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Растителна клетка срещу животинска 

клетка  

 

Въпреки че животните и растенията могат да изглеждат напълно различни, техните градивни елементи споделят 

много прилики. Както животинските, така и растителните клетки са сложни еукариотни клетки с много еднакви 

органели. Все пак множеството разлики в структурата и функцията правят тези видове клетки различни. В тази 

дейност учениците ще сравнят структурите на животинската клетка с тези на растителната клетка.  

Основни въпроси  
1. Как се сравняват растителните и животинските клетки?  

2. Как органелите помагат на клетъчната функция?  

Цели  

• Изследвайте органелите на животинските и растителните клетки  

• Сравнете животинската клетка с растителната клетка 

  

Въведение 

Преди началото на тази дейност, учениците трябва да прегледат дейността Клетъчна теория в Studio и 

разликите между еукариотните и прокариотните клетки. 

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio 

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

Учебен обхват: Средно училище     Време за урока: 40 минути   

Ключови термини 

 

    Materials and Resources   

Клетъчна мембрана   

Клетъчна стена   

Хлоропласт   

Еукариотна клетка   

Митохондрия   

Ядро   

Органели   

Прокариотна клетка   

Вакуола   

  

  

Преглед на дейността   
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1. И животинските, и растителните клетки имат специализирани структури, наречени органели, които 

изпълняват специфични функции. Защо е полезно една клетка да има по-малки структури със 

специфични функции?  

Органелите позволяват клетъчните процеси да бъдат по-специализирани и ефективни.  

2. Използвайте инструмента за дисекция, за да намерите органела, наречен ядро. Ядрото е важно както за 

животинските, така и за растителните клетки, защото съхранява генетичния материал на клетката. 

Ядрото е обградено от ядрена обвивка, която съдържа малки дупки. Защо мислите, че има дупки в 

ядрената обвивка?  

Ядрената обвивка има дупки, наречени пори, така че някои материали да могат да се движат в и 

извън ядрото. 

3. Както растителните, така и животинските клетки имат митохондрии. Митохондриите помагат за 

създаването на енергия за клетката чрез разрушаване на захари. Ако погледнете митохондрията вътре, 

може да забележите нагънатите ѝ вътрешни мембрани. Как може нагънатите мембрани да помогнат на 

митохондриите да изпълняват функцията си?  

Нагънатите мембрани увеличават площта на повърхността, което позволява да се случат повече 

реакции за произвеждане на енергия  

4. Както животинските, така и растителните клетки имат клетъчна мембрана. Клетъчната мембрана е 

полупропусклива мембрана, което означава, че позволява определени обекти да преминат, но не и 

други. Как това е от полза за клетката?  

Избирателно пропускливата мембрана позволява на клетките да определят какво да дойде вътре и 

какво да остане извън клетката. Клетъчната мембрана улеснява транспортирането на 

хранителни вещества в клетката и ненужни вещества извън клетката. 

5. Изследвайте растителната клетка. Какви три основни клетъчни структури присъстват в растителните 

клетки, но не и в животинските клетки?  

Клетъчна стена, хлоропласти и вакуола.  

6. Сравнете клетъчната стена с клетъчната мембрана. Какви предимства предоставя клетъчната стена на 

растителните клетки?  

Клетъчните стени осигуряват структура и опора за растителната клетка.  

7. Какво могат да правят растителните клетки чрез хлоропластите, което животинските клетки не могат?  

Хлоропластите позволяват на растителните клетки да извършват фотосинтеза. 

8. Вакуолата помага на растителните клетки да съхраняват голямо количество вода. Защо растителните 

клетки трябва да съхраняват повече вода, отколкото животинските клетки?  

Растенията не могат да се движат като животните, така че те трябва да съхраняват вода в 

случай, че не вали за дълго време.  

9. Въпреки че има много разлики между животинските и растителните клетки, и двете са еукариотни 

клетки. Те са примери за клетки, които са се развили да бъдат много по-сложни от прокариотните 

клетки. Назовете три начина, по които еукариотните клетки са по-сложни от прокариотните клетки.  

Еукариотните клетки са по-големи, имат органели и включват ядро, което съдържа и защитава 

генетичния материал. 

10. Обобщете в 3-4 изречения какво научихте за клетките.  

Животинските и растителните клетки имат органели. Растителните клетки имат 3 

допълнителни органела, за да извършват специфични клетъчни процеси. Тези органиели са 

клетъчната стена, вакуолата и хлоропласта. 
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Заключение 
Изследване на клетки под микроскоп 

Нека учениците наблюдават множество картинки (слайдове) под микроскоп. Кажете на учениците да нарисуват 

това, което виждат, да направят наблюдения и да предсткажат типа клетка за всеки слайд.  

   

Последваща дейност: Едноклетъчни срещу многоклетъчни организми - VIVED Science 

Последваща дейност: Нива на организация - Studio 

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://biology.about.com/od/cellbiology/ss/Animal-Cells-vs-Plant-Cells.htm 

http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm  

https://www.biologycorner.com/worksheets/comparing_plant_animal.html  

http://biology.about.com/od/cellbiology/ss/Animal-Cells-vs-Plant-Cells.htm
http://biology.about.com/od/cellbiology/ss/Animal-Cells-vs-Plant-Cells.htm
http://biology.about.com/od/cellbiology/ss/Animal-Cells-vs-Plant-Cells.htm
http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm
https://www.biologycorner.com/worksheets/comparing_plant_animal.html

