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Знаете ли, че в тялото ви има повече клетки, отколкото хора по целия свят? Въпреки че клетките в тялото ни 

работят заедно, за да ни поддържат живи, те често са специализирани да изпълняват определени функции. В 

тази дейност учениците ще изследват как физическата форма на клетките им позволява да изпълняват задачите 

си по-ефективно. Учениците ще научат как различните клетки са организирани в по-големи единици, за да 

изпълняват по-големи задачи.  

Основни въпроси  
1. Защо е важно клетъчното диференциране за живите организми?  

2. Как формата на различните клетки се отнася към тяхната функция?  

3. Как клетките работят заедно, за да функционират като система?  

Цели  

• Обяснете защо клетките се различават за конкретни цели  

• Сравнете структурата и функцията на специализираните клетки  

• Опишете как клетките са подредени в рамките на нивата на организация на човешкото тяло  

 

Въведение 

Преди тази дейност учениците трябва да завършат Животински (човешки) клетъчни структури и растителни 

клетъчни структури във VIVED Science.  

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio 

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

Клетъчно диференциране   

Учебен обхват: Средно училище     Време за урока: 40 минути   

Ключови термини 

 

    Materials and Resources   

Аксон   

Клетка   

Клет. диференциране   

Дендрит   

Еукариотна клетка   

Миелинов слой   

Неврон   

Орган   

Органел   

Органна система   

Прокариотна клетка   

Тъкан   

  

  

Преглед на дейността   
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1. Ето я еукариотната клетка. Еукариотните клетки обикновено са по-големи от прокариотните клетки, 

защото съдържат органели, които изпълняват специфични функции. Клетките на многоклетъчните 

организми са специализирани за специфични задачи. Кои са някои от възможните специализирани 

задачи, които да извършва клетката?  

Клетките трябва да помагат на тялото да се движи, да поддържат тялото по време на движение, 

да носят хранителни вещества, да премахват отпадъците и т.н.  

2. Клетъчната специализация се случва, когато стволовите клетки се развиват в клетки със специфични 

функции. Ето две различни клетки, намиращи се в човешкото тяло. Въз основа на техните структури, 

можете ли да отгатнете какъв тип клетки са те?  

Червена кръвна клетка и нервна клетка (неврон).  

3. Червената кръвна клетка е оформена като вдлъбната, сплескана топка. Чрез клетъчното диференциране, 

тя е загубила много важни органели като ядрото, митохондриите и ендоплазмения ретикулум. Това 

обаче ѝ позволява да пренася по-ефективно кислород към другите клетки в тялото. Какви предимства би 

имала по-плоската форма пред сферичната форма за кръвните клетки?  

По-плоската форма ще ѝ позволи да се промуши през по-малки кръвоносни съдове, където сферичната 

форма ще заседне.  

4. Тази нервна клетка, или неврон, пренася електрически сигнали по нервната система. Чрез клетъчното 

диференциране, невроните развиват дълги придатъци, наречени дендрити и аксони. Аксонът е 

заобиколен от миелиновия слой, за да се ускори предаването на сигнала. Дендритите получават 

съобщения, докато аксонът изпраща съобщения до други неврони. Защо мислите, че невронът има много 

дендрити, но само един аксон?  

Невронът трябва да усеща сигнали от много места, но само трябва да предаде сигнала към 

следващия неврон. 

5. За по-големи задачи, специализираните клетки работят заедно като единица, наречена тъкан. Ето пример 

за тъкан. Как се казва тази тъкан?  

Мускулна тъкан. 

6. Точно както специализираните клетки могат да работят заедно като тъкан, тъканите могат да работят 

заедно, за да образуват орган. Сърцето е орган, съставен от много мускулни тъкани. Органите също могат 

да работят заедно, за да образуват органна система. Сърцето е главният орган на коя органна система в 

тялото ни?  

Сърцето е главният орган на кръвоносната система. 

7. Можете ли да назовете другите органни системи от ляво на дясно?  

Кръвоносна система, мускулна система, скелетна система, дихателна система, нервна система, 

храносмилателна система 

8. Подредете тези 4 модела от най-ниското ниво на организация до най-високото ниво на организация. 

Снимайте.  

Снимка. 

Заключение 
Изобразителни карти на органната система 

Нека учениците създадат изобразителна карта, показваща нивата на организация на три органа на човешкото 

тяло.  
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Допълнителна информация 

• Групирайте учениците разнородно, за да позволите на учениците със добро владеене на английски език 

да помагат при четенето или тълкуването на въпроси  

• Раздайте хартиени копия на диаграмите, които учениците да използват за справка  

• Раздайте списък с термините и дефинициите, които ще се появят в дейността  

• Дайте възможност на учениците да предоставят отговори, които са устни, писмени или електронно 

въведени  

• Дайте на учениците възможност да използват разнообразни стилове за презентиране 

(графики/диаграми, PowerPoint, 3D презентации, видеоклипове/филми, плакати)  

• Нека учениците работят по двойки или в малки групи (по-малките деца биха могли да си партнират с по-

големите си съученици)  

• Обогатяване: Учениците могат да променят допълнителна променлива в дейността и да потърсят модели  

• Обогатяване: Учениците могат да намерят реални проблеми, включващи разгледаната идея и да 

проектират решения на тези проблеми  

• Обогатяване: Учениците могат да изследват подобни теми и да създадат презентации  

• Обогатяване: Учениците могат да изградят модел на ключова идея  

 

Ресурси 
http://www.pbslearningmedia.org/resource/tdc02.sci.life.stru.different/cell-differentiation/ 
http://www.healthhype.com/red-blood-cells-functions-size-structure-life-cycle-pictures.html  

http://www.pbslearningmedia.org/resource/tdc02.sci.life.stru.different/cell-differentiation/
http://www.pbslearningmedia.org/resource/tdc02.sci.life.stru.different/cell-differentiation/
http://www.pbslearningmedia.org/resource/tdc02.sci.life.stru.different/cell-differentiation/
http://www.healthhype.com/red-blood-cells-functions-size-structure-life-cycle-pictures.html
http://www.healthhype.com/red-blood-cells-functions-size-structure-life-cycle-pictures.html

