
Корисна інформація для гуртківців  

«Юні зоологи» на період карантину 16.03 по 03.04.2020 

(Керівник Богомолова Оксана Антонівна) 

 

1. Тварини які потрібують захисту (інтернет – ресурси 

http://youtube.com/watch?v=-BJsomFxUrM) 

2. Міграція птахів (інтернет – ресурси 

http://youtube.com/watch?v=qVhtNur-Eyc) 

3. Історія кільцювання птахів (інтернет – ресурси 

http://www.izan.kiev.ua/deps/cenbirdr/cenbirdr4.htm) 

4. Охорона птахів (інтернет – ресурси 

http://youtube.com/watch?v=hzAhXWh_JoY) 

5. Вивчення скелету та внутрішньої будови птахів.(інтернет – ресурси   

http://youtube.com/watch?v=QW19R2Ks7_0) 
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Корисна інформація для гуртківців  

«Юні зоологи» на період карантину  03.04.по 24.04 

(Керівник Богомолова Оксана Антонівна) 

№ Тема заняття Дата  Приміт

ка 

1 Розмноження та розвиток земноводних(Інтернет – ресурси 

http://youtube.com/watch?v=iDJwzEngcNM) 

04.04  

2 Дивовижні жаби(Інтернет – ресурси   

http://youtube.com/watch?v=DpIdufp3dVA) 

06.04  

3 Отруйні змії які водяться в Україні (Інтернет – ресурси 

http://youtube.com/watch?v=-E1wekTrubU) 

11.04  

4 Цікаві факти про тварин і їх існування  

 (Інтернет – ресурси http://youtube.com/watch?v=rdZ_bvQ-

ykI) 

 

13.04  

5 Відео вікторини про земноводні 

https://learningapps.org/display?v=pyq

ciajp319 

18.04  

6 Відео  присвячений дню Землі 

https://www.youtube.com/watch?v=qsmPspFxOhA 

 

20.04  
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Завдання на встановлення логічної послідовності 
 

38.  Установіть послідовність розміщення органів травної системи ссавців. 

 

 

 
 

 

 

A) Тонкий та товстий кишечник;   

Б) шлунок;   

B) ротова порожнина з зубами;   

Г) анальний отвір;   

Д) глотка,стравохід.   

 

39  Установіть послідовність дихальних рухів ссавців, починаючи з вдиху. 

A) Об’єм грудної порожнини збільшується;   

Б) повітря надходить у легені;   

B) об’єм грудної порожнини зменшується, повітря «виштовхується» з легень назовні; 5 

Г) міжреберні м’язи і м’язи діафрагми скорочуються;   

Д) м’язи розслаблюються.  

 

Завдання на відповідність 
 

40. Установіть відповідність між прикладами зубів та їхніми характерними ознаками. 

 

 
 

 

 

A) Ікла;   

Б) кутні  

B) різці.  

1.зуби слугують для відкушування; 

2. зуби слугуюь для подрібнення їжі; 

3. зуби слугують для захоплення й утримання здобичі. 

4. Зуби дрібні, загострені, конусоподбні. 



 

41. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами 

для зображеного організму. 

 

  
А) Тип;        1. Вечірниця; 

Б) клас;        2. Гризуни; 

В) ряд;         3. Хордові; 

Г) рід;         4. Рукокрилі; 

Д) вид.          5. Хижі; 

                        6. Ссавці; 

                        7. Вечірниця руда. 

 

42.  Установіть відповідність між рядами Ссавців та тваринами, що до них належать. 

A) Хижаки;   

Б) Рукокрилі;    

B) Комахоїдні;      

Г) Парнокопитні;       

Д) Непарнокопитні.    

 

1. тигр, вовк; 

2. бабак, білка; 

3. кажан, вечірниця; 

4. їжак, землерийка; 

5. зебра, кінь, носоріг; 

6. жирафа, бегемот. 

 



 

№ Тема занять Інтернет - ресурси Дата 

 

1 

Цікавинки про кажанів. https://www.youtube.com

/watch?v=xCMfiaNXg6s 

27.04 

 

2 

Самі найкрасивіші 

метелики Планети 

https://www.youtube.com

/watch?v=YCNmbUQBq

DU 

02.05 

 

3 

Метелики шкідники 

плодових дерев 

https://www.youtube.com

/watch?v=jHBgBndKM5

0 

04.05 

 

4 

Метелики занесені до 

Червоної книги 

https://www.youtube.com

/watch?v=T62Ueo14KKs 

 

11.05 
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https://www.youtube.com/watch?v=T62Ueo14KKs
https://www.youtube.com/watch?v=T62Ueo14KKs


 

№ Тема занять Інтернет - ресурси Дата 

 

1 

Цікавинки про жуків - 

оленів. 

https://www.youtube.com/watch

?v=qi8y7HXL4AEhttps://www.

youtube.com/watch?v=qi8y7HX

L4AE 

 

16.05 

 

2 

Будова травневого хруща. https://www.poznavayka.

org/uk/zoologiya-

2/travneviy-hrushh/ 

 

18.05 

 

3 

Кліщі та хвороби, які 

вони переносять. 

 https://www.youtube

.com/watch?v=ZNjTHL7

F788 

 

23.05 

 

4 

Комахи, які занесені до 

Червоної книги 

https://www.youtube.com

/watch?v=QAt6zkglT7sht

tps://www.youtube.com/

watch?v=QAt6zkglT7s 

 

25.05 

 5  Комахи – 

запилювачі та їх користь. 

Підсумкове заняття.  

https://superagronom.com

/news/5720-dovedeno-

scho-komahi-

zapilyuvachi-suttyevo-

pidvischuyut-vrojaynist-

yablunevih-sadiv 

 

30.05 
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