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Вступ 

Докорінна перебудова нашої країни вимагає піднесення рівня освіти та 

виховання молоді поліпшення її підготовки до самостійного трудового 

життя, формування гармонійної особистості. На розв’язання цих завдань і 

спрямованна реформа позашкілля. Здійснення їх неможливі без опору на 

грунтові знання високу свідомість і культуру народних мас. У зв’язку з цим 

особливого значення набуває розвиток пізнавальної самостійності учнів, що 

значною мірою залежить від перебудови і вдосконалення позаурочної 

роботи. 

Програма гуртка «Юні зоологи» орієнтує керівників гуртків на роль 

біологічної освіти у виховані учнів. 

Завдання курсу зоології реалізується в процесі занять і позакласній та 

натуралістичній роботі. Ці форми роботи пов’язані з основами біологічної 

науки і передбачають навчально – дослідні завдання учням. 

Необхідність вивчення програмою матеріалу з зоології у тісному 

зв’язку з сільським господарством виробничою працею, що значною мірою 

реалізується через конкурси, акції та потребує використання комплексних 

навчально – дослідних завдань. 

Виконання навчально – дослідних завдань сприяє поглибленню і 

закріплення знань учнів з зоології, формування в них діалектико – 

матеріалістичного світогляду, розширенню уявлень про взаємозв’язки в 

природі, взаємозумовленість явищ розвитку спостережливості та інтересу до 

зоології виробленістю навичок самостійної роботи. 

У практикумі систематизовано тематику навчально – дослідних завдань 

для учнів 6-8 класів, розкрито принципи їх добору, умови підготовки та 

методику проведення. 

Це допоможе керівникам гуртків, вчителям урізноманітнити форми 

позаурочної роботи учнями, посилити індивідуальну роботу. 
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Завдання побудовані так: зазначають розділ програми і теми завдання 

формується мета досліду чи спостереження, дається послідовність операцій 

учнів у природі, пропунується форма запису результатів досліду чи 

спостереження. У кінці завдання чи групи завдань одного напрямку 

додається пам’ятка керівникові гуртків, щодо проведення деяких біологічних 

чи агротехнічних робіт та використання результатів дослідів і спостережень у 

навчальній роботі.  

Всі завдання додаються відповідно до програми гуртка «Юні зоологи». 

Запропонована тематика навчально – дослідної роботи є орієнтовною тому 

вчителі можуть змінювати об’єкти і теми досліджень. 
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Тип Членистоногі 

ЗАВДАННЯ № 1. Спостереження за способом життя річкового рака. 

 

Мета: Виявити риси пристосованості річкового рака до умов 

середовища, ознайомитись з рефлексами рака, навчитися вести 

спостереження в природи та в лабораторних умовах. 

1. Влітку в чистій річці, струмку чи озері, біля берегів чи під корінням дерев 

зловіть рака, помістіть на піщане дно акваріума. Простежте, як орієнтується 

рак у зовнішньому середовищі: як рак бачить, яку функцію виконують довгі і 

короткі вусики? 

2. Виявіть пристосування рака до умов середовища. Як рак пересувається по 

дну, як він плаває? Яку роль при цьому виконують черевні ніжки та плавець? 

Спостереження проведіть у природному середовищі чи в акваріумі. 

3. Внесіть у посудину, де знаходився рак, краплину туші біля голово грудного 

відділу. Простежте, як струмує вода до зябер і від них. Поясніть ці явища. 

4. Проведіть спостереження за оборонним рефлексом у рака. Коли рак буде в 

спокійному стані,торкніть його гострим предметом чи препарувальною 

голкою. Як реагує рак Покладіть у посудину, де знаходиться рак, на 

невеликій відстані від нього шматочок риби, що вже почала розкладатися. 

Що ви помітите? 

5. Зробіть висновок про пристосування річкового рака до умов середовища. 

Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЗАВДАННЯ № 2. Спостереження за дафніями. 

 

 

Мета: Розширити поняття про різноманітність ракоподібних, вивчити 

умови життя та зовнішню будову прісноводних раків – дафній, 

навчитись проводити спостереження за життям тварин у водоймах. 

1. Влітку в добре прогрітій водоймі розгляньте червонуваті цятки, що, наче 

хмаринки, то піднімаються, то опускаються у воді. Вони є різної величини, 

іноді досягаються у воді. Вони є різної величини, іноді досягають величини 

малої горошини. Це дрібні раки – дафнії. 

2. Як пересуваються дафнії у воді: за допомогою яких органів рачок 

піднімається вгору, «стрибає» вперед і повільно опускається вниз. Чи 

опускається рачок на дно? 

3. Зачерпніть невелику кількість води з рачками і розгляньте під мікроскопом: 

яку будову та форму має тіло рачка? Чим воно вкрите? Який має колір? Які 

внутрішні органи можна побачити? Замалюйте зовнішню будову та спосіб 

руху дафнії. Можливо, вам доведеться побачити, як з виводкової камери 

назовні виходять молоді дафнії. 

4. Влітку, коли водойма, за якою ви вели спостереження, висохне, з її дна 

візьміть мул, помістіть його у воду. Через деякий час з яєць, що лежали у 

мулі виведуться рачки. Як рачки розмножуються? 
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5. Зробіть висновок. 

 Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПАМ’ЯТКА  КЕРІВНИКУ ГУРТКІВ 

Розглядання дафнії в мікроскоп дає можливість удосконалити уміння учнів 

працювати з мікроскопом. Під мікроскопом добре видно внутрішні органи 

дафнії, рух складних очей, биття серця. Серце дафнії дуже чутливе до змін 

середовища існування, особливо до його забруднення. В інституті біофізики 

існує навіть дафнієвий кардіологічний центр, де вивчається робота серця 

водяної блохи (дафнії). 
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ЗАВДАННЯ № 3. Спостереження за павуком - хрестовиком. 

 

 

  

Мета: Ознайомити з поведінкою та способом життя павука – хрестовика, 

з’ясувати рефлекторний характер побудови павутиння, чим живиться 

павук – хрестовиком. 

1. Влітку (у середині чи наприкінці літа) знайдіть у садку, парку чи в лісі павука 

– хрестовика, проведіть за ним спостереження: розгляньте його тіло, 

малюнок на черевці, очі, верхні та нижні щелепи, членисті ніжки. На кінці 

черевця (з нижнього боку) відшукайте три пари павутинних бородавок 

(залоз). 

2. Простежте, як будує павук – хрестовик ловильну сітку(павутину): з чого він 

починає, як робить обвідку, сполучає сторони обвідки, проводить радіальні 

нитки. Намалюйте павутинну сітку. 

3. Поясніть, яке значення має павутина. Доторкніться до павука і простежте, як 

він рухається по павутині, де сидить, як відчуває павутину, полює на 

літаючих комах, живиться. Як можна назвати такий спосіб живлення? 

4. Проведіть спостереження за утворення яйцевого кокона. Для цього 

відшукайте самку павука – хрестовика і посадіть її у пробірку; закрийте 

пробірку ватою. Що самка робитиме? Тримайте пробірку з коконом до весни 

( до виходу молодих павучків) 
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5. Зберіть усіх комах, що потрапили в ловильну сітку павука – хрестовика. 

Змонтуйте колекцію «Комахи, якими живиться павук – хрестовик». Зробіть 

висновок про шкідливість чи корисність павук – хрестовика у природі. 

Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЗАВДАННЯ № 4. Спостереження за павутинним кліщем. 

 

Тема: Ознайомити із способом життя шкідника сільськогосподарських 

рослин – червоного павутинного кліща, провести з учнями 

спостереження за пошкодженими ним рослинами, визначити способи 

боротьби з павутинним кліщем. 

1. Павутинний кліщ пошкоджує близько 600 видів рослин, серед них 

баклажани, перець, гарбуз, диня та інші баштанні і овочеві культури. Він 

розповсюджений у парниках і теплицях. Навесні відшукайте в теплиці 

бур’яни, розгляньте їх, знайдіть кладки яєць, зверніть увагу на їх велику 

чисельність. Проведіть за ними спостереження. Через 8 – 28 днів з них 

можуть вивестись молоді кліщі, які потім мігрують на культурні рослини. Як 

впливає температура на строки появи яєць кліщів? 

2. Коли виведуться кліщі, розгляньте нижній бік листків овочевих та 

баштанних рослин, знайдіть на них мереживо тонкої павутини і в ній кліщів. 

Проведіть спостереження за дорослими кліщами, знайдіть на листках рослин 

світлі плями. Як вони змінюються з часом? Пошкоджені кліщем листки 

засушіть під пресом. Як зимують кліщі? 

3. Дізнайтесь, які способи боротьби з павутинним кліщем використовуються в 

закритому та відкритому ґрунті. Знищуйте в теплиці бур’яни та різні 

рослинні рештки. 

4. Опишіть розвиток павутинного кліща, приготуйте гербарні екземпляри 

пошкоджених ним листків. 
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Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПАМ’ЯТКА КЕРІВНИКУ ГУРТКІВ 

Спостереження за павутинним кліщем проводять також і відкритому ґрунті, 

якщо населений пункт знаходиться в південних районах країни. 

Результати спостережень можна використовувати при вивченні теми 

«Паразитичні кліщі – збудники і переносники небезпечних хвороб», 

характеризуючи спільні ознаки павукоподібних та їх відмінність від 

ракоподібних. 
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ЗАВДАННЯ № 5. Спостереження за травневим хрущем. 

 

 

   

 

Мета: Ознайомити з умовами життя та розвитком травневого хруща, 

навчити розпізнавати рослини (листки і корені), пошкоджені травневим 

хрущем на різних стадіях його розвитку. 

1. Наприкінці квітня і у травні на узліссі листяного лісу, на полях, що 

прилягають до лісу, серед листяних та хвойних дерев знайдіть дорослих 

особин травневого хруща. Проведіть спостереження: де перебувають жуки 

вдень, коли починають літати, коли вони найбільш активні і пасивні, 

протягом якого часу триває масовий літ жуків. 
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2. Розгляньте будову жука: який колір мають надкрила, груди, черевце. 

Переверніть жука черевцем догори і розгляньте членики грудей та ніжки. Як 

жук чіпляється до листків та гілок? Скільки члеників має черевце? Знайдіть 

на ньому маленькі отвори – дихальця. Які органи розміщені на голові жука? 

3. Чим відрізняється самка травневого хруща від самця? Хто першим з них 

вилітає з ґрунту? 

4. Листям яких дерев живляться жуки? Як вони це роблять? Зберіть залишки 

пошкоджених ними листків і зробіть гербарій. Постійно знищуйте жуків. 

5. У молодих насадженнях дерев чи розсадниках відшукайте в ґрунті личинки 

травневого хруща, які мають біле товсте тіло, дугоподібного зігнуте. 

Розгляньте їх будову: чим вкрите тіло, скільки пар ніг. Знайдіть з обох боків 

тіла дихальця. За допомогою пінцета чи голки розгляньте вусики, верхні 

щелепи. Яке значення вони мають для личинки? Знайдіть пошкоджені 

личинками рослини. У чому полягає особливість цих пошкоджень? Зробіть 

гербарій пошкоджених рослин. 

6. У липні – серпні, коли відбувається перетворення личинки травневого хруща 

в лялечку, відшукайте лялечок. Де вони лежать? Якого вони кольору? Які 

мають придатки на тілі? Простежте,чим живиться лялечка. Результати своїх 

спостережень занесіть у щоденник спостережень. 

7. Простежте, чи є в травневого хруща вороги 

Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПАМ’ЯТКА КЕРІВНИКУ ГУРТКІВ 

Самець і самка травневого хруща мають такі особливі будови: у самки пігідій 

загинається вниз і закінчується тонким відростком, у самця на верхівці 

пігідію є невелике потовщення у вигляді ґудзика; у самця булава вусиків 

складається з семи довгих пластинок, а у самки – з шести коротких. 

Дізнатися про вік личинки можна за шириною головної капсули: личинки 

першого віку мають ширину голови 2,5 мм, другого віку – 4мм, третього – 

6,5мм. 
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ЗАВДАННЯ № 6. Спостереження за сонечком. 

Мета: Ознайомити із способом життя і розвитком сонечка семикратного 

– захисником полів і садів, дати уявлення про «Застережливе 

забарвлення, виробити елементарні вміння сонечка розведення в 

лабораторних умовах. 

 

1. Влітку в теплу сонячну погоду в саду, на городі, полі чи в лісі знайдіть 

невеличкого (до 5 – 7мм) яскравого округлого жука із сильно опуклим 

верхнім боком тіла і плоским черевцем. Розгляньте його: який колір мають 

надкрила, крапки на них, скільки крапок на надкрилах. Як поводять себе 

жуки в спокійному стані? 

2. Як жук реагує, якщо до нього доторкнутися? Візьміть жука в руку, з легка 

стисніть його пальцями. Що ви помітите на пальцях? Якого кольору і запаху 

рідина, що її виділяє сонечко? Простежте, чи поїдають його птахи. Якщо ні, 

то чому? Як називається таке забарвлення? 

3. Знайдіть на яблуні, шипшині, капусті тощо колонії попелиць, яка пошкоджує 

рослини. Посадіть на попелиць сонечко і простежте, як сонечко їх поїдають. 

На початку літа наловіть сонечок, посадіть їх у садок, поставте туди гілочки 

рослини, уражену попелицями. Підрахуйте, скільки попелиць з’їсть сонечко 

за одиницю часу (10 – 15хв). Простежте, чи відкладуть ці сонечка яйця. 

4. Якщо в садку сонечка не відклали яйця, відшукайте їх у природі (на 

нижньому боці листків розміщені кладки жовтих яєць сонечка по 40 – 50 

штук у кожній). Через 5 – 14 днів з яєць виводять личинки. Розгляньте 

личинку: якого вона кольору, якого кольору черевце, які в личинки ноги. 



 22 

Посадіть личинок у садок і годуйте їх попелицями. Якщо немає попелиць, 

годуйте личинок цукровим сиропом. 

5. Через 30 - 40 днів стежте за перетворенням личинок у лялечки, які висять на 

листках головою донизу. 

6. Проведіть спостереження за лялечками: чим вкрите їхнє тіло, якого воно 

кольору, розтріскується покрив лялечки, яким виходять назовні молоде 

сонечко, який воно має колір, як змінюється. Дізнайтеся де зимують сонечка. 

Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЗАВДАННЯ № 7. Спостереження за пошкодженнями картоплі 

колорадським жуком. 

 

Мета: Навчити за характером пошкоджень визначати шкідника 

картоплі — колорадського жука, дати уявлення про особливості 

розвитку колорадського жука, ознайомити із способами боротьби з 

колорадським жуком. 

1. Навесні та влітку проведіть спостереження на картопляному полі: у теплий 

сонячний день уважно огляньте листки картоплі з нижнього боку, знайдіть на 

них кладки яєць оранжевого кольору. Підрахуйте кількість яєць у кладці, 

опишіть їх зовнішній вигляд і знищить. 

2. Через 2—3 тижні зафіксуйте появу личинок. Який вигляд має личинка, яка 

її будова? Проведіть спостереження за живленням личинок. Чи однаково 

живляться молоді та дорослі личинки? Засушіть пагони картоплі з листками, 
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пошкодженими молодими і дорослими личинками. Знищуйте личинки 

колорадського жука. 

3. Ведіть спостереження за розвитком колорадського жука. Результати 

спостережень занесіть у таблицю (табл. 33). 

4. Дізнайтесь, які засоби боротьби застосовують з колорадським жуком. 

Проведіть спостереження за знищенням колорадського жука його 

природними ворогами. 

5. Змонтуйте колекцію «Розвиток колорадського жука». У колекцію 

помістіть також зразки пошкоджень картоплі жуком на різних стадіях 

розвитку. 

Опишіть спостереження. 

1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 
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ЗАВДАННЯ № 8. Спостереження за медоносною бджолою. 

 

Мета: Дати уявлення про поліморфізм бджіл, визначити взаємозв'язок 

рослини — комахи-запилювачі. 

1. Навесні та влітку в сонячний день відберіть рослини саду та городу 

(гречка, соняшник, диня, гарбуз, огірки, яблуня, груша, вишня та ін.). 

Уважно-розгляньте їх і визначте, які комахи їх відвідують. Які з них основні 

запилювачі? Коли вони з'являються? 

2. Проведіть спостереження за поведінкою бджоли в природі. У чому полягає 

взаємозв'язок рослини — бджоли — урожай. 

3. Марлевими мішечками ізолюйте кілька квіток на гілці яблуні або 

маточкових квіток на пагонах огірків чи гарбуза. Простежте, чи зав'яжуться 

плоди на цих квітках. 

4. На шкільній чи колгоспній пасіці огляньте вулики. Яка будова вулика? Як 

у ньому працюють бджоли? З дозволу пасічника розгляньте стільники. Яка їх 

будова? 

5. Зверніть увагу на трутневі і маточні комірки. Чим вони відрізняються? Ді-

знайтесь, яка продуктивність одного вулика за рік: (за сезон). 
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6. Дізнайтесь про склад бджолиної сім'ї. Як за: зовнішніми ознаками 

відрізняються матка, робочі бджоли, трутні? З яких яєць вони розвиваються? 

Яким кормом годують бджоли своїх личинок? 

Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 9.Спостереження за пристосованістю, бджіл до збирання і 

перенесення пилку. 

Мета: Дати уявлення про інстинкти в комах, визначити особливості 

пристосованості комах до збирання та перенесення пилку. 

1. Сонячного весняного чи літнього дня в саду чи; на городі на 

комахозапильних рослинах проведіть спостереження за поведінкою 

медоносної бджоли: скільки разів відвідує квітку, в які години дня літання 

бджіл є найбільш активним. 

2. Простежте за деякими рослинами (жовта акація, акація біла тощо) у період 

їх цвітіння. В які дні (залежно від погоди) на квітах цих рослин багато бджіл, 

у які — мало. Спробуйте на смак квітки-рослин у ці дні. Чим пояснити 

відмінність в активності льоту комах у такі дні? 

3. Як бджола запилює квітки? Для чого літає бджола на квітки? Як вона 

збирає пилок і нектар? Уважно розгляньте тіло бджоли: чим воно вкрите, де є 

найбільше волосків, що знаходиться на задніх ніжках робочої бджоли, як 

туди потрапляє пилок, чим утворене обніжжя. 

4. Простежте, як робоча бджола струшує пилкове обніжжя в правий і лівий 

кошик задніх ніжок. Послідовно опишіть дії бджоли по очищенню клейкого 

пилку. Як можна назвати цю складну поведінку бджоли? Чим вона 

зумовлена? 

5. Приготуйте гербарні екземпляри квіток рослин, що запилюються 

бджолами. Які пристосування мають квітки до перехресного запилення? 

Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 10.Спостереження за добовою активністю комах-запилювачів, 

їх зв'язками з рослинами. 

Мета: Ознайомитись із взаємозв'язком і взаємозалежністю між 

рослинами і комахами-запилювачами, закріпити знання учнів про 

будову квіток, правильно вести спостереження за добовими 

біологічними ритмами. 

1. Простежте навесні та влітку за квітучими рослинами, що запилюються 

комахами та вітром. Виявіть комахозапильні рослини. Які комахи їх відві-

дують? Спостереження ведіть уранці (від 7-00 до 9-00 год), в обід (від 12-00 

до 14-00 год) і ввечері (від 16-00 до 18-00 год) по 15—20 хв протягом кількох 

днів. Простежте за поведінкою комах-запилювачів. Які вони мають 

пристосування до запилювання квітів? Як пояснити їх поведінку? 

Спостереження необхідно проводити протягом З—6 днів. 

2. Поблизу комахозапильних рослин знайдіть вітрозапильні. Порівняйте 

будову їхніх квіток і суцвіть. Чим вони відрізняються? Виявіть у них 

особливості пристосування до різних способів запилення. 

3. Виготуйте колекцію «Комахозапильні та вітрозапильні рослини». 

Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 11. Вивчення ролі джмелів у запиленні квіткових рослин. 

 

Мета: Визначити роль джмелів у запиленні кормових трав із родини 

бобових, ознайомити з рисами пристосованості квіток до запилення 

джмелями, пояснити необхідність охорони джмелів. 

1. На полі, де ростуть багаторічні трави (конюшина, люцерна тощо), виділіть 

по 2—3 кущі для спостереження. На інших 2—3 кущах обірвіть усі квітки, а 

бутони ізолюйте марлевими мішечками. 

2. На відкритих кущах конюшини проведіть спостереження за активністю 

льоту джмелів, їх поведінкою на квітках. 

3. Проведіть спостереження за «роботою» джмелів-на квітках конюшини. 

Завдяки яким особливостям будови квітки конюшини та джмеля 

здійснюється запилення? 

4. Коли конюшина відцвіте, підрахуйте кількість плодів на кущах 

контрольних рослин (цвіли відкрито) і на кущах з ізольованими квітками. 

Результати досліду поясніть. 

Опишіть спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 12. Спостереження за мурашками. 

 

Мета: Ознайомити із складом мурашиної сім'ї, законами їх життя, їх 

живленням. 

1. У травні — червні в хвойному чи мішаному лісі знайдіть гніздо рудих 

лісових мурашок. Установіть розміри мурашиного гнізда (висоту і діаметр 

основи), місце розташування, виміряйте температуру на поверхні та глибині 

гнізда, визначте кількість та довжину мурашиних доріжок. 

2. Вивчіть склад сім'ї мурашок, порівняйте зі складом сім'ї бджіл. Проведіть 

спостереження за діяльністю особин різних груп сім'ї, особливостями 

зовнішньої будови та функціями робочих мурашок, самців, самок тощо. 

Спробуйте знайти серед них крилатих особин. Що це за особини? Чи 

залишаються у них крила протягом усього життя? 

3. Установіть, які види дерев, кущів, трав'янистих рослин ростуть поблизу 

мурашиного гнізда. Виясніть, де будують свої гнізда мурашки. 

4. Установіть, чим живляться мурашки, яких шкідників лісу вони знищують. 

Зберіть їх для колекції. Поясніть роль мурашок у природі
.
 лоти. Цю рідину 

вони випорскують з кінця черевця, підігнувши його при цьому і 

спрямувавши на жертву. Сім'ї мурашок живуть у гніздах, які мають наземну 

та підземну частини. Наземна частина гнізда в хвойних лісах будується з 

хвоїнок, у листяних — з гілочок й інших дрібних, але міцних рослинних 
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частинок. Зверху мурашки формують покривний шар, що захищає мурашник 

від промокання. Підземна частина мурашника являє собою сплетіння ходів, 

які можуть сягати глибини 1—2 м. Сім'я рудих лісових мурашок за 

сприятливих умов може існувати 90— 100 років. За цей час у сім'ї багато 

разів змінюються самки, що живуть-15—20 років, і ще частіше — робочі 

мурашки, що живуть лише 3 роки. 

Поживою для мурашок є комахи, які розмножуються масово. Серед них 

значну частку становлять лісові комахи-шкідники. 

Опис спостереження.  

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 13. Розселення мурашок. 

Мета: Розширити знання учнів про життя мурашок, їх роль у природі, 

ознайомити із роллю мурашок у біологічному способі боротьби з 

комахами-шкідниками, навчити розселяти мурашок. 

1. Наприкінці травня — на початку липня разом з лісником визначте ділянки 

лісу для розселення мурашок. Перевірте, чи не мають ці ділянки природних 

ворогів мурашок (кротів, жаб, борсуків, лисиць тощо). Позначте місця для 

переселення мурашок. 

2. Вибрані у тіні дерев ділянки, що знаходяться на відстані 80—100 м одна 

від одної, скопайте на глибину 30 см, злегка підсушіть землю. На середину 

скопаної ділянки помістіть сухий пеньок або зруб деревини, навколо яких 

зробіть валик із сухої трави і листя. 

3. Відшукайте гнізда рудих лісових мурашок. Удвох з товаришем візьміть 

лопатою гніздовий матеріал з обох боків гнізда (до половини купи наземної 

частини) і помістіть у відро, щільно закривши його кришкою. Решту гнізда 

обережно вирівняйте, щоб не пошкодити його. 

4. Через добу перенесіть узяту частину мурашиного гнізда на середину 

підготовленої ділянки, кожну частину посипте цукром-піском (1 склянка) і 

накрийте гніздо на півдоби відром або ящиком. 

5. Стежте за гніздом, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені, 

вимірюйте періодично температуру в гнізді (вона повинна бути не 

нижчою 19— 20 С) і вологість (вона повинна бути 10—18%). 

6. Наприкінці літа проведіть облік гнізд, що прижились. З'ясуйте, чому не всі 

гнізда прижились. 

 Опис спостережень. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7.  

 

Пам'ятка керівника гуртків. 

Мурашки, як правило, тяжко переносять різку зміну умов життя. 

Переселяючи рудих мурашок, слід враховувати їх видові і расові 

особливості. Правильний добір видів мурашок для переселення та 

екологічних рас у певні насадження забезпечує кращу приживлюваність їх у 

нових місцях. 
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Тип Хордові 

Клас Риби 

Завдання 14. Спостереження за зміною забарвлення риб.  
 

 
 

Мета: Закріпити поняття про будову та спосіб життя річкового окуня, 

ознайомити із пристосуванням організмів до умов середовища. 

1. На березі річки за допомогою «Водяного дзеркала» проведіть спостереження 

за окунем. Спробуйте у зграйці сріблястої молоді риб, що плаває біля 

поверхні води, знайти окуня. Якої форми тіло? якого забарвлення? які плавці 

є на тілі? Схарактеризуйте умови життя річкового окуня. 

2. Візьміть кілька маленьких окунів і перенесіть їх у акваріум із світлим 

ґрунтом. Опишіть забарвлення тіла окунів. Через добу подивіться, чи не 

змінилось їх забарвлення. 

3. Якщо відбулась зміна забарвлення тіла окунів перенесіть в акваріум з темним 

ґрунтом. Для цього на дно покладіть гальку або добре промите деревне 

вугілля. Простежте, як змінилось забарвлення окунів. За який час це 

відбулось ? Поясніть ці зміни. Чи трапляється подібне явище в звичайних 

акваріумних риб? Результати спостережень запишіть. 

Опис спостережень. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Клас Земноводні. 

Завдання 15. Спостереження за шпорковими жабами. 

 
 
Мета: Дати уявлення про різноманітність земноводних, показати 

різноманітність пристосувань земноводних до умов середовища. 

1. В акваріумі чи у відділі амфібій у зоопарку проведіть спостереження за 

шпорковими жабами. Який спосіб життя вони ведуть? З якою швидкістю 

рухаються? Де переважно сидять? Як плавають? 

2. Розгляньте зовнішню будову шпоркових жаб. Якого вони кольору? Яка 

довжина їх тіла? які особливості будови ніг? Яку роль у житті шпоркових 

жаб відіграють кігтики на ніжках? Звідки походить їх назва. 

3. Простежте, як живиться шпоркова жаба. Як її годують у неволі? У неволі її 

підгодовують сухою кропивою, розторопшею в порошок і запареною 

окропом. Чому не можна давати їй надмірну кількість їжі? 

4. Як розмножується шпоркові жаби у неволі? Яка має бути при цьому 

температура води? Послухайте ввечері, як співають самці. Простежте, яку 

кількість ікринок відкладає самка і яке місце для цього вибирає. Чому після 

ікрометання необхідно відсадити батьків? 
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5. Простежте, через який час з’являються з ікринок личинки. На який день після 

появи вони почнуть живитись і чим? Через який час личинки (пуголовки) 

перетворяться в дорослих жаб? 

6. Опишіть розвиток пуголовків. Чим розвиток пуголовків шпоркової жаби 

відрізняється від розвитку пуголовків інших жаб? 

Опис спостережень. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 45 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Пам'ятка керівника гуртків. 

У шпоркових жаб можна легко виробити умовні рефлекси на їжу. Вони 

швидко звикають до хазяїна. 

 Результати спостережень можна використати на уроці при вивченні 

розмноження і розвитку земноводних, звернувши увагу на послідовність 

стадій розвитку. Відмінність кожної наступної стадії від попередньої. 
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Клас Плазуни. 

Завдання 16. Спостереження за ящіркою. 

 

 
Мета: Закріпити уявлення про пристосованість організмів до умов 

життя та регенерацію, навчити спостерігати за тваринами в природі та 

лабораторних умовах. 

1. На сонячних місцях степу, луків, лісу або невисоко в горах проведіть 

спостереження за ящіркою. Визначте, яку довжину та забарвлення має тіло 

ящірки, чим воно вкрите, які органи чуттів знаходяться на голові, яка 

особливість будови кінцівок, чи є на них перетинки. 

2. Спіймайте 2—3 ящірок, помістіть їх у тераріум, на дно якого насипте 

чистого піску і покладіть кілька камінців. Проведіть спостереження за 

живленням ящірки. Для цього наловіть мух, коників (відірвіть крило), їхніх 

личинок, дрібних жуків тощо. Яку їжу поїдає ящірка та як саме (кидається на 

неї чи відшукує її) ? За яких умов ящірка краще їсть? 

3. Простежте за активністю ящірки протягом доби. 

4. Схопіть ящірку за кінчик хвоста. Що вона зробить? Проведіть 

спостереження за кінчиком хвоста, що відпав. 

5. Помістіть ящірку з відірваним хвостом в інший тераріум, вдосталь її 

годуйте. Простежте, коли в ящірки почне відростати новий хвіст і як швидко 

він ростиме. Яке значення має відпадання хвоста для ящірки? 

6. Дізнайтесь, які тварини живляться ящірками.  

Результати спостережень. 
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1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Пам'ятка керівникам гуртків. 

 Можна використати під час вивчення тем «Клас Плазуни. Ящірка прудка», 

«Природні угруповання рослин і тварин» (8-й клас), поставивши такі 

запитання: Які риси зовнішньої будови ящірки свідчать про наземний спосіб 

її існування? В яких природних угрупованнях живуть жаба і ящірка? Чим 

відрізняються умови життя цих тварин? 
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Завдання 17. Спостереження за черепахою. 

 

Мета: Дати уявлення про різноманітність будови плазунів, сформувати 

навички доглядання за черепахою, навчити знаходити в плазунів 

пристосування до умов існування. 

1. У живому кутку чи міському зоопарку простежте за зовнішнім виглядом 

черепахи. Дізнайтесь про вид черепахи. З чого складається панцир? Як. 

пересувається черепаха? 

2. Розгляньте будову тіла черепахи. Скільки отворів має панцир? Які органи 

тіла висуває черепаха через передній отвір, які — через задній. Чим вкриті 

щелепи на кінцях? Чи є в черепахи зуби? Якщо в живому кутку чи зоопарку є 

болотяна черепаха, порівняйте її із степовою. 

3. Простежте за живленням степової черепахи:
 
складіть список рослин, якими 

вона живиться, визначте, які рослини вона поїдає, що ще їсть. Зверніть увагу 

на те, як черепаха бере їжу, як вона п'є, який, у неї язик. 

4. Зробіть висновок: чим черепаха відрізняється від інших представників 

класу плазунів. Визначте-риси пристосування черепахи до умов існування. 

Результати спостережень занесіть у щоденник. 

Пам'ятка вчителеві. Здобуті дані можна використати при вивченні тем 

«Різноманітність сучасних плазунів», «Основні напрями еволюції 

органічного світу». При вивченні першої теми пропонуємо виконати таке 
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завдання: користуючись результатами спостережень за ящіркою, черепахою і 

вужем, скласти характеристику класу плазунів (табл. ). 

Таблиця . 

Характеристика класу плазунів 

Назва 

пред-

ставника 

класу 

Середо-

вище існу-

вання 

Шкір-

ний 

покрив 

Орга-

ни 

руху 

Органи 

ди-

хання 

Орга-

ни 

чуттів 

Крово-

носна 

система 

Спосіб 

розмно-

ження 

       

При вивченні другої теми доцільно запропонувати учням навести приклади 

ідіоадаптації у плазунів. 

Опис спостереження. 

 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Клас Птахи 

 

Завдання 18. Спостереження за добовою активністю птахів при 

вигодовуванні пташенят. 

 

Мета: Вивчити видовий склад корму птахів, закріпити поняття про 

сезонні явища в житті птахів, вивчити особливості способу життя птахів. 

1. Наприкінці весни чи на початку літа відшукайте в саду, парку, сквері або 

лісі зяблика. Уважно його розгляньте: яке в нього забарвлення, чим відріз-

няється самка від самця; послухайте, як вони співають. 

2. Проведіть спостереження за кількістю прильотів зяблика до гнізда з 

пташенятами протягом доби. Спостереження проводьте вранці (5-00—7-

00), вдень (12-00—14-00) і ввечері(17-00—19-00), намагаючись не видати 

себе. Результати спостережень занесіть у таблицю (табл. 35). 

Таблиця Добова активність льоту зяблика під час вигодовування 

пташенят 

Назва 

птаха 

Самець 

чи самка 

Погодні 

умови 

Кількість прильотів до гнізда-за період 

5-00— 7-

00 

12-00— 1  17-00— 

14-00        19-00 

У серед-

1 ньому 

       

       

3. За рештками їжі, що знайдете біля гнізда чи на деякій відстані від нього, 

визначте, який корм переважає при вигодовуванні пташенят зяблика. (До 

складу корму пташенят можуть входити: личинки комах, гусениці, жуки-
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довгоносики, клопи-черепашки, дрібні метелики, совки, п'ядуни, насіння 

бур'янів тощо.) Хто з батьків годує пташенят? 

4.Зробіть висновок про роль зяблика в охороні зелених насаджень.  

Опис спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ВИСНОВОК:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 19. Спостереження за добовою діяльністю птахів у період їх 

найбільшої активності. 

 

Мета: Ознайомити з поведінкою птахів у період розмноження та з 

пристосуванням птахів до певних умов середовища, пояснити 

необхідність збереження спокою птахів у весняний період. 

1. Навесні після танення снігу, вийдіть у поле, де засіяні озимі культури, 

знайдіть жайворонка польового. Опишіть його зовнішній вигляд, розміри 

тіла, забарвлення, як він літає. 

2. Послухайте, як співає жайворонок у різні години доби (5-00—7-00, 12-00—

14-00, 17-00—19-00), запишіть його пісню. Дізнайтесь, хто співає — самець 

чи самка, як співає — в небі чи сидячи на землі. Поясніть біологічне 

значення співу. 

3. Чим живиться жайворонок? Як відбувається-живлення — на землі чи в 

повітрі? Які птахи мають такий самий спосіб живлення? 

4. Проведіть спостереження за гніздом жайворонка: де воно збудоване, з 

якого матеріалу, які його розміри, яка кількість яєць в кладці, якого вони ко-

льору. Результати спостережень запишіть у щоденник, замалюйте чи 

сфотографуйте гніздо птаха. 

Опис спостереження. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Пам'ятка керівникам гуртків. 

При виконанні завдання II слід звернути увагу учнів на обережність 

проведення спостережень за гніздом з кладкою яєць (якщо птахи помітять 

дітей поблизу гнізда, вони можуть його-покинути). Якщо дітям не вдалося 
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знайти гніздо жайворонка з кладкою яєць навесні, то можна це зробити на 

початку липня. Здобуту інформацію можна використати на уроках з тем 

«Птахи парків, садів, лук, полів, лісів, боліт, узбереж, водойм, степів, 

пустинь, хижі птахи», «Роль птахів у природі і житті людини, система 

заходів з охорони птахів, передбачена Законом про охорону і використання 

тваринного світу»  
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Завдання 20 . Спостереження за роботою дятла в лісі. 

 

Мета: Ознайомити з поведінкою птаха, його рисами пристосованості до 

життя в лісі, з'ясувати роль дятла в збереженні лісу. 

1. Навесні підіть у сосновий чи мішаний ліс, знайдіть великого строкатого 

дятла, уважно розгляньте його. Зверніть увагу на пір'я, будову голови, 

дзьоба, шиї, ніг. Замалюйте або сфотографуйте його. Проведіть 

спостереження за поведінкою птаха, пересуванням по стовбуру, позами. 

Скільки він має точок опори? Як чистить пір'я? Яке положення займають 

пальці ніг, коли птах сидить на гілці або стрибає по землі? Як птах здійснює 

свій шлюбний танок? 

3. Дізнайтесь, як живиться дятел, де знаходить собі поживу, як її добуває. 

Чим живиться дятел влітку, чим — взимку? Де гніздиться дятел? Як і чим він 

годує пташенят? Як знаходить своє гніздо з пташенятами? Як поводяться в 

гніздах пташенята дятлів різних видів? 

4. Знайдіть у лісі сліди діяльності дятла: пошкоджену шкідниками лісу кору, 

що «окільцьована» дятлом, розкльовані соснові та ялинові шишки. Зберіть їх 

для колекції. 

5. Зробіть висновок про пристосування дятла до життя в лісі та його роль у 

природі. 

Опишіть спостереження. 
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1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Короткий словник - довідник 
 А 

Адаптації (від лат. адапто - пристосовую) - різноманітні пристосування 

організмів до умов середовища життя. 

Альфа-особина (від грец. альфа (а) -перша літера грецького алфавіту) - лідер 

в угрупованні соціальних тварин. 

Б 

Безумовні рефлекси - відносно постійні, вроджені реакції організму у 

відповідь на дію зовнішніх і внутрішніх подразників. 

Бічна лінія - орган чуття риб, личинок і деяких дорослих земноводних, 

розташований у їхній шкірі; сприймає напрямок потоків води та різні 

коливання у довкіллі. 

В 

Вид - сукупність організмів, схожих між собою за будовою, життєвими 

функціями, вимогами до середовища життя, які займають певну територію, 

можуть вільно схрещуватися між собою і давати плідних нащадків. 

Вібриси (від лат. вібро - коливаюся) -довгі чутливі волоски на тілі 

(переважно на голові) ссавців. 

Г 

Гельмінти (від грец. гепьмінтос - черв) -представники різних груп червів, які 

ведуть паразитичний спосіб життя. 

Гемолімфа (від грец. - хайма - кров і лат. лімфа - чиста вода, волога) - рідка 

тканина внутрішнього середовища деяких безхребетних тварин з 

незамкненою кровоносною системою, утворюється за рахунок змішування 

крові та порожнинної рідини. 

Гермафродити (від імені міфологічної істоти давніх греків, сина бога Гермеса 

та богині Афродіти - Гермафродита - напівчоловік, напівжінка) - організми, у 

яких утворюються як жіночі, так і чоловічі статеві клітини. 

http://narodna-osvita.com.ua/7060-korotkiy-slovnik-termnv-z-bologyi-za-7-klas.html
http://narodna-osvita.com.ua/7060-korotkiy-slovnik-termnv-z-bologyi-za-7-klas.html
http://narodna-osvita.com.ua/7060-korotkiy-slovnik-termnv-z-bologyi-za-7-klas.html
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Глікокапікс (від грец. глікіс - солодкий та лат. каллюм - товста шкіра) - 

тонкий пружний надмембранний шар тваринних клітин, який складається з 

органічних речовин, сполучених із плазматичною мембраною. 

Гормони (від грец. гормао - рухаю, спонукаю) - біологічно активні органічні 

сполуки тварин, здатні регулювати процеси росту, розвитку та обміну 

речовин. їх виробляють ендокринні залози. 

Грумінг (в(д англ. грум-чистити коня, доглядати) - одна зі складових 

гігієнічної поведінки тварин, спрямованої на очищення поверхні тіла. У 

тварин, які ведуть колективний спосіб життя, слугує механізмом 

підтримання ієрархії, у приматів - також статевої поведінки. 

Д 

Дзижчапьця - видозмінена друга пара крил у двокрилих комах; стабілізують 

положення тіла під час польоту. 

Дихання - сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм 

кисню та розщеплення складних органічних сполук в організмі до простіших, 

унаслідок чого вивільняється енергія, необхідна для забезпечення процесів 

життєдіяльності. 

Е 

Екологічна етика (від грец. етикос - норов, звичай) - галузь знань, предметом 

якої є моральні та духовні аспекти ставлення людини до живої і неживої 

природи. Базується на усвідомленні того, що живі організми та неживі 

об'єкти мають таке саме беззаперечне право на існування, як і людина. 

Екологічна ніша (від ойкос - дім, житло та логос - наука) - просторове та 

трофічне положення популяції певного виду в екосистемі, визначається 

зв'язками з популяціями інших видів та відношенням до чинників неживої 

природи. 

Екологічні чинники - усі компоненти навколишнього середовища, які 

впливають на живі організми та їхні угруповання: абіотичні чинники - 

складові неживої природи; антропогенні чинники - різні форми діяльності 
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людини; біотичні чинники - різні форми взаємозв'язків між особинами в 

популяціях і між популяціями в угрупованнях. 

Екологія (від грец. ойкос - дім і логос -наука) - наука про взаємозв’язки 

живих організмів та їхніх угруповань між собою та з навколишнім 

середовищем. 

Екосистема (від грец. ойкос - дім і система - об’єднання, сполучення) - 

сукупність популяцій різних видів, які взаємодіють між собою та з фізичним 

середовищем життя таким чином, що виникають потоки енергії та колообіг 

речовин, які з’єднують усі компоненти екосистеми в єдине ціле. 

Елементарна розумова діяльність -поведінка тварин, яка відрізняється від на-

учіння тим, що тварина, стикнувшися з новою для себе ситуацією, зазвичай з 

першої спроби будує правильну модель поведінки. 

Ентомологія (від грец. ентома- комахи та логос - наука) - наука про комах. 

Етограма (від грец. етос - норов і гра-мос - записую) - реєстрація всієї 

послідовності поведінкових реакцій і поз особин певного виду. 

Етологія (від грец. етос - характер, норов та логос - наука) - наука про 

поведінку тварин. 

Ехолокація (від грец. ехо - звук та лат. локаціо - розміщення) - здатність 

тварин виробляти звукові сигнали (як правило, високої частоти) і сприймати 

їх після того, як ті відбиваються від перешкод; тварини використовують 

ехолокацію для полювання на здобич та орієнтації у просторі. 

Ж 

Живонародження - спосіб розмноження тварин, за якого зародок 

розвивається всередині материнського організму без формування яйцевих 

оболонок. 

Жирове тіло - пухка сполучна тканина членистоногих, яка заповнює 

проміжки між внутрішніми органами; накопичує поживні речовини, 

поглинає продукти обміну речовин, є джерелом води та виконує 

теплоізоляційну функцію. 

З 
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Запліднення - процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з 

утворенням зиготи. Буває зовнішнім та внутрішнім. 

Заповідники - природоохоронні установи загальнодержавного значення, які 

створюють з метою збереження у природному стані типових для даної 

місцевості або унікальних природних комплексів, вивчення 

природних процесів і явищ, що в них відбуваються, розроблення наукових 

засад охорони природи. 

Зародкові листки - зародкові тканини багатоклітинних тварин (ектодерма, 

мезодерма, ентодерма). 

Зигота (від грец. зиготос- сполучений разом) - запліднена яйцеклітина; 

утворюється внаслідок злиття чоловічої та жіночої статевих клітин. 

Зоологія (від грец. зоон- тварина та логос - наука) - наука про тваринний світ. 

І 

Ієрархія (від грец. Ієрос- священний та архі - влада) - положення особини в 

соціальній структурі угруповання тварин, яке визначається її черговістю при 

споживанні їжі, можливістю залишити нащадків, положенням при 

пересуванні групи. 

Ієрархія домінування (від грец. ієрос -священний, архі- влада та лат. 

домінантіс -панівний) - система «підпорядкування - домінування» в 

угрупованнях соціальних тварин. 

Імпринтинг (від англ. імпринт - фіксувати, запам’ятовувати) - фіксація в 

пам'яті ознак об’єктів під час формування або корегування вроджених 

поведінкових дій. 

Індивідуальний розвиток - розвиток багатоклітинних організмів, що 

починається від однієї клітини (зиготи, спори тощо) чи багатоклітинного 

зачатка (при вегетативному розмноженні) та закінчується смертю. 

Інстинкт (від лат. інстинктус - спонукання) - закономірна послідовність 

складних, спадково зумовлених стереотипних актів поведінки, притаманна 

особинам даного виду і спрямована на здійснення тієї чи тієї життєвої 
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функції. У сучасній науковій літературі замість поняття «інстинкт» 

дедалі частіше вживають «стратегія поведінки». 

К 

Кругообіг речовин 

 - сукупність циклічних фізичних, хімічних і біологічних процесів у біосфері, 

пов’язаних з перетворенням і переміщенням певних хімічних елементів 

і речовин. Частково ці процеси відбуваються за участі живих істот, частково - 

поза їхніми організмами. 

Коменсалізм (від лат. ком - разом та менса - стіл, трапеза) - тип 

взаємозв’язків організмів різних видів, за якого один з них (коменсап) 

використовує їжу, продукти життєдіяльності, організм чи житло іншого 

(хазяїна), не завдаючи останньому помітної шкоди. 

Комунікація тварин (від лат. комунікацій - передача, повідомлення) - 

поведінка тварин, пов’язана з передачею тим чи тим способом інформації, 

яка змінює поведінку інших особин. 

Конкуренція (від лат. конкурентіа -стикатись) - взаємозв'язки між особинами 

одного (внутрішньовидова) або різних (міжвидова) видів, за яких 

використання певного ресурсу довкілля одним із конкурентів зменшує його 

доступність для інших. 

Консументи (від лат. консумо - споживаю) - гетеротрофні організми, які 

споживають готові органічні сполуки: інші організми, продукти їхньої 

життєдіяльності або рештки. 

Кутикула (від лат. кутикула - шкірка) -щільний шар неклітинної речовини, 

що вкриває поверхню тіла багатьох живих організмів (членистоногі, круглі та 

кільчасті черви та ін.); продукт виділення клітин покривного епітелію. 

Л 

Ланцюги живлення - послідовності, у яких організми одного виду, їхні 

рештки або продукти життєдіяльності слугують об’єктом живлення для 

організмів іншого. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjijNKmk67eAhWJCCwKHVTtCsMQFjAEegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F11151212%2Fgeografiya%2Fbiologichniy_krugoobig_rechovin&usg=AOvVaw3-cFVNTSNWRxTj2Fu5O8AI
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjijNKmk67eAhWJCCwKHVTtCsMQFjAEegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F11151212%2Fgeografiya%2Fbiologichniy_krugoobig_rechovin&usg=AOvVaw3-cFVNTSNWRxTj2Fu5O8AI
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjijNKmk67eAhWJCCwKHVTtCsMQFjAEegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F11151212%2Fgeografiya%2Fbiologichniy_krugoobig_rechovin&usg=AOvVaw3-cFVNTSNWRxTj2Fu5O8AI


 64 

Личинка - фаза непрямого розвитку тварин, яка значно відрізняється від 

дорослих особин за будовою, а часто - і способом життя. 

Лялечка - фаза розвитку комах, на якій відбуваються складні процеси 

руйнування тканин та органів, притаманних личинці, та формування таких, 

що притаманні дорослій особині. 

М 

Мантія (від грец. мантіон - покривало, плащ) - складка покривів молюсків і 

деяких інших груп тварин, що вкриває все тіло або його частину. 

Міграція (від лат. міграцій - переселення, переміщення) - періодичні зміни 

місць існування тварин, що суттєво відрізняються між собою. 

Мімікрія (від грец. мімікос - наслідувальний) - здатність до наслідування 

забарвлення чи форми одних організмів (моделі) іншими (імітаторами). 

Одним з поширених випадків мімікрії є наслідування добре захищених 

організмів погано захищеними. 

Мозаїчний зір - зображення, що виникає з окремих частин. Сприймаються 

простими очима, з яких складаються складні, або фасеткові, очі 

членистоногих. 

Мутуалізм (від лат. мутуюс - взаємний) -взаємовигідні відносини між 

організмами різних видів). 

Н 

Научіння - зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду, 

тобто внаслідок взаємодії тварини з довкіллям. 

Нейрогормони (від грец. неврон -жила, нерв та гормао - рухаю, спонукаю) -за 

дією подібні до гормонів біологічно активні речовини тварин, які 

виробляються спеціалізованими нервовими клітинами. 

Нейрони (від грец. неврон - жила, нерв) -клітини нервової системи. 

Некрофаги (від грец. некрос - мертвий та фагос - живлення, їжа) - тварини, 

що живляться трупами. 

Нерест - процес відкладання ікринок (яєць) самками риб та амфібій з 

наступним заплідненням їх самцями. 
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О 

Обмін речовин (метаболізм) (від грец. метаболе - зміна) - сукупність 

процесів, які забезпечують життєдіяльність організмів у тісному 

взаємозв'язку з навколишнім середовищем. Ці процеси пов’язані з 

надходженням речовин з навколишнього середовища, їхнім перетворенням в 

організмі чи окремій клітині та видаленням кінцевих продуктів 

життєдіяльності. 

Остаточні хазяї - організми, у яких паразити розмножуються статевим 

шляхом. 

П 

Партеногенез (від грец. партенос - дівчина та генезіс - походження) - 

розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини. 

Плацента - тимчасовий орган ссавців, який утворюється за рахунок зростання 

зовнішньої зародкової оболонки та стінки матки, забезпечує обмін речовин 

між материнським організмом та зародком. 

Поведінка - спрямовані дії організму у відповідь на зовнішні або внутрішні 

подразники. 

Поведінковий акт - одиниця поведінки, спрямована на досягнення бажаного 

результату. 

Подразливість - певна реакція клітини (організму) на дію того чи того 

подразника. 

Позакишкове травлення - спосіб живлення, за якого травні соки вводяться у 

здобич, після чого їжа поглинається в напівпе-ретравленому стані. 

Поліембріонія (від грец. поліс - численний та ембріон - зародок) - розвиток 

кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини. 

Популяція (від лат. популюс- народ, населення) - сукупність особин виду, 

які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу, частково чи 

повністю ізольовано від інших подібних сукупностей такого самого виду. 
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Продуценти (від лат. продуцентіс- той, що створює) - автотрофні організми, 

здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних (рослини, деякі бактерії 

та одноклітинні тварини). 

Проміжні хазяїни - організми, у яких паразити розвиваються і можуть 

розмножуватися нестатево або шляхом партеногенезу. 

Р 

Регенерація (від лат. регенерацій - відновлення) - процеси відновлення 

втрачених або пошкоджених частин або відтворення цілісного організму з 

його частини. 

Редуценти (від лат. редуцентіс - той, що повертає) - гетеротрофні організми 

(переважно бактерії та гриби), які живляться мертвою органікою (рештками 

організмів чи продуктами їхньої життєдіяльності), розкладаючи її до 

неорганічних сполук. 

Рефлекси (від лат. рефпексус - відображений) - відповідь тваринного 

організму на подразнення, яка здійснюється за участю нервової системи. 

Розрізняють безумовні (вроджені) та умовні (набуті) рефлекси. 

Рецептори (від лат. рецептор - той, що сприймає) - особливі чутливі утвори у 

тварин і людини, які сприймають подразники зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Розвиток з перетворенням - різновид непрямого розвитку, за якого личинки 

під час післязародкового розвитку зазнають значних змін у будові. 

С 

Сегменти (від лат. сегментум - відрізок) - ділянки тіла деяких тварин 

(кільчастих червів, членистоногих), розташовані вздовж тіла одна за одною. 

Сплячка - стан тимчасового спокою тварин, який характеризується 

зниженням рівня обміну речовин. 

Статевий диморфізм (від грец. ди - два та морфе - форма) - відмінності в 

зовнішній будові, розмірах чи забарвленні самців та самок роздільностатевих 

видів тварин. 
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Стимул (від лат. стимул - батіг) - будь-який тип поведінкового «впливу» з 

боку однієї особини, який спричиняє або здатний спричинити зміни в 

поведінці іншої. 

Суспільні тварини - тварини, які утворюють постійні групи. 

Т 

Таксис (від грец. таксис - розташування) - спрямований рух організму 

відносно якогось подразника. 

Теплорегуляція - здатність організмів підтримувати певне співвідношення 

між виробленням тепла організмом або його поглинанням з довкілля та 

втратами теплової енергії. 

Територіальна поведінка - поведінка тварин, пов’язана з поділом території на 

постійні або тимчасові, індивідуальні або групові ділянки. 

Трофічна сітка (від грец. трофе - живлення, їжа) - сукупність 

взаємопов'язаних ланцюгів живлення певної екосистеми. 

Трофічний рівень (від грец. трофе -живлення, їжа) - місце, яке займають 

особини певного виду в ланцюзі живлення. Визначається трофічними 

зв’язками з особинами інших видів. 

Трофічні зв’язки (від грец. трофе -живлення, їжа) - форма біотичних зв’язків, 

за якої організми одного виду безпосередньо, продукти їхньої 

життєдіяльності або залишки є об’єктом живлення для особин іншого. 

Ф 

Фільтратори - тварини, що живляться дрібними організмами та поживними 

частками, які відціджують з води. 

Фіна - личинка стьожкових червів, що має вигляд заповненого рідиною 

пухирця, усередину якого вивернені одна або кілька зачаткових голівок 

паразитів. 

Фітофаги (від грец. фітон - рослина та фагос - живлення, їжа) - тварини, які 

живляться рослинами. 

X 

Хомінг (від англ. хоум - дім) - інстинкт повернення додому. 



 68 

Хорда (від грец. хорде - струна) - еластична несегментована скелетна вісь у 

хордових тварин, розташована під нервовою трубкою. 

Ц 

Цівка - відділ задньої кінцівки птахів, утворений за рахунок зростання кісток 

стопи. 

Ч 

Червона книга України - ілюстрований список зникаючих, рідкісних і 

вразливих видів і підвидів, що перебувають під загрозою зникнення на 

території України. У цьому документі узагальнено матеріали про сучасний 

стан таких видів, наводяться дані про заходи, спрямовані на їх охорону, 

відтворення і раціональне використання. 

Ш 

Шкірно-м’язовий мішок - покриви певних груп червів, становить собою 

сукупність покривного епітелію та одного чи кількох шарів м’язів, 

розташованих під ним. 

Я 

Яйцеживонародження - спосіб розмноження, за якого зародок розвивається 

всередині материнського організму завдяки поживним речовинам яйця і 

звільняється від яйцевих оболонок в організмі матері ще до народження. 

Яйценародження - спосіб розмноження тварин шляхом відкладання яєць. 
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