ділянки, де є підземні води, оскільки для нормального розвитку їм 

потрібна волога. Отже, сарана – «гідролог», який може підказати нові 

джерела підземних вод. 

5. Водяні блохи – аналітики. 
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Хоча ці тварини й не знають таблицю Менделєєва, аналітичну хімію деякі 

з них засвоїли досконально. Особливо той розділ, де йдеться про 

виявлення інсектицидів. У цій справі неперевершеними спеціалістами є 

водяні блохи. Вони відкладають у воду яйця, з яких через тижні 

виводяться личинки. При цьому якщо вода вільна від отрути, то виростуть 

виключно самки, якщо ні – то й самці, і чим більше отрути, тим більше 

самців. Виходить жива математика: підрахуй самців і будеш знати, 

скільки отрути у воді. 

Багато різних професій у цих тварин. А належать вони до класу Комахи, 

вивчати який ми зараз починаємо. 

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 

Завданнями уроку є  засвоєння загальних характеристик рис комах, 

встановлення особливостей зовнішньої будови тварин класу. 

 

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.   

 

План: 

1. Загальна характеристика класу Комахи. 

2. Середовище життя комах. 

3. Особливості зовнішньої будови комах. 

 

І. Загальна характеристика класу Комахи. (робота з підручником). 

Опрацювати стор ______ та вибрати риси притаманні комахам. 

Відповіді: 

1. Тіло складається з голови, грудей та черевця. 

2. Сегменти голови зливаються в єдину головну капсулу. 

3. Груди комах складаються з трьох сегментів: передньо- , середньо та 

задньогруди. 

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

дрібних вічка. 

5. Мають тільки одну пару вусиків. 

6.  Особини різної статті за певними ознаками можуть розрізнятися – 

статевий диморфізм. 

7. Мають різні типи ротових апаратів. 

8. 6 пар ніг. 

9. Присутні у більшості крила. 

10.  Тіло вкрите кутикулою, основа якої – хітин, вона вкриває не тільки 

зовнішню поверхню тіла, ще й весь кишковий тракт. 

Виконати вправу на сайті: 

http://learningapps.org 

 

Отже, на перше питання відповідь знайдено. Але вивчення комах 

продовжується. 

http://learningapps.org/
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ІІ. Середовище життя комах. 

Пропоную виконати завдання. Пригадайте середовища, в яких мешкають 

комахи. Наведіть два – три приклади тварин для кожного із середовищ. 

Наприклад, цвіркун – зволожені місця, жук – плавунець – водне 

середовище. 

Висновок: 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. 

 

Пошук відповіді на третє запитання проходитиме при проведенні 

лабораторної роботи. 

 Виконання лабораторної роботи № ____ (зошит стор _____) 

 

 

 

 V. Узагальнення й систематизація знань. 

(проводиться у вигляді заповнення порівняльної таблиці в друкованому 

зошиті) 

 

 VІ. Підсумки уроку. 

 

  

 VІІ. Домашнє завдання.  
_____________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

http://learningapps.org/index.php?category=8&s= 
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