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Представяне на клетката  

Работен лист  
  

1. Клетката е градивната единица на целия живот на Земята. Растенията и животните 

съдържат голям брой клетки. Всяка част от тялото ви е направена от клетки. Огледайте 

добре организмите в тази сцена. Кои от тях са отделни клетки (едноклетъчни) и кои от тях 

са колекции от клетки?  

 

 

 

2. Нека да разгледаме частите на клетката. Една клетка може да съдържа около 20 различни 

видове структури. Ето някои от тях. Дисектирайте клетката и използвайте Notes (Бележки) 

за отбелязване на следните части на клетката: цитоплазма, ядро, ендоплазмен ретикулум, 

клетъчна мембрана и митохондрии. Снимайте. 

 

 

 

3. Клетките не само се създават, но и умират. Знаете ли, че около 100 милиона от клетките ни 

умират всяка минута? Но добрата новина е, че другите ни активни клетки са заети да се 

делят и да ги заменят със същата скорост. Някои клетки живеят по-дълго от други. Отнема 

около месец, за да се изхвърли най-горния слой на кожата и да се замени с нови клетки. 

Някои клетки се износват, а някои просто се изключват. Възпроизведете анимацията на 

митозата, за да наблюдавате как клетките се делят.  

 

4. Клетъчното диференциране е механизмът, който позволява на организма да произвежда 

новите видове клетки, от които се нуждае. Диференцирането се случва, когато по-малко 

специализирана клетка се променя, така че да може да изпълнява по-специфична функция. 

По време на диференцирането, организмът използва сигнални молекули, за да предава 

съобщенията за промяната от клетка в клетка. Какво според вас трябва да научи един 

биолог в училище, за да разбере клетъчното диференциране?  
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5. Един от начините да разберем нови неща е да мислим чрез аналогии. Сравняването на 

нещо ново с нещо познато ни помага да разберем новото нещо по-ясно. Учените често 

сравняват клетката с фабрика. По подобие на фабриката, частите на клетката работят 

заедно за обработка на суровини, събиране и разпространение на енергия, производство 

на нови продукти, доставяне на готови стоки и изхвърляне на отпадъци. Използвайте 

Бележките, за да съпоставите всеки органел с неговата функция. Снимайте.  

 

 

 

 

6. Добре, време е да представим "Клетката"!  

Невронът. Невронът е дълга, тънка клетка, която провежда електрически съобщения до и 

от мозъка. Всичко, което мислим, чувстваме и правим, ще бъде невъзможно без неврони. 

Въпреки че повечето неврони вече са налични в мозъците ни, когато се раждаме, има 

доказателства, че ние създаваме нови неврони през целия ни живот.   

Хондроцитът. По-познати като хрущял, тези клетки съставляват гъвкавата съединителна 

тъкан между костите ни. Друго нещо, което хрущялът прави, е да държи проходите в телата 

ни отворени. Ако нямахте хондроцити, дишането през носа ви щеше бъде 

предизвикателство!  

Стволовите клетки. Някои стволови клетки имат забележителната способност да се 

трансформират в точно такава клетка, от каквато се нуждае тялото. Стволовите клетки се 

намират в ембриони и в някои тъкани на възрастните (като мозъка и костния мозък). 

Стволовите клетки могат потенциално да се използват за отглеждане на нови тъкани и 

органи. Стволовите клетки под кожата са били използвани за производство на кожна тъкан 

за пострадали от изгаряне.  

Направете някои наблюдения за тези клетки.  
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7. Кератиноцит. Горният слой на кожата (епидермисът) е направен от твърди кератиноцити, 

които действат като здрави плочи от броня, за да държат острите предмети навън, а 

влагата вътре. Тези клетки стартират по-дълбоко в кожата ви и се изтласкват навън, докато 

новите растат под тях. В крайна сметка, кожните клетки изпадат. Всъщност, ние винаги 

оставяме следа от кожни клетки зад нас.   

Еритроцитът. Червените кръвни клетки, или еритроцити, транспортират животворен 

кислород до всички части на тялото. Червените кръвни клетки също оттеглят нежелания 

СО2, като го пренасят до белите дробове, окъдето можете да го издишате. Червените 

кръвни клетки са като камиони – те имат много място за пренасяне на хемоглобин. Това е 

хем – компонент от хемоглобина – в кръвта, който я прави ярко червена.   

Г-н и г-жа Гамет. Гаметите са сперматозоидите и яйцеклетките, които създават нов живот. 

Когато тези клетки се съединят, се формира нова комбинация от генетичен материал и се 

развива нов индивид, който е различен от родителите си.  

"Миоцитът". Научният термин за мускулна клетка е "миоцит". Мускулните клетки са 

съставени от тънки влакна, които приличат на микроскопични въжета. Влакната са 

подредени в снопове. Специални области, наречени саркомери, карат мускулни влакна да 

се свиват или отпускат.   

Направете някои наблюдения за тези клетки.  

 

 


