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Вступ
Спільною
особливістю методів навчання, які застосовуються для
реалізації компетентнісного підходу
в освіті, є переважання методів
застосування знань і вмінь, високий рівень самостійності учнів, що реалізується
в частково-пошукових і дослідних методах, пріоритетне значення практичних
методів навчання, а саме, уміння виконувати експерименти, різноманітні види
самостійних робіт, уміти спостерігати, самостійно отримувати й переробляти
інформацію, уміло володіти інформаційно-комунікативними технологіями.
Саме на основі цих методів навчання й формуються спеціальні компетентнісні
завдання на уроках біології.
Компетентнісно орієнтовані завдання цікаві тим, що починаються зі стимулу,
який мотивує учнів до активної діяльності, емоційно насичує урок. Опис будьяких життєвих (проблемних) ситуацій, стимулює дітей до активної роботи.
Задачне формулювання точно вказує на діяльність учнів, необхідну для
виконання завдань. Воно ставить мету діяльності, формулює вимоги до
відповіді. Тут головне для вчителя коротко сформулювати завдання,
враховуючи рівень учнів.

Тема 1. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції
Мотивація навчальної діяльності
Завдання.
Гулівер, герой знаменитого Джонатана Свіфта, здійснюючи свою
фантастичну подорож, опинився в країні велетнів, чий зріст у 12 разів
перевищував зріст Гулівера.
Чи можливе існування людей-велетнів, яких описує автор «Подорож
Гулівера»?
Рефлексія
Завдання.
Робота у групах.
Група №1. Чому у дітей не так часто бувають переломи, як у людей похилого
віку?
Група №2. Вага скелета людини всього 8 кг. Стегнова кістка дорослої людини
може витримувати масу 1,5 т. Завдяки чому досягається дивовижна міцність
скелета?
Група №3. Чому в дитячому віці небезпечно надмірно захоплюватись заняттям
одного виду спорту?

Тема 2. Кістки, хрящі. Лабораторне дослідження мікроскопічної будови
кісткової, хрящової та м’язової тканини.
Сприйняття нового матеріалу
Завдання.
У школі проходить день самоврядування. Учні проводять уроки замість
учителів. Необхідно пояснити нову тему «Кістки, хрящі. Лабораторне
дослідження мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканини».
Перевірте, чи готові ви провести урок, підпишіть малюнки та заповніть опорні
схеми.
Робота по рядах.
I-й ряд.
Малюнок « Будова кісткової тканини»

Кісткова тканина

Клітини -

Міжклітинна речовина … .

… сполучаються між собою …

Склад кісткової тканини

…. речовини
Надають кісткам гнучкості і … .

неорганічні речовини ….
Надають кісткам … і … .

Перевірити правильність виконання можна на сторінці 141 підручника
Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ю. Матяш.- Київ:
Генеза, 2016.- 288 с. : іл. та з додатку №1.

Додаток №1
Остеоцити – клітини кісткової тканини – складають невелику частку її
маси. Остеоцити сполучаються між собою тонкими відростками, а простір між
ними заповнюється твердою міжклітинною рідиною. Так утворюється безліч
з’єднаних між собою кісткових пластинок. Остеоцити протягом усього життя
людини продукують міжклітинну речовину. У її складі є неорганічні сполуки
Кальцію, Фосфору, Магнію і Натрію та води. В організмі майже весь запас
Кальцію у складі кальцій фосфору міститься в кістковій тканині. Саме з неї
іони цього елемента в разі потреби надходять у кров.
II- й ряд
Малюнок «Будова хрящової тканини»

Хрящова тканина

Клітини - ….

Міжклітинна речовина …
Хрящі

…

…
…

Перевірити правильність виконання можна на сторінці 142 підручника
Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ю. Матяш.- Київ:
Генеза, 2016.- 288 с. : іл. та з додатку №2
Додаток №2
Гіаліновий хрящ – міцний і пружний. Він містить значну кількість
міжклітинної речовини і розташований там, де особливими є міцність і
еластичність (вкриває суглобові поверхні всіх кісток).
У волокнистому хрящі багато колагенових волокон, які розміщені
паралельно. Цей хрящ менш еластичний, ніж гіаліновий, він утворює
міжхребцеві диски; розташований у місцях прикріплення зв’язок, сухожилків.
Еластичний хрящ відрізняється пластичністю. Проте він менш міцний,
ніж гіаліновий та волокнистий, тому міститься там, де немає потреби у
великому опорі зовнішнім впливом (у надгортаннику, вушній раковині тощо).

III-тій ряд
Малюнок « М’язова тканина»

М’язова тканина

…

посмугована

Клітини … форми, містять …
ядро, … кількість міофібрилів
…

серцева.
ЇЇ особливість у
тому, що…

Клітини … форми, містять …
ядро, … кількість міофібрилів
Перевірити правильність виконання можна на сторінці 12, 98 підручника
Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ю. Матяш.- Київ:
Генеза, 2016.- 288 с. : іл. та з додатку №3.

Додаток №3

Непосмуговані м’язові клітини мають веретеноподібну форму. В
цитоплазмі цих клітин є спеціальні скорочувальні нитки , або міофібрили. Між
клітинами розміщені колагенові та еластичні волокна, які утворюють основу
(строму) непосмугованої м’язової тканини.
Посмугована м’язова тканина складається з подовжених багатоядерних
м’язових волокон, які мають циліндричну форму і з закругленими або
загостреними кінцями. Характерною особливістю посмугованих м’язових
волокон є поперечна посмугованість
Тема 3. Огляд будови скелета. З’єднання кісток
Рефлексія
Завдання.
До тебе прийшов сусід-одноліток із проханням перевірити правильність
виконання домашнього завдання з біології. Необхідно було заповнити таблицю
«Огляд будови скелета». Перевір записи. Чи немає допущених помилок, якщо є,
виправ.
Таблиця «Огляд будови скелета»
Череп
1.Мозковий
відділ-парні
кістки:
тім’яна,
скронева,
потилична.
Непарні:
решітчаста,
клиноподібна,
лобова.
2. Лицевий
відділ- парні
кістки:
носові,
виличні,
верхньощелепні,
нижньощелепні.
Непарні:
леміш,
під’язикова

Хребет

Грудна
клітка

Хребці
Ключиця,
Шийні – 7
Ребра(12 пар)
(1-ийГрудина
епістрофей,
2-гий -атлант)
Грудні – 12
Поперекові -5
Криж -5,
зрослися між
собою
Куприк –
4(5), зрослися
між собою

Вільні
кінцівки
1.Верхні
кінцівки:
плече
(плечова )
передпліччя
(ліктьова,
променева)
кисть (плесно,
передплесно,
фаланги
пальців)
2. Нижні
кінцівки:
стегно
(стегнова)
гомілка
(велика і мала
гомілкові)
стопа
(зап’ясток,
п’ясток,

Пояси
1. Плечовий
(лопатка)
2. Тазовий
(лобкова,
клубова,
сіднична)

фаланги
пальців)

Тема 4. Функції і будова скелетних м’язів. Робота м’язів. Втома м’язів.
Лабораторне дослідження розвитку втоми при статичному і динамічному
навантаженні. Впливу ритму і навантаження на розвиток втоми.
Мотивація навчальної діяльності
Завдання№1.
У більшості безхребетних (наприклад, молюсків) є лише гладенька
мускулатура. Скорочуються такі м’язи дуже повільно ( недарма равлики стали
взірцем повільності). Проте і втомлюються ці м’язи дуже повільно.
У людини гладенькі м’язи звужують кровоносні судини, створюють
хвилеподібні рухи кишечника, регулюють ширину зіниці, піднімають волосся і
створюють «гусячу» шкіру.
У членистоногих і хребетних у ході еволюції незалежно один від одного
виник новий тип м’язів. Їх називають поперечносмугастими. Професор Микола
Бернштейн писав відносно цього: «Умови боротьби за існування, конкуренція
між живими тваринами поступово ставала все жорстокішою та злішою. Життя
вже не могло миритися з повільними, м’якотілими організмами. Боротьба і
відбір вимагав нових винаходів».
Поперечносмугасті м’язи повністю вирішили проблему швидкості і
міцності – того, чого так не вистачало давнім м’якотілим. М’язи нового типу
здатні скорочуватись з миттєвою швидкістю: згадаємо хоча б рухи крил мухи
чи комара, які скорочуються з частотою в декілька сотень за секунду. При
цьому, скорочуючись, м’язи легко розвивають високу міцність. Дійсно,
скелетні м’язи могли скорочуватись в тисячу разів швидше, проте так само
швидко втомлюватись.
Що у їхній будові забезпечує швидкість скорочення і втоми та міцності?
Завдання№2.
Два хлопчики посперечались. Перший переконує, що якщо тримати
портфель на витягнутій руці, то втома настане раніше, ніж коли піднімати і
опускати. Інший, заперечуючи, доводить, що втома настане раніше, якщо
портфель опускати і піднімати, аніж коли тримати на витягнутій руці. Хто з них
правий і чому?

Тема 5. Основні групи скелетних м’язів
Рефлексія
Завдання.
Твій молодший брат зацікавився основними групами скелетних м’язів
людини. Чи можеш ти про це йому розповісти? Перевір себе. Заповни таблицю.
Грудинно-ключично-сосковий, мімічні, двоголовий, дельтоподібний,
трапецієподібний, глибокі м’язи спини, триголовий, жувальні, сідничний,
прямий м’яз живота, чотириголовий м’яз, литковий, .
Робота по варіантах.
I-В.
Назва групи
Голови
Шиї
Тулуба:
Грудей
Живота
Спини
М’язи вільних кінцівок:
верхньої
нижньої
М’язи поясів:
Плечовий
Тазовий

М’язи

II-В.
М’яз

Функція
Піднімають і опускають нижню щелепу.
Забезпечують акт жування
Зумовлюють міміку
Забезпечують рух шиї
Згинають хребет вперед
Утримують тіло у вертикальному положенні;
забезпечують рух хребта назад і вбоки
Беруть участь в рухах верхніх кінцівок і грудної
клітки
Приводять в рух верхню кінцівку в плечовому
поясі
Забезпечують згинання передпліччя в ліктьовому
суглобі
Забезпечують
розгинання
передпліччя
в
ліктьовому суглобі
Випрямляють зігнутий на перед тулуб, відводять,
розгинають і повертають стегно
Розгинає колінний суглоб
Згинає стопу

Тема 6. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком
Мотивація навчальної діяльності
Завдання.
Відомий російський фізіолог І.П. Павлов писав: «Людина могла б дожити
до 100 років, якби вона своєю нестриманістю, безсистемністю,
безвідповідальним ставленням до свого організму не зводила б цей вік до
набагато менших цифр … . Щоб залишитися здоровим довгі роки, потрібно …»
Продовжте думку Павлова.

