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 Хормони и невротрансмитери   

  

Учебен обхват: Гимназия  Време за урока: 40 минути  

  Основни понятия    

  

  Материали и ресурси  

 Допамин   Тестостерон    Ресурсни карти за хормони и невротранс- 

 Естроген    

 Невтротрансмитер   

 Протеин   Серотонин 

 Хормони    

   митери  

  

  

  

  

  

Преглед на дейността  
Знаете ли, че има милиони молекули, включително стероиди и невротрансмитери, които се придвижват през 

кръвоносната ви система? Органичните молекули извършват много действия и жизнени функции за живите 

организми. Те служат като катализатори, транспортни молекули, копират ДНК и формират клетъчни структури. 

Хормоните и невротрансмитерите участват в изпращането на съобщения през тялото. Учениците ще изучат 

структурите и функциите на четири органични молекули и ще видят важната роля, която играят в човешкото тяло.  

  

Основни въпроси  
1. Как химичните структури са различни?  

2. Как хормоните влияят върху човешкото тяло?  

3. Защо стероидите и невротрансмитерите са важни?    

  
Цели  

• Изследвайте молекулярните структури и функции  

• Сравнете химичните структури на два хормона стероид: естроген и тестостерон  

• Сравнете химичните структури на два невротрансмитера: допамин и серотонин  

• Разучете и коментирайте как всяка органична молекула функционира в човешкото тяло  

  

Въведение  
За начало раздайте по една ресурсна карта „Биохимия – Хормони и невротрансмитери“ на всеки ученик. Нека 

следват инструкциите на картата, които включват движения като това да вдигнат ръка във въздуха, да се изправят, 

да затворят очи и т.н. Това ще им помогне да навлязат физически в урока. Започнете дискусия какво се случва и 

защо. Учениците ще направят връзка между посланието и отговора. След това попитайте: "Какво трябваше да се 

случи, за да знаете правилния отговор?" Отбележете, че учениците трябва да прочетат инструкциите си, да следват 

указанията и да наблюдават своите съученици. Трябва да са предоставени визуални и звукови сигнали, за да се 

сигнализира кога трябва да се извърши друго действие.  
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Разгледайте четирите категории органични молекули и основните им функции. Тази дейност ще се съсредоточи 

върху примери на два стероидни хормона, които са липиди, и два невротрансмитера, които са производни на 

аминокиселини. Задайте на учениците да назоват химикали в човешкото тяло, които пращат съобщения и 

помогнете на учениците да разберат, че хормоните и невротрансмитерите са химични „вестители“. Помогнете на 

учениците да направят връзката между съобщенията на Ресурсните карти и действията на хормоните и 

невротрансмитерите. 

zSpace Дейност  
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 

1. Липидите са органични молекули, които играят много важни роли в живите организми. Те са свързани със 

складирането на енергия и развитието на клетъчната мембрана. Стероидите като естроген и тестостерон 

развиват половите различия.  

2. Разгледайте молекулите на естрогена и тестостерона. Как си приличат тези два хормона? 

И двете молекули имат четири пръстена, някои с двойна връзка, а някои с единична. И двете молекули 

имат кислороден атом във всеки край. Едната е двойна, а другата е единична. 

3. Насочете ориентацията на молекулите, така че да си приличат. Добавете бележки, за да покажете къде се 

различават молекулите. Снимайте.  

Снимка: Бележките показват къде са различните връзки в пръстените  

4. Стероидните хормони са само един пример за молекули, които пращат съобщения през тялото. 

Невротрансмитерите като допамина и серотонина са друга категория сигнални молекули. Тези органични 

молекули са химикали, които комуникират с останалата част от тялото. Те предават нервни импулси от една 

клетка към следващата. Как структурите на допамина и серотонина си приличат?  

И двете молекули имат пръстен с шест въглеродни атома и един азотен атом.   

5. Как структурите на допамина и серотонина се различават?  

Серотонинът има два въглеродни пръстена, два азотни атома и един кислороден атом. Допаминът 

има един въглероден пръстен, един азотен атом и два кислородни атома.  

6. Имате ли други въпроси, на които не срещнахте отговор в този урок?  

Различни отговори.  

  

Заключение  
Изследване на функциите на молекулите в човешкото тяло  

След като завършите дейността, насочете учениците да проучат функциите на всяка молекула от изследването 

(естроген, тестостерон, допамин и серотонин) в човешкото тяло. Учениците трябва да изследват всичките четири 

молекули или да се назначи по една молекула на ученик, на двойка ученици или на малка група. Учениците могат 

също да изследват и други хормони или невротрансмитери, които не са включени в дейността. След това, нека 

учениците споделят своите изследвания в големи или малки групови дискусии. 

  
Въпроси за дискусия  

1. Каква роля играе естрогенът в човешкото тяло?  

При жените естрогенът регулира развитието на репродуктивната система, зреенето на вторичните 

полови белези и функционирането на менструалния цикъл. 

2. Каква роля играе тестостеронът в човешкото тяло? 
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При мъжете тестостеронът играе ключова роля в развитието на мъжката репродуктивна система и 

вторичните полови белези. При жените, тестостеронът помага за поддържане на здравината на 

костите и изграждане на мускулна маса. 

3. Каква роля играе допаминът в човешкото тяло?  

Допаминът играе важна роля при поведения, които са обусловени от чувство за удовлетворение и 

възнаграждение 

4. Каква роля играе серотонинът в човешкото тяло?  

Серотонинът помага за регулиране на настроението, апетита и съня. 

5. Сравнете стероидните хормони и невротрансмитерите. Как си приличат тези видове молекули?  

И двата вида молекули се използват за комуникация в тялото 

6. Как се различават стероидните хормони и невротрансмитерите? 

Хормоните пътуват през кръвоносната система, за да повлияят на целевите си клетки. 

Невротрансмитерите пресичат синапса между нервните клетки, за да изпращат съобщенията си. 

7. Има ли други организми, които разчитат на същите хормони и невротрансмитери?  

Да. Повечето животни разчитат на естроген и тестостерон. Много растения синтезират допамин. 

Серотонин може да се намери в растенията, гъбите и едноклетъчните организми.  

8. Дали хормоните и невротрансмитерите обслужват същата функция(и) в други организми?  

Да и не. Например, при насекомите, серотонинът служи за същите цели: регулиране на апетита, съня и 

поведението. В растенията серотонинът може да служи като възпиращо средство за животни, които 

се разболяват след хранене с растението. 

 

Разширяваща дейност: Създайте модели на различните видове протеини, хормони или невротрансмитери в 

Leopoly 3D. Всички модели могат да бъдат вкарани (импортирани) в Studio и да бъдат съединени, за да се създаде 

виртуална молекула. Можете да създадете модели от всеки тип молекула в Studio и след това да направите 

обиколка на различните видове. Освен това, можете да създадете парчета за модели на въглехидрати и липиди в 

Leopoly 3D, да импортирате тези парчета в Studio и да ги съберете заедно, за да създадете обиколка за сравнение.  

 

Разширяваща дейност: Изследвайте процеса на клетъчна сигнализация във връзка със стероидните хормони и 

невротрансмитерите.  

Последваща дейност: Протеини - в Studio:  

Бележка за учителя: Ако времето позволява, помолете учениците да споделят своите любопитни въпроси. 

Възможността да задават любопитни въпроси насърчава учениците да разработват въпроси за неща, 

които са готови да научат. Учениците могат да правят връзки между предишни знания и опит и това, 

което учат в класната стая. Оставете време на учениците да проучват отговорите на въпросите си, било 

то в час или като домашна задача и след това да споделят и обсъдят любопитните въпроси с партньор, в 

малка група или с класа. 

  

Допълнителна информация  
• Групирайте учениците така че тези с по-високо владеене на английски език да помагат с четенето и 

разбирането на въпросите.  

• Предоставете хартиени копия на диаграми на учениците за референция  

• Предоставете лист с обяснение на думите и термините, които се срещат в този урок  
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• Позволете на учениците да предоставят отговори в ръкописен, машинописен и устен вариант  

• Дайте на учениците възможност да направят своята презентация в уникален за тях стил (използвайки 

диаграми, графики, Пауърпойнт, 3D презентации, създаване на видеа/филми, създаване на плакати и 

постери)  

• Задайте на учениците работа като партньори или в малки групи (По-малките деца, могат да бъдат 

партньори с по-големите си приятели.)  

• Обогатяване: Учениците могат да проучат подобни теми и да направят презентации 


