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Колко малък е най-малкият жив организъм? Ако сте отговорили "толкова малък, колкото клетка," значи сте 

прави! Клетките са най-малката единица на живот. Те могат да работят самостоятелно като едноклетъчен 

организъм или да работят заедно в многоклетъчен организъм. В тази дейност учениците ще проучат как учените 

са разработили клетъчната теория.  

Основни въпроси  
1. Какво представлява клетъчната теория?  

2. Какво е значението на клетъчната теория?  

3. Какви характеристики имат всички живи организми?  

Цели  

• Идентифициране на твърденията на клетъчната теория 

• Да се проучи как е разработена клетъчната теория 

 

Въвеждане 
Преди началото на тази дейност, учениците трябва да прегледат научната нотация (бел. прев. отбелязване с 

мерни единици като например. km, m, cm, mm и т.нат.) и как тя се използва за измерване на обекти, които са 

много големи или много малки.  

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio 

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

1. Клетките са най-малката единица на живот. Кой от тези инструменти е помогнал за откриването на 

клетките? Защо?  

Микроскопът, защото позволява на учените да видят много малки организми отблизо.  

Клетъчна теория   

Учебен обхват: Средно училище     Време за урока: 40 минути   

Ключови термини     Materials and Resources   

Клетъчна теория   

Микроскоп   

Произволно самозараждане   

    

  

Преглед на дейността   
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2. Ученият Робърт Хук е първият човек, който наблюдавал клетките с помощта на микроскоп. Той нарича 

обектите, които е наблюдавал, клетки, защото всичко, което можел да види с грубия си микроскоп, били 

подобни на кутии структури. Погледнете структурата на животинската клетка и на растителната клетка. 

Ако Хук е наблюдавал подобни на кутии структури, какъв тип клетка е изследвал?  

Растителна клетка. 

3. Хук е гледал корк, който е част от растение - кората на дърво. Вдъхновен от откритието на Хук, Антон Ван 

Льовенхук използва уменията си на стъклар, за да създаде свои собствени мощни микроскопи. С 

подобрените микроскопи, той успял да види повече от коркови клетки. 

4. Преди клетъчната теория да бъде широко приета, хората вярвали в идеята на гръцкия учен Аристотел за 

произволното самозараждане. Според Аристотел, животът изглежда сякаш се появява от въздуха, когато 

са изпълнени правилните условия. Например, ако парче месо е оставено на открито за няколко дни, 

какво мислите, че ще се появи? Как това би подкрепило вярата на Аристотел в произволното 

самозараждане на организми?  

Мухи, мухъл или червеи ще се появят на месото, създавайки впечатлението, че те се появяват от 

нищото. 

5. Преди да има микроскопи, учените не можели да видят какво се случва на микроскопично ниво. По 

този начин те не са били в състояние да развият точна хипотеза, за да обяснят защо се появяват 

червеите, мухълът и мухите. Обяснете как подобряването на микроскопите е помогнало на учените 

да опровергаят произволното самозараждане.  

По-добрите микроскопи са позволили на учените да видят клетките, които ще прерастнат в 

мухъл или червеи.  

6. Въз основа на внимателните си наблюдения върху клетките, Теодор Шван, Матиас Якоб Шлайден и 

Рудолф Вирхов, трима немски учени, създават клетъчната теория. Клетъчната теория включва три 

твърдения. Първото е, че всички организми са направени от една или повече клетки. Отворете вашата 

Раница, изберете поне три модела, които поддържат това твърдение и ги добавете към сцената. 

Снимайте.  

Снимка. 

7. Второто е, че клетките са основните градивни елементи на живота. Отворете вашата Раница, изберете 

поне три модела, които поддържат това твърдение и ги добавете към сцената. Снимайте.  

Снимка, снимка. 

8. Третото е, че всички клетки идват от съществуващи клетки. Отворете вашата Раница, изберете поне три 

модела, които поддържат това твърдение и ги добавете към сцената. Снимайте.  

Снимка, снимка. 

9. Как клетъчната теория е в конфликт с идеята за произволното самозараждане?  

Идеята за произволното самозараждане предполага, че живите организми могат да се появят от 

въздуха, но клетъчната теория гласи, че живите неща, които са съставени от клетки, трябва да 

идват от други клетки.  

10. Първоначално учените са открили, че клетките са градивните елементи на растенията. Скоро след това са 

научили, че клетките са градивните елементи и на животните. Въз основа на тези модели, защо според 

вас е било по-лесно за учените да наблюдават растителните клетки, отколкото животинските клетки?  

Растителните клетки имат дебели клетъчни стени, които са по-лесни за оцветяване и се виждат 

по-лесно под микроскоп.  
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11. Защо откриването на клетъчната теория е важно за биологията?  

Клетъчната теория определя основния градивен елемент на живота. 

 

Заключение 
Проучване на клетъчната теория 

Нека учениците изследват различни проби под микроскоп. Обяснете, че въз основа на наблюденията си, те 

трябва да определят, дали всяка проба е от жив организъм.  

  

Последваща дейност: Растителна клетка срещу животинска клетка - Studio 

Последваща дейност: Едноклетъчни срещу многоклетъчни организми - VIVED Science  

  

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 
https://www.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/introduction-to-cells/a/intro-to-cells 
http://ed.ted.com/lessons/the-wacky-history-of-cell-theory  

https://www.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/introduction-to-cells/a/intro-to-cells
http://ed.ted.com/lessons/the-wacky-history-of-cell-theory

