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Какво са бактериите?  

Учебен обхват: Средно училище    Време за урока: 40 минути  

Ключови термини    Материали и ресурси  

Бактерия                         Камшиче (флагелум)  

Клетъчна капсула         Микроскопичен 

Клетъчна плазмена мембрана   

Нуклеоид  

Клетъчна стена              Пили (ед. пилус) 

Цитоплазма                    Прокариотна клетка  

ДНК                                   Рибозома  

 Какво са бактериите? - Таблица с данни  

  

 

Преглед на дейността 
Знаете ли, че хиляди видове бактерии могат да бъдат намерени в една шепа почва? Бактериите са 

едноклетъчни, прости организми, които се появяват за първи път преди около 2.7 милиарда години! Тази 

дейност осигурява на учениците основополагащи знания за един вид клетка, бактерия. В тази дейност учениците 

ще научат какво прави бактериите такива уникални организми, ще наблюдават техните структури и функции и 

ще анализират разликите между полезни и вредни бактерии.  

Основни въпроси  
1. Как организмите живеят, растат, реагират на околната среда и се 

размножават? 

2. Как структурите на организмите позволяват функциите на живота? 

Цели  

• Сравнете прокариотна с еукариотна клетка 

• Идентифицирайте структурите и функциите на бактерията  

• Опишете вредните и полезните ефекти на бактериите върху другите живи организми  

• Наблюдавайте процеса на размножаване на бактериите  

 

Въведение 
Преди тази дейност, учениците трябва да знаят как да използват микроскоп.  

  



  

zCentral Launch Code: A564   

  

  

  

Юнион Интерактив ООД     Всички права запазени  Какво са бактериите?     2  

  

За да започнете тази дейност, включете учениците в дискусия със следните въпроси: Какво представляват 

бактериите? Всички бактерии ли са вредни за растенията и животните? Кои примери показват, че някои 

бактерии са полезни? Позволете на учениците да споделят идеите си. Обяснете на учениците, че сега ще 

предприемат пътуване в изследователска лаборатория и ще научат за живите едноклетъчни неща, наречени 

прокариоти. Тези прокариотни клетки са най-простите клетки и включват бактериите. Кажете на учениците, че 

докато минават през дейността, ще попълват таблицата с данни Какво са бактериите? чрез добавяне на 

диаграма и функция за всяка част от клетката.  

  

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio 

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

1. Всички живи организми са съставени от живи клетки. Тези клетки могат да бъдат едноклетъчни (една 

клетка) или многоклетъчни (различен брой и видове клетки). В продължение на милиони години, 

едноклетъчните или прокариотните клетки са единствената форма на живот на Земята. Но чрез процеса 

на еволюция са се образували многоклетъчните (еукариотните) клетки. Включете надписите (labels) и 

дисектирайте както прокариотната клетка, така и еукариотната клетка. Направете снимка на ядрото на 

еукариотната клетка. Как се нарича центърът на прокариотната клетка?   

Снимка: Ядро на еукариотна клетка. Центърът на прокариотната клетка се нарича нуклеоид.  

2. Центърът на прокариотната клетка се нарича нуклеоид. "Про" означава преди, а "кари" означава ядро, 

така
 
че прокариотна всъщност на гръцки означава "преди ядро". Прокариотните клетки нямат ядро и 

мембранни органели, каквито притежават еукариотните клетки. Нуклеоидът съдържа генетичния 

материал или ДНК на клетката. Къде би могла да се съхранява тази ДНК в еукариотната клетка?  

ДНК в еукариотната клетка ще се съхранява в ядрото на клетката.  

3. Бактериите са прокариотни клетки, защото са прости, едноклетъчни организми. Те се считат за 

микроскопични организми. Ако разделите думата "микроскопичен" на представка и наставка, 

получавате две думи: микро и скоп (scopic). Обяснете какво означава да си микроскопичен организъм.  

Микроскопичният организъм е толкова малък, че трябва да използваме инструмент, като 

микроскоп, за да го видим. 

4. "Микро" означава малък, а "скоп" означава инструмент, използван за преглед, т.е. микроскопичният 

организъм е толкова малък организъм, че се изисква инструмент, за да го видим. Бактериите са по-

малки от клетките, които съставляват растенията, животните и хората! Бактериите имат много форми и 

размери, включително кокус (кръгла форма), бацилус (прътовидна) и спирални (усукани) бактерии. 

Преместете всяка снимка на бактериите под подходящата форма. Направете снимка на трите форми на 

бактериите под техните правилни надписи.  

Снимка: Кокус (кръгла форма), бацилус (прътовидна форма) и спирални (усукани) бактерии. 

5. Погледнете това изображение на трите вида надписани бактерии. Сравнете това изображение с модела 

на бактерията. Каква е формата на тази бактерия? Обяснете отговора си.  

Това е бацилус бактерия, защото е с форма на пръчки.   

6. Това е бацилус бактерия или бактерия с формата на пръчки. Включете надписите и дисектирайте 

бактериалната клетка. Кои са основните части на бактерията?   
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Основните части на бактерията са клетъчна капсула, клетъчна стена, плазмена мембрана, 

цитоплазма, нуклеоид, рибозоми, камшиче и пилус.  

7. Нека да започнем с външния лепкав слой на бактериалната клетка, наречен клетъчна капсула. Тази 

структура защитава клетката и помага на клетката да се прикрепя към други клетки и повърхности. 

Капсулата на клетката предотвратява нахълтването на еукариотни клетки, позволява на клетката да 

причинява заболявания, а също така предотвратява изсъхването на клетката. Защо е важно да се 

съхранява водата в клетката?   

Бактериите се нуждаят от вода, за да растат и да се размножават, защото ще умрат, ако 

изсъхнат.  

8. Бактериите се нуждаят от вода, за да растат и да се размножават, защото ще умрат, ако изсъхнат. 

Клетъчната стена осигурява на бактерията форма и структура. Растителните клетки също имат клетъчна 

стена, но не и животинските клетки. Сравнете отбелязаната бактериална клетка с животинска клетка. 

Направете снимка на защитната структура на животинската клетка, която е подобна на клетъчната стена 

на бактериалната клетка.  

Снимка: Клетъчно покритие.  

9. Плазмената мембрана позволява определени вещества да влизат или да излизат от клетката. Тази част 

от клетката действа като бариера, която разделя вътрешната от външната част. Следващият слой на 

клетката е цитоплазмата, която е желеобразно вещество, което дава на клетката формата ѝ, държи 

всички вътрешни части на бактерията и пази органелите на мястото им. Това е мястото на повечето 

клетъчна активност. Рибозомите, които правят протеини за клетката, плават свободно в цитоплазмата. 

Какво би станало, ако бактериалната клетка няма цитоплазма? 

Без цитоплазмата клетката ще спадне и материалите няма да могат лесно да преминават от 

един органел в друг.  

10. Нуклеоидът е областта на клетката, където се намира генетичният материал. ДНК на бактерията е 

единична, кръгла нишка и съдържа генетичния отпечатък на бактерията. Когато бактериите се 

размножават, те го правят чрез процеса на бинарно делене. Когато клетката се разделя, ДНК се предава 

към новите клетки. Как мислите, че се вкарва нова ДНК в бактериалните клетки, за да се създадат нови 

видове бактерии?  

В бактериалните клетки се вкарва нова ДНК за създаване на нови видове бактерии през околната 

среда.  

11. Гледайки отново външния слой на клетката, има две важни структури, които изглеждат подобни, но имат 

различни функции. Пилите са подобни на косъмчета структури, които излизат от клетъчната стена и 

позволяват на бактериите да се прикрепят една към друга. Камшичето (флагелум) е структура, подобна 

на опашка, която излиза от клетъчната мембрана и прави камшични движения, така че бактерията да 

може да се движи. И двете са съставени от различни видове протеини. Назовете три разлики между 

пилите и камшичето.  

Пилите са малки, тънки, подобни на косъмчета структури, които излизат от клетъчната стена, 

чиято функция е да се прикрепят към други бактериални клетки, и са съставени от различен вид 

протеин от камшичето. Камшичето е голяма, дебела, подобна на опашка структура, която излиза 

от клетъчната мембрана и чиято функция е да движи клетката; състои се от различен вид 

протеин от пилите.  
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12. И така, къде ще намерим бактерии? Навсякъде! Бактериите могат да бъдат открити в храната, която 

ядем, водата, която пием и въздуха, който дишаме. На Земята има повече бактерии от всеки друг тип 

клетки. Ако има толкова много бактериални клетки в околната среда, тогава защо не сме болни 

постоянно?  

Ние не винаги сме болни, защото не всички бактерии са вредни.  

13. Ние не винаги сме болни, защото не всички бактерии са вредни. Нека да разгледаме различни примери 

за бактерии, които могат да бъдат полезни за растенията и животните. Прочетете всеки надпис, описващ 

как някои бактерии са полезни. Направете снимка на бактериите, които са част от азотния цикъл.  

Снимка: Азот-фиксиращи бактерии върху грахово растение.  

14. Вредните бактерии могат да бъдат намерени във въздуха, водата, храната и насекомите. Прочетете 

всеки надпис, описващ как някои бактерии са вредни и могат да причинят болести, които могат да бъдат 

предадени на хората. Направете снимка на бактериите, които могат да причинят Ешерихия коли (E.coli) 

Снимка: Вредни бактерии от храни.  

15. Обобщете какво научихте за бактериите чрез тази дейност. Уверете се, че ще опишете структурите на 

бактериалната клетка и техните функции. Обяснете как бактериите могат да бъдат както вредни, така и 

полезни за животните и растенията.  

Бактериите са едноклетъчни организми, наричани още прокариотни клетки, които могат да се 

видят само с помощта на микроскоп. Бактериите имат различни форми и размери, включително 

прътовидна, кръгла и спираловидна форма. Бактериите са прости организми, които имат клетъчна 

капсула, за да им осигури защита, да помогне на клетката да се прикрепя към други клетки и 

повърхности и за да я пази от изсушаване. Клетъчната стена осигурява форма и структура. 

Плазмената мембрана позволява определени вещества да влизат или да излизат от клетката. 

Цитоплазмата дава на клетката нейната форма и запазва органелите на мястото им. Рибозомите 

правят протеини за клетката, а нуклеоидът е мястото, където се намира ДНК. Пилите служат за 

прикрепване, а камшичето е за движение. Бактериите могат да бъдат полезни в производството на 

храни и лекарства, при почистване на океана от маслени разливи, за добро храносмилателно здраве, 

при разлагането на мъртвите организми и за превръщането на азота в растителна храна. 

Вредните бактерии могат да причинят различни видове болести при животните и да ги разболеят 

или дори убият. 

   

Заключение 
  

Бактериите в киселото мляко са живи или неживи? 

  

Разделете учениците по двойки и дайте на всяка група различна марка кисело мляко. Повечето продавани в 

търговскатата мрежа кисели млека имат "живи бактериални култури" в тях. Попитайте учениците дали смятат, че 

бактериите в киселото мляко са живи или неживи? Нека напишат отговорите си в бележките си и да кажат 

причините за отговора си. Нека учениците отворят кофичките си с кисело мляко, да вземат много малко 

количество с клечка за зъби и да го намажат върху стъкълцето на микроскопа. Поставете покриващо стъкълце 

върху пробата и го вижте под микроскоп. Нека учениците направят записки и изводи. Проведете дискусия с 

целия клас за техните изводи, за да определите дали бактериите са били живи, когато са ги гледали под 
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микроскопа. Връщайки се към първоначалния въпрос за това, дали бактериите в киселото мляко са живи или 

неживи, те са живи! Киселото мляко има живи, дишащи бактерии, които ядете, за да запазите 

храносмилателната си система здрава. Като продължение на тази дейност, учениците могат да сравнят своите 

данни, за да видят разликите между количеството и вида на бактериите, намерени във всяка различна марка 

кисело мляко.  

 

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 намерят реални проблеми, включващи бактерии и да проектират 

решения на тези проблеми  

• Обогатяване: Учениците могат да изследват различни видове бактерии и да създадат презентации 

• Обогатяване: Учениците могат да изградят модел на бактерия  
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