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№  
урока, 
дата 

правя
дзення

Тэма ўрока Асноўныя пытанні  
для вывучэння Мэты вывучэння тэмы ўрока

Характарыстыка  
асноўных відаў і спосабаў 

дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

Агульная характарыстыка жывёл (2 г)

1 Царства 
Жывёлы

Распаўсюджанне і разна
стайнасць жывёл. Асноў
ныя адметныя прыметы 
царства Жывёлы. Будова 
і жыццядзейнасць жывёл 
(тканкі, органы і сістэмы 
органаў жывёл)

Фарміраванне ведаў аб ад
метных прыметах жывёл; 
вывучэнне асаблівасцей 
будовы жывёл; развіццё 
ўменняў аналізаваць, па
раў ноўваць, рабіць выва
ды; выхаванне цікавасці да 
жыцця жывёл, жадання 
да ведацца аб іх больш

Азнаямленне са структу
рай вучэбнага дапамо
жніка, яго метадычным 
апаратам і правіламі пра
цы з ім; праца з тэкстам; 
паўтарэнне пра віл тэхні
кі бяспекі пры выканан
ні лабаратор ных і прак
тычных работ, на экскур
сіях

§ 1

2 Класіфікацыя 
і значэнне 
жывёл 

Класіфікацыя жывёл. Ро ля 
жывёл у прыродзе і жыц ці 
чалавека

Азнаямленне з асноўнымі 
таксанамічнымі адзінкамі 
жывёл; фарміраванне ўяў
лення аб значэнні жывёл 
у прыродзе і жыцці чала
века; развіццё ўмення пе
раў твараць тэкст у іншыя 

Выкананне індывіду
аль ных заданняў; скла
данне схем «Роля жы
вёл у прыродзе», «Зна
чэнне жывёл у жыцці 
ча лавека»

§ 2

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

формы прадстаўлення ін
фар ма цыі; выхаванне бе
ра ж лівых адносін да жы
вёл

Тып Кішэчнаполасцевыя (2 г)

3 Будова 
і спосаб жыцця 
кішэчнапола
сцевых

Паняцце аб кішэчнапола
сцевых. Распаўсюджанне 
і асяроддзе пражывання кі
шэчнаполасцевых. Жыц
цёвыя формы: паліп і ме
дуза. Унутраная і знешняя 
будова кішэчнаполасце
вых на прыкладзе гідры. 
Размнажэнне і развіццё гі
дры

Фарміраванне ведаў аб рас
паўсюджанні, асяроддзі 
пра жы вання і жыццёвых 
фор мах кішэчнаполасце
вых; вывучэнне будовы, 
спо сабу жыцця, асаб лі вас
цей размнажэння гідры; 
раз віццё ўменняў аналіза
ваць, супастаўляць, абагу
льняць

Выкананне тэставых за
данняў; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка, 
складанне агульнай ха
рак тарыстыкі тыпу; 
пра ца ў групах па запаў
ненні табліцы «Тып Кі
шэчнаполасцевыя»

§ 3

4 Разнастай
насць і значэн
не кішэчнапо
ласцевых

Марскія віды кішэчнапо
ласцевых: спосаб жыцця 
і характэрныя асабліва
сці. Каралавыя рыфы як 
унікальныя прыродныя 
экасістэмы, праблемы іх 
абароны і аховы. Медузы. 
Роля кішэчнаполасцевых 
у прыродзе і жыцці чала
века

Фарміраванне ўяўлення 
аб разнастайнасці кішэ
чнаполасцевых; азнаямле
нне з роляй кішэчнапола
сцевых у прыродных згу
ртаваннях і іх значэннем 
для чалавека; фарміраван
не ўменняў параўноўваць 
кішэчнаполасцевых паміж 
сабой, складаць агульную 
характарыстыку тыпу

Выкананне заданняў; 
праца ў парах, падчас 
якой вучні павінны сфа
рміраваць уяўленне аб 
ролі кішэчнаполасце
вых у прыродзе і жыц ці 
чалавека; складанне 
агульнай характары
стыкі тыпу

§ 4
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Тып Плоскія чэрві (2 г)

5 Будова 
і спосаб жыцця 
раснічных 
чарвей

Паняцце аб плоскіх чар
вях. Клас Раснічныя чэ
рві. Асяроддзе пражыва
ння і знешняя будова. 
Унутраная будова расні
чных чарвей на прыкла
дзе малочнай планарыі. 
Сістэмы органаў: страва
вальная, выдзяляльная, 
нервовая. Размнажэнне 
і развіццё планарыі

Вывучэнне асаблівасцей 
знешняй і ўнутранай будо
вы раснічных чарвей на 
прыкладзе малочнай пла
нарыі; фарміраванне ўяўле
ння аб асаблівасцях раз
мнажэння і развіцця расні
чных чарвей; развіццё 
ўмен ня самастойна праца
ваць з вучэбным дапамо
жнікам; выхаванне асоба
сных якасцей: умення слу
хаць, выказваць свой пункт 
гледжання

Выкананне пісьмовых 
заданняў; самастойная 
праца з тэкстам вучэб
на га дапаможніка; удзел 
у гутарцы

§ 5

6 Паразітычныя 
плоскія чэрві

Клас Смактуны. Асярод
дзе пражывання, асабліва
сці будовы і харчавання. 
Размнажэнне і развіццё на 
прыкладзе пячоначнага 
смактуна. Клас Стужач
ныя чэрві. Асяроддзе пра
жывання, асаблівасці бу
довы і харчавання. Раз
мнажэнне і развіццё на 
прык ладзе бычынага цэ
пеня. Прафілактыка зара
жэн ня паразітычнымі 
плос кімі чарвямі

Фарміраванне ўяўленняў 
аб разнастайнасці паразі
тычных плоскіх чарвей, аб 
асаблівасцях іх унутранай 
і знешняй будовы, аб раз
мнажэнні і развіцці, пры
стасаваннях да паразіты
зму; развіццё ўмення супа
стаўляць і параўноўваць 
вывучаемыя аб’екты; вы
хаванне беражлівых адно
сін да свайго здароўя, пат
рэ бы ў выкананні правіл 
гігіены

Вусныя адказы на пыта
нні; праца з тэкстам ву
чэбнага дапаможніка; 
запаўненне табліцы 
«Агульная характары
стыка класаў плоскіх 
чарвей»

§ 6

3

Працяг

1 2 3 4 5 6

Тып Круглыя чэрві (2 г)

7 Аскарыда 
чалавечая. 
Агульныя 
рысы будовы 
круглых 
чарвей

Паняцце аб круглых чар
вях. Распаўсюджанне і ася
роддзе пражывання. Знеш
няя будова круглых чарвей 
на прыкладзе аска рыды ча
лавечай. Сістэмы органаў: 
стрававальная, дыхальная, 
выдзяляльная, нервовая. 
Размнажэнне і развіццё

Вывучэнне асаблівасцей 
знешняй і ўнутранай бу
довы, спосабу жыцця, раз
мнажэння круглых чарвей 
на прыкладзе аскарыды 
чалавечай; развіццё ўмен
няў параўноўваць, аналі
заваць і рабіць вывады; 
выхаванне беражлівых ад
носін да свайго здароўя

Замалёўка ў рабочых 
сшытках будовы аска
рыды чалавечай; выву
чэнне і аналіз малюнка 
«Цыкл развіцця аска
рыды»; запаўненне та
бліцы «Параўнальная 
характарыстыка кру
глых і плоскіх чарвей»

§ 7; падры
хтаваць 
паведамлен
ні па тэмах 
«Круглыя 
чэрві — 
шкоднікі 
раслін», 
«Круглыя 
чэрві — 
паразіты 
жывёл» (па 
меркаванні 
настаўніка)

8 Разнастай
насць круглых 
чарвей 

Свабоднажывучыя нема
тоды. Круглыя чэрві — 
шкоднікі раслін. Круглыя 
чэрві — паразіты жывёл. 
Прафілактыка заражэння 
паразітычнымі круглымі 
чарвямі

Азнаямленне з характары
стыкай свабоднажывучых 
круглых чарвей; фарміра
ванне ўяўлення аб кру
глых чарвях як шкодніках 
раслін і паразітах жывёл; 
вывучэнне мер барацьбы 
і прафілактыкі заражэння 
паразітычнымі чарвямі; 
фарміраванне санітарна 
гігіенічных ведаў і ўмен
няў; развіццё ўмення 
вызначаць аналогіі і пры
чыннавыніковыя сувязі

Біялагічны дыктант; за
слухоўванне паведа
мленняў; праца з тэ
кстам вучэбнага дапа
можніка; запаўненне 
таб ліцы «Шкод нікі 
рас лін і спосабы ба
раць бы з імі»

§ 8
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Тып Кольчатыя чэрві (3 г)

9 Малашчаці
нкавыя чэрві. 
Асяроддзе 
пражывання, 
знешняя 
і ўнутраная 
будова да
жджавога 
чарвяка.
Дэманстра
цыйны дослед 
«Назіранне за 
рухам і рэ
акцыямі на 
раздражненне 
дажджавога 
чарвяка»

Агульная характарысты
ка кольчатых чарвей. 
Клас Малашчацінкавыя 
чэрві. Асяроддзе пражы
вання і знешняя будова 
дажджавога чарвяка. 
Унутраная будова. Сістэ
мы органаў: страваваль
ная, дыхальная, крывяно
сная, выдзяляльная і не
рвовая

Фарміраванне ведаў аб 
знешняй і ўнутранай бу
дове дажджавога чарвяка 
ў сувязі з асяроддзем пра
жывання; стварэнне ўмоў 
для развіцця пазнаваль
най цікавасці вучняў да 
навакольнага жывёльнага 
свету; выхаванне экалагі
чна пісьменнай асобы

Праца з тэкстам вучэ
бнага дапаможніка; за
паўненне табліцы «Сі
стэмы органаў дажджа
вога чарвяка»; запіс 
у ра бочыя сшыткі но
вых тэрмінаў і паняц
цяў; назіранне за рухам 
і рэакцыямі на раздра
жненне дажджавога ча
рвяка з наступным ана
лізам атрыманых выні
каў і запісам вывадаў

§ 9; 
падрыхта
ваць 
паведамлен
не па тэме 
«Значэнне 
малашчаці
нкавых 
чарвей 
у прыродзе» 
(па мерка
ванні 
настаўніка)

10 Размнажэнне 
дажджавога 
чарвяка. 
Значэнне 
малашчацінка
вых чарвей 
у прыродзе

Размнажэнне дажджаво га 
чарвяка. Значэнне мала
ш чацінкавых чарвей

Вывучэнне асаблівасцей 
размнажэння і развіцця 
дажджавога чарвяка; фа
рміраванне ўяўлення аб 
значэнні малашчацінка
вых чарвей у прыродзе 
і жыцці чалавека; фармі
раванне ўменняў абгру
нтоўваць, параўноўваць 
і аналізаваць інфармацыю; 

Выкананне пісьмовых 
тэставых заданняў; за
слухоўванне паведамле
нняў; складанне апорна
га канспекта ў рабочых 
сшытках аб асаблівасцях 
размнажэння і развіцця 
дажджавога чарвяка

§ 10

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

выха ван не адказных адно
сін да выканання даруча
ных заданняў

11 Многашчаці
нкавыя чэрві. 
П’яўкі

Класы Многашчацінка
выя чэрві і П’яўкі: прад
стаўнікі, спосаб жыцця 
і характэрныя асабліва
сці, роля ў прыродзе і жы
цці чалавека

Фарміраванне ведаў аб 
спо сабе жыцця, ролі ў пры
родзе і жыцці чалавека 
многашчацінкавых чарвей 
і п’явак; фарміраванне ўме
нняў працаваць з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка, 
знаходзіць неабходную ін
фармацыю ў дадатковых 
крыніцах; выхаванне бера
жлівых адносін да жывых 
арганізмаў

Выкананне індывіду
альных вусных і пісь
мовых заданняў; удзел 
у абмеркаванні пытан
няў, звязаных з разна
стайнасцю кольчатых 
чарвей; запаўненне та
бліцы «Відавая разна
стайнасць тыпу Коль
чатыя чэрві»; заслухоў
ванне паведамленняў

§ 11

Тып Малюскі (3 г)

12 Спосаб жыцця, 
будова, 
разнастай
насць і значэн
не бруханогіх 
малюскаў

Агульная характарыстыка 
малюскаў. Асяроддзе пра
жы ван ня і знеш няя бу до
ва бру ха но гіх ма люс каў. 
Сіс тэ мы ор га наў: стра ва
валь ная, ды халь ная, кры
вяносная, вы дзя ляль ная, 
нервовая. Раз мна жэн не. 
Раз нас тай насць і зна чэн не 
бру ха но гіх малюскаў

Вывучэнне асаблівасцей 
будовы і размнажэння бру
ханогіх малюскаў; фармі
раванне ведаў аб асяроддзі 
пражывання, разнастайна
сці і значэнні бруханогіх 
малюскаў; развіццё ўмен
няў знаходзіць і тлума
чыць рысы прыстасавана
сці бруханогіх малюскаў да 
асяроддзя пражывання; 
стварэнне ўмоў для выха

Праца з тэкстам вучэ
бнага дапаможніка, вы
канан не заданняў; скла
данне апорнага кан
спекта «Разнастайнасць 
і значэнне бруханогіх 
малюскаў»

§ 12

6
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Працяг

1 2 3 4 5 6

вання эмацыянальнака
штоўнасных адносін да 
жывой прыроды

13 Спосаб жыцця, 
асаблівасці 
будовы 
і разнастай
насць двух
створкавых 
малюскаў.
Лабараторная 
работа № 1 
«Будова 
ракавіны 
балацяніка 
і бяззубкі 
(перлаўкі)»

Асяроддзе пражывання 
і знешняя будова двух
створкавых малюскаў. 
Асаблівасці ўнутранай 
будовы. Размнажэнне. 
Разнас тайнасць і значэн
не двух створкавых ма
люскаў

Азнаямленне з асяроддзем 
пражывання і асаблівас
цямі будовы двухстворка
вых малюскаў; фарміра
ванне ўяўлення аб раз
настайнасці і значэнні 
двух створкавых малюс
каў; развіццё ўменняў ра
біць вывады і тлумачыць 
вынікі праведзенай працы; 
выхаванне імкнення пры
трымлівацца правіл бяс
пекі пры выкананні лаба
раторнай работы

Азнаямленне з інстру
кцыяй па выкананні ла
бараторнай работы; 
выкананне лабарато
рнай работы; аналіз 
атрыманых вынікаў 
і афармленне іх у рабо
чых сшытках

§ 13

14 Спосаб жыцця, 
асаблівасці 
будовы 
і разнастай
насць галава
ногіх ма
люскаў

Асяроддзе пражывання 
і будова галаваногіх ма
люскаў. Размнажэнне. 
Разнастайнасць і значэн
не галаваногіх малюскаў

Фарміраванне ўяўлення аб 
будове і размнажэнні гала
ваногіх малюскаў; азна
ямленне з разнастайнасцю 
відаў галаваногіх малюскаў; 
вывучэнне спосабу жыцця 
і значэння ў прыродзе і жы
цці чалавека галаваногіх 
малюскаў; фарміраванне 
ўменняў абгрунтоўваць, па
раўноўваць, аналізаваць

Выкананне тэставых 
заданняў; самастойная 
праца з тэкстам вучэ
бнага дапаможніка і за
паўненне табліцы «Аса
блівасці малюскаў роз
ных класаў»

§ 14

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

Тып Членістаногія (15 г)

Агульная характарыстыка тыпу Членістаногія (1 г)

15 Агульная 
характарысты
ка тыпу 
Членістаногія

Распаўсюджанне члені
станогіх у прыродзе і ася
роддзе іх пражывання. 
Знешняя будова члені
станогіх. Значэнне члені
станогіх у прыродзе і жы
цці чалавека. Класіфіка
цыя членістаногіх

Фарміраванне ведаў аб 
распаўсюджанні членіста
ногіх у прыродзе і асярод
дзі іх пражывання; вывучэ
нне знешняй будовы чле
ністаногіх; фарміраванне 
ўяўлення аб тым, што чле
ністаногія з’яўляюцца най
больш шматлікай, разна
стайнай і распаўсюджанай 
групай жывёл; развіццё 
ўмення распазнаваць чле
ністаногіх у прыродзе, на 
табліцах, малюнках, у ка
лекцыях; працяг выхаван
ня беражлівых адносін да 
жывых арганізмаў

Выкананне індывідуаль
ных пісьмовых задан
няў; праца з тэкстам ву
чэбнага дапаможніка; 
запаўненне табліцы 
«Характэрныя прыметы 
членістаногіх»; складан
не схемы «Класіфікацыя 
членістаногіх»

§ 15

Клас Ракападобныя (3 г)

16 Клас Ракапа
добныя. 
Спосаб жыцця 
і знешняя 
будова рачнога 
рака.
Лабараторная 
работа № 2

Асяроддзе пражывання 
і спосаб жыцця рачнога 
рака. Знешняя будова і ад
дзелы цела рачнога рака

Вызначэнне залежнасці 
знешняй будовы і жыц
цядзейнасці ракападоб ных 
ад асяроддзя пражывання; 
развіццё ўмення працаваць 
з раздатачным матэрыялам 
і тэкстам вучэбнага дапа
можніка; ства рэнне ўмоў

Праца з раздатачным 
матэрыялам (расчлянё
ны рачны рак); азна
ямленне з інструкцыяй 
па выкананні лабарато
рнай работы; выканан
не лабараторнай рабо
ты; аналіз атрыманых

§ 16
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Працяг

1 2 3 4 5 6

«Знешняя 
будова рачнога 
рака»

для выхавання беражлівых 
адносін да прадстаўнікоў 
ракападобных

вынікаў і афармленне 
іх у рабочых сшытках

17 Унутраная 
будова і раз
мнажэнне 
рачнога рака

Унутраная будова рачнога 
рака. Мускулатура. Сістэ
мы органаў: страваваль
ная, дыхальная, крывяно
сная, выдзяляльная, не
рвовая, палавая

Вывучэнне асаблівасцей 
унутранай будовы і раз
мнажэння рачнога рака; 
развіццё ўменняў абагуль
няць атрыманыя веды, 
праводзіць аналіз, сінтэз, 
параўнанні, рабіць неабхо
дныя вывады; выхаванне 
адказных і добрасумлен
ных адносін да вучобы

Выкананне тэставых 
заданняў; запаўненне 
табліцы «Асаблівасці 
будовы сістэм органаў 
рачнога рака ў сувязі 
з функцыямі, якія яны 
выконваюць»; праца 
з тэкстам вучэбнага да
паможніка

§ 17; 
падрыхта
ваць 
паведамлен
ні па тэмах 
«Прэснаво
дныя 
і марскія 
ракападо
бныя», 
«Значэнне 
ракападо
бных 
у прыродзе 
і жыцці 
чалавека» 
(па мерка
ванні 
настаўніка)

18 Разнастай
насць і значэн
не ракападо
бных

Ракападобныя — перава
жная група членістаногіх 
у водных экасістэмах. До
нныя насельнікі вадаё
маў: рачныя ракі, амары, 
лангусты, крэветкі і інш. 
Ракападобныя — насель

Азнаямленне з разнастай
насцю ракападобных; ус
танаўленне значэння ра
ка падобных у прыродзе 
і жыцці чалавека; развіццё 
пазнавальнай цікавасці; 
стварэнне ўмоў для фармі

Праца з тэкстам вучэ
бнага дапаможніка; за
слухоўванне паве да
мленняў; складанне 
схемы «Значэнне рака
падобных у прыродзе 
і жыцці чалавека»

§ 18

9

Працяг

1 2 3 4 5 6

нікі тоўшчы вады (дафніі, 
цыклопы, крыль і інш.). 
Спосаб жыцця і характэ
рныя асаблівасці будовы, 
роля ў прыродзе і жыцці 
чалавека. Прамысловыя 
віды ракападобных. Рака
падобныя — паразіты жы
вёл

равання экалагічнага мы
слення

Клас Павукападобныя (2 г)

19 Клас Павука
падобныя. 
Павуккрыжа
вік

Клас Павукападобныя. 
Распаўсюджанне павука
падобных. Знешняя будо
ва на прыкладзе павука 
крыжавіка. Асаблівасці 
харчавання і стрававання. 
Сістэмы органаў: дыхаль
ная, крывяносная, выдзя
ляльная, нервовая. Раз
мнажэнне і развіццё

Вывучэнне асаблівасцей 
знешняй, унутранай будо
вы і размнажэння павука 
крыжавіка; развіццё ўмен
няў абагульняць атрыма
ныя веды, праводзіць 
ана ліз, сінтэз, параўнанні, 
рабіць неабходныя вывады; 
працяг фарміравання ўме
ння працаваць з вучэбным 
дапаможнікам і наглядным 
матэрыялам; выхаванне 
беражлівых адносін да 
прадстаўнікоў павукападо
бных

Праца з табліцамі, ма
люнкамі і тэкстам ву
чэбнага дапаможніка;  
вы пісванне новых тэр
мі наў і паняццяў; скла
данне схемы «Прыметы 
павукападобных»

§ 19; 
падрыхта
ваць 
паведамлен
ні або 
прэзентацыі 
па тэмах 
«Роля 
павукападо
бных», 
«Кляшчы», 
«Павукі», 
«Сенако
сцы», 
«Скарпі
ёны» (па 
меркаванні 
настаўніка)
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Працяг

1 2 3 4 5 6

20 Разнастай
насць і значэн
не павукападо
бных

Разнастайнасць павукапа
добных, іх спосаб жыцця 
і характэрныя асаблівасці 
будовы. Роля павукападо
бных у прыродзе і жыцці 
чалавека. Кляшчы — пера
носчыкі ўзбуджальнікаў 
захворванняў чалавека. 
Паразітычныя кляшчы. 
Прафілактыка захворван
няў. Кляшчы — шкоднікі 
сельскагаспадарчых куль
тур і харчовых запасаў. 
Пылавыя кляшчы. Меры 
барацьбы з кляшчамі

Фарміраванне ўяўлення аб 
разнастайнасці і значэнні 
павукападобных у пры
родзе і жыцці чалавека; 
вывучэнне мер прафіла
ктыкі захворванняў — ка
росты, клешчавога энцэфа
літу; азнаямленне з ме та
дамі барацьбы з кляшчамі; 
развіццё ўменняў параў
ноўваць, тлумачыць прына
лежнасць канкрэтных 
прадстаўнікоў да класа па
вукападобных; спрыянне 
выхаванню беражлівых ад
носін да жывых арганізмаў

Выкананне біялагічнага 
дыктанта; запаўненне та
бліцы «Параўнанне па
ву кападобных»; заслу
хоўванне паведам лен няў

§ 20

Клас Насякомыя (9 г)

21 Клас Насяко
мыя. Знешняя 
будова майска
га жука. 
Лабараторная 
работа № 3 
«Знешняя 
будова насяко
мых (на 
прыкладзе 
майскага 
жука)»

Клас Насякомыя. Распаў
сюджанне і асяроддзе пра
жывання насякомых. Зне
шняя будова насякомых

Вывучэнне асаблівасцей 
знешняй будовы насяко
мых (на прыкладзе май
скага жука), якія дазволілі 
ім досыць шырока асвоіць 
нашу планету, прыстасава
цца да самых разнастай
ных умоў пражывання; 
развіццё ўменняў аналіза
ваць, абагульняць і рабіць 
вывады; развіццё камуні
катыўных навыкаў; ства

Азнаямленне з інстру
кцыяй па выкананні ла
бараторнай работы; вы
кананне лабаратор най 
работы; аналіз атрыма
ных вынікаў і афармле
нне іх у рабочых сшы
тках

§ 21

11

Працяг

1 2 3 4 5 6

рэнне ўмоў для экалагі
чнага выхавання

22 Унутраная 
будова майска
га жука

Сістэмы органаў: страва
вальная, дыхальная, кры
вяносная, выдзяляльная, 
нервовая, палавая. Паво
дзіны насякомых

Азнаямленне з сістэмай 
органаў насякомых; выву
чэнне асаблівасцей паво
дзін насякомых; развіццё 
ўменняў працаваць з таб
ліцамі і малюнкамі, вызна
чаць аналогіі; спрыянне 
экалагічнаму выхаванню

Праца з табліцамі, ма
люнкамі; замалёўка 
ў ра бочых сшытках 
унутранай будовы май
скага жука

§ 22

23 Размнажэнне 
і тыпы развіц
ця насякомых

Размнажэнне насякомых. 
Тыпы развіцця насяко
мых

Фарміраванне ведаў аб 
асаблівасцях размнажэн
ня насякомых; азнаямлен
не з тыпамі развіцця на
сякомых (з поўным і ня
поў ным ператварэннем); 
развіццё ўменняў адбіраць 
галоўнае, вызначаць пры
чыннавыніковыя сувязі; 
стварэнне ўмоў, якія за
бяспечваюць выхаванне 
акуратнасці і ўважлівасці 
пры складанні схем 

Адказы на пытанні; 
удзел у гутарцы; скла
данне схем «Развіццё 
насякомых з поўным 
ператварэннем» і «Раз
віццё насякомых з ня
поў ным ператварэн
нем»

§ 23; 
падрыхта
ваць па ве
дам лен ні па 
тэмах 
«Стракозы», 
«Прас та
крылыя» 
і «Клапы» 
(па меркава
нні настаў
ніка)

24 Насякомыя 
з няпоўным 
ператварэннем

Стракозы, прастакрылыя, 
клапы: спосаб жыцця, ха
рактэрныя асаблівасці 
будовы і значэнне

Вывучэнне разнастайнасці 
насякомых; развіццё пазна
вальнай актыўнасці і круга
гляду, экалагічнага мысле
ння; развіццё прак тычных 
навыкаў вызначэння на

Выкананне тэставых за
данняў; заслухоўванне 
паведамленняў; праца 
з табліцамі і калекцыямі

§ 24; 
падрыхта
ваць паве
дамленні  
па тэмах 
«Жукі», 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

сякомых па знеш нім выг
лядзе з выкарыстан нем ка
лекцый і малюнкаў; выха
ванне беражлівых адносін 
да насякомых

«Матылі», 
«Перапо
нчатакры
лыя», 
«Двухкры
лыя» (па 
меркаванні 
настаўніка)

25 Насякомыя 
з поўным 
ператварэннем

Атрад Цвердакрылыя, або 
Жукі, атрад Лускакрылыя, 
або Матылі, атрад Перапо
нчатакрылыя, атрад Двух
крылыя: спосаб жыцця, ха
рактэрныя асаблівасці бу
довы і значэнне

Працяг вывучэння разна
стайнасці насякомых; раз
віццё практычных навы
каў вызначэння насяко
мых па знешнім выглядзе 
з выкарыстаннем калек
цый і малюнкаў; выхаван
не беражлівых адносін да 
насякомых

Выкананне тэставых 
за данняў; праца з таблі
ца мі і калекцыямі; за
слухоўванне паведам
ленняў

§ 25; 
падрыхта
ваць паве
дамленні па 
тэмах «На 
сякомыя — 
шкоднікі 
сельскага
спадарчых 
раслін», 
«Насяко
мыя — шко
днікі лесу» 
(па мерка
ванні нас  
таўніка)

26 Насякомыя — 
шкоднікі 
раслін. 
Насякомыя — 
пераносчыкі

Насякомыя — шкоднікі 
раслін, паразіты чалавека 
і жывёл, пераносчыкі ўзбу
джальнікаў захворванняў.  
Спосабы барацьбы са шко

Фарміраванне ведаў аб на
сякомых — шкодніках рас
лін, паразітах жывёл і ча
лавека; фарміраванне ўяў
лення аб захворваннях,

Праца з тэкстам і ілюс
трацыямі вучэбнага да
паможніка; падрыхтоў
ка адказаў на пытанні 
з выкарыстаннем та

§ 26, 27; 
падрыхта
ваць паве
дамленні па 
тэмах «Пча

13

Працяг

1 2 3 4 5 6

ўзбуджальні
каў захворван
няў, паразіты 
чалавека 
і жывёл

днікамі. Прафілактыка за
хворванняў

выкліканых паразітычны
мі насякомымі; вывучэнне 
мер барацьбы са шкодні
камі і прафілактыкі захво
рванняў; выхаванне бера
жлівых адносін да свайго 
здароўя, патрэбы ў выка
нанні правіл гігіены

бліц і калекцый насяко
мых — шкоднікаў рас
лін, пераносчыкаў за
хворванняў, паразітаў 
чалавека і жывёл

лаводства», 
«Шаўкаво
дства» (па 
меркаванні 
настаўніка); 
выканаць 
практычную 
работу № 1 
«Спосабы 
вызначэння 
якасці мёду 
і яго харак
тарыстыка 
(дослед 
у хатніх 
умовах)»

27 Выкарыстанне 
насякомых 
чалавекам.
Практычная 
работа № 1 
«Спосабы 
вызначэння 
якасці мёду 
і яго характа
рыстыка 
(дослед 
у хатніх 
умовах)»

Выкарыстанне насяко
мых чалавекам. Прыруча
ныя насякомыя. Пчалаво
дства, шаўкаводства і іх 
прадукцыя

Фарміраванне ўяўлення 
аб ролі насякомых у жыц
ці чалавека; развіццё на
выкаў выкарыстання на
яўных ведаў у практычнай 
дзейнасці; выхаванне бе
ражлівых адносін да на
сякомых

Аналіз вынікаў выка
нан ня практычнай ра
боты № 1 «Спосабы 
вызначэння якасці мё ду 
і яго характарыстыка 
(дослед у хатніх умо
вах)»; афармленне выні
каў у рабочых сшытках; 
заслухоўванне паведа
мленняў

§ 28; 
падрыхта
ваць паве
дамленні  
па тэмах 
«Энтамала
гічная 
калекцыя», 
«Віды на ся  
комых, якія 
падля гаюць 
ахове» (па 
меркаванні 
настаўніка)
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28 Калекцыяніра
ванне і ахова 
насякомых

Энтамалагічная калекцыя. 
Ахова насякомых

Фарміраванне ўяўлення аб 
энтамалагічнай калекцыі; 
азнаямленне з асаблівас
цямі аховы насякомых; раз
віццё лагічнага мыслення; 
выхаванне бе ражлівых ад
носін да насякомых

Самастойная праца з тэ
кстам і ілюстрацыямі ву
чэбнага дапаможніка; за
слухоўванне паведамле
нняў

§ 29; 
паўтарыць 
§ 1—28; 
падрыхтава
цца да 
кантроль
най работы

29 Кантрольная 
работа № 1 па 
раздзелах 
«Агульная 
характарысты
ка жывёл», 
«Тып Кішэчна
поласцевыя», 
«Тып Плоскія 
чэрві», «Тып 
Круглыя 
чэрві», «Тып 
Кольчатыя 
чэрві», «Тып 
Малюскі», 
«Тып Члені
станогія»

Праверка і ацэнка ўзроўню 
ведаў, уменняў і навыкаў па 
раздзелах «Агульная хара
ктарыстыка жывёл», «Тып 
Кішэчн апо лас цевыя», 
«Тып Плоскія чэрві», «Тып 
Круглыя чэрві», «Тып Ко
льчатыя чэрві», «Тып Ма
люскі», «Тып Членістано
гія»

Выкананне кантроль
най работы № 1

Тып Хордавыя (33 г)

Агульныя прыметы хордавых жывёл (2 г)

30 Хордавыя 
жывёлы

Агульная характарыстыка 
тыпу Хордавыя. Класіфі
кацыя хордавых жывёл. 

Азнаямленне з асаблівас
цямі будовы і жыццядзей
насці хордавых жывёл; фар

Запіс у рабочых сшыт
ках новых тэрмінаў і па
няццяў; складанне апор 

§ 30

15

Працяг
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Роля пазваночных жывёл 
у прыродзе. Значэнне хо
рдавых у жыцці чалавека

міраванне ведаў аб класіфі
кацыі хордавых жывёл, аб 
іх ролі ў прыродзе і значэ
нні ў жыцці чалавека; раз
віццё лагічнага мыслен ня, 
уменняў параўноўваць, 
знаходзіць рысы па да бен
ства і адрознення, вызна
чаць прычыннавыніковыя 
сувязі; выхаванне старан
насці і акуратнасці

нага канспекта з вы
карыстаннем тэксту ву
чэбнага дапаможніка; за
паўненне табліцы «Агу
льная характарыстыка 
хордавых жывёл»; скла
данне апорнай схемы 
«Класіфікацыя хорда
вых жы вёл»

31 Ланцэтнік — 
ніжэйшая 
хордавая 
жывёла

Падтып Бесчарапныя. 
Асаб лівасці знешняй 
і ўнутранай будовы ла
нцэтніка. Сістэмы орга
наў: мышачная, стравава
льная, дыхальная, кры
вяносная, выдзяляльная, 
нервовая. Размнажэнне 
і развіццё ланцэтніка

Фарміраванне ўяўленняў 
аб асаблівасцях знешняй 
і ўнутранай будовы ланцэ
тніка, аб рысах прыстаса
ванасці да асяроддзя пра
жывання; забеспячэнне 
ўмоў для развіцця ўмення 
пісьменна, выразна і да
кладна выказваць свае ду
мкі; выхаванне беражлі
вых адносін да жывёл

Вусныя адказы з выка
рыстаннем табліц, якія 
адлюстроўваюць асаб
лівасці будовы пазвано
чных; замалёўка ў ра бо
чых сшытках будовы ла
нцэтніка

§ 31

Надклас Рыбы (5 г)

32 Надклас Рыбы. 
Рачны акунь — 
прадстаўнік 
касцявых рыб.
Лабараторная 
работа № 4

Надклас Рыбы. Разнас
тай насць знешняй будовы 
ў залежнасці ад спосабу 
жыцця рыб. Прыстасава
нні да пражывання ў во
дным асяроддзі (цела, 

Вывучэнне асаблівасцей 
знешняй будовы рыб у су
вязі з жыццём у вадзе; раз
віццё ўменняў аналізаваць, 
абагульняць і рабіць выва
ды; спрыянне выхаванню

Азнаямленне з інстру
кцыяй па выкананні ла
бараторнай работы; 
выкананне лабаратор
най работы; аналіз ат ры
ма ных вынікаў і афа р м 

§ 32
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«Прыстасаван
ні да воднага 
спосабу жыцця 
ў знешняй 
будове рыб»

шкілет, мускулатура рыб). 
Перамяшчэнне рыб

беражлівых адносін да аб’
ектаў жывой прыроды

ленне іх у рабочых сшы
тках

33 Сістэмы 
ўнутраных 
органаў рыб: 
будова, 
функцыі

Сістэмы органаў рыб: ды
хальная, крывяносная, 
стрававальная, выдзяля
льная

Раскрыццё асаблівасцей 
будовы дыхальнай, кры
вяноснай, стрававальнай 
і выдзяляльнай сістэм ор
ганаў рыб у сувязі з фу
нкцыямі, якія яны выко
нваюць, і асяроддзем пра
жывання; фарміраванне 
ўмення знаходзіць узаема
сувязі паміж будовай арга
нізма і прыстасаваннем да 
навакольнага асяроддзя; 
выхаванне гуманных ад
носін да жывёл

Самастойная праца 
з таб ліцамі і тэкстам ву
чэбнага дапаможніка; 
запаўненне табліцы 
«Сістэмы органаў рыб»; 
выкананне тэставых за
данняў

§ 33

34 Нервовая 
сістэма, 
паводзіны 
і размнажэнне 
рыб

Асаблівасці будовы не
рвовай сістэмы і органаў 
пачуццяў рыб; паняцце аб 
безумоўных і ўмоўных 
рэфлексах. Палавая сістэ
ма, размнажэнне і развіц
цё рыб. Паводзіны рыб 
у перыяд размнажэння. 
Прахадныя і аселыя віды

Раскрыццё асаблівасцей 
будовы нервовай сістэмы 
і органаў пачуццяў рыб 
у сувязі з іх функцыямі; 
вывучэнне асаблівасцей 
нераставых паводзін, раз
мнажэння і развіцця рыб; 
вывучэнне разнастайных 
форм клопату аб патом 

Працяг самастойнай 
працы з табліцамі і тэ
кстам вучэбнага дапамо
жніка па запаўненні та
бліцы «Сістэмы органаў 
рыб»; складанне схемы 
размнажэння і развіцця 
рыб

§ 34; 
падрыхта
ваць 
паведамлен
ні па тэмах 
«Акулы», 
«Скаты» (па 
меркаванні 
настаўніка)
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рыб, нераст. Ахова рыб 
у перыяд нерасту

стве як прыстасавання да 
выжывання віду; развіццё 
ўменняў аналізаваць інфа
рмацыю, рабіць вывады; 
выхаванне беражлівых ад
носін да рыб

35 Разнастай
насць рыб

Клас Храстковыя рыбы: 
акулы, скаты.
Клас Касцявыя рыбы: 
асетрападобныя, ласосе
падобныя, селядцовыя, 
карпападобныя, кісцяпё
рыя; спосаб жыцця і хара
ктэрныя асаблівасці бу
довы

Фарміраванне ведаў аб 
разнастайнасці рыб; рас
крыццё асаблівасцей бу
довы асноўных сістэматы
чных груп рыб; развіццё 
камунікатыўных навыкаў; 
спрыянне экалагічнаму 
выхаванню

Прагляд відэаматэры
ялаў, якія адлюстроўва
юць відавую разнастай
насць рыб; праца з таблі
цамі і тэкстам ву чэб нага 
дапаможніка; запаўнен
не табліцы «Экалагіч
ныя групы рыб»; заслу
хоўванне паведамленняў

§ 35; 
падрыхта
ваць паве
дамленні  
па тэмах 
«Аматарскае 
рыбалоў
ства», «Раз  
віццё рыба 
водства 
ў Рэспублі
цы Бела
русь», «Ахо  
ва рыб» (па 
мерка ван ні 
настаўніка)

36 Значэнне рыб 
у жыцці 
чалавека. 
Ахова рыб

Значэнне рыб у прыродзе 
і жыцці чалавека. Промы
сел рыб. Рыбаводства і ры
ба развядзенне. Аквары
умнае рыбаводства. Ахо ва 
рыб

Фарміраванне ўяўлення 
аб значэнні рыб у прыро
дзе і жыцці чалавека; раз
віццё разумовай актыўна
сці; ажыццяўленне экала
гічнага выхавання праз 
паказ уплыву чалавека на 
колькасць рыб

Праца з тэкстам і ілю
страцыямі вучэбнага да
паможніка; складанне 
схемы «Значэнне рыб 
у жыцці чалавека»; за
слухоўванне паведамле
нняў

§ 36
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Клас Земнаводныя, або Амфібіі (3 г)

37 Асяроддзе 
пражывання, 
знешняя 
будова, шкілет 
і мускулатура 
земнаводных

Клас Земнаводныя, або 
Амфібіі. Распаўсюджанне 
земнаводных у прыродзе 
і асяроддзе іх пражыван
ня. Знешняя будова і спо
сабы руху жабы. Покрыва 
цела, шкілет, мышачная 
сістэма жабы

Вывучэнне знешняй будо
вы і жыццядзейнасці зе
мнаводных у сувязі з іх 
жыццём на сушы і ў вадзе; 
развіццё ўменняў па ра ў
ноўваць, аналізаваць, 
структураваць інфарма
цыю; экалагічнае выха
ванне

Праца ў групах з тэ
кстам вучэбнага дапа
можніка, слоўнікамі, 
энцыклапедыяй; удзел 
у абмеркаванні, афар
мленне вынікаў працы 
ў табліцу «Прыстасава
насць жабы да жыцця 
ў вадзе і на сушы»

§ 37

38 Сістэма 
органаў 
земнаводных: 
будова, 
функцыі

Стрававальная, дыхаль
ная, крывяносная, выдзя
ляльная, нервовая сістэмы 
і органы пачуццяў земна
водных. Размнажэнне 
і развіццё земнаводных. 
Ме тамарфоз у амфібій. 
Па во дзіны земнаводных 
у перыяд размнажэння

Фарміраванне ведаў аб 
асаблівасцях унутранай 
будовы земнаводных у су
вязі з прыстасаванасцю 
амфібій да ўмоў існавання 
ў двух асяроддзях; вывучэ
нне асаблівасцей размна
жэння і развіцця земнаво
дных; развіццё лагічнага 
мыслення з дапамогай вы
ра шэння праблемных пы
танняў; выхаванне бера
жлівых адносін да жывых 
ар га нізмаў

Выкананне пісьмовых 
заданняў; замалёўка 
ў рабочых сшытках схе
мы развіцця земнаво
дных

§ 38; 
падрыхта
ваць паве  
дамленні  
па тэмах 
«Бясхво
стыя зем 
наводныя», 
«Хвастатыя 
земнаво
дныя», «Ві 
ды земнаво 
дных у Рэс 
публіцы 
Беларусь, 
якія ахоўва 
 юцца» (па 
меркаванні 
настаўніка)
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39 Разнастай
насць земнаво
дных, іх 
значэнне 
і ахова

Разнастайнасць земнаво
дных: бясхвостыя (жабы, 
рапухі) і хвастатыя (сала
мандры, трытоны), іх спо
саб жыцця і характэрныя 
асаблівасці, роля ў пры
родзе і жыцці чалавека. 
Значэнне і ахова земнаво
дных

Азнаямленне з разнастай
насцю земнаводных; фа
рміраванне ўяўленняў аб 
значэнні земнаводных 
у прыродзе, жыцці чалаве
ка і неабходнасці іх аховы; 
удасканальванне ўмення 
распазнаваць вывучаемыя 
віды ў прыродзе, на ма
люнках і табліцах; выхава
нне беражлівых адносін да 
земнаводных

Прагляд відэаматэры
ялаў, якія адлюстроўва
юць відавую разнастай
насць земнаводных; 
праца з тэкстам вучэ
бнага дапаможніка; за
паўненне табліцы «Раз
настайнасць земнаво
дных»; заслухоўванне 
паведамленняў

§ 39

Клас Паўзуны, або Рэптыліі (4 г)

40 Асяроддзе 
пражывання, 
знешняя 
будова, шкілет 
і мускулатура 
паўзуноў

Клас Паўзуны, або Рэп
тыліі. Распаўсюджанне 
паўзуноў у прыродзе і ася
роддзе іх пражывання. 
Знешняя будова. Покры
ва цела. Унутраная будо
ва: шкілет, мышач ная сі
стэма

Фарміраванне ведаў аб 
асаблівасцях знешняй 
і ўнутранай будовы і жы
ццядзейнасці паўзуноў 
у сувязі з наземным споса
бам жыцця; азнаямленне 
з рысамі больш высокай 
арганізацыі паўзуноў 
у параўнанні з земнаво
днымі; развіццё ўменняў 
назіраць, параўноўваць, 
аналізаваць, рабіць выва
ды; экалагічнае выхаванне

Удзел у гутарцы; запаў
ненне табліцы «Параў
нальная характарысты
ка земнаводных і паўзу
ноў»

§ 40

41 Сістэмы 
органаў 
паўзуноў: 

Сістэмы органаў рэпты
лій: стрававальная, дыха
льная, крывяносная, вы 

Фарміраванне ведаў аб сі
стэмах органаў паўзуноў; 
вывучэнне асаблівасцей

Індывідуальнае апыта
нне з выкарыстаннем 
табліц, якія ілюструюць

§ 41; 
падрыхта
ваць паве 
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будова, 
функцыі

дзяляльная, нервовая сі
стэма і органы пачуццяў. 
Размнажэнне і развіццё

размнажэння і развіцця 
рэп тылій; развіццё ўмення 
выяўляць рысы прыстаса
ванасці арганізмаў да жыц
ця на сушы; выхаванне бе
ражлівых адносін да жывых 
арганізмаў

асаблівасці знешняй 
і ўну транай будовы паў
зуноў; самастойная пра
ца з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка і запаўне
нне табліцы «Сістэмы 
органаў»

дамленні  
па тэмах 
«Яшчаркі», 
«Змеі» (па 
меркаванні 
настаўніка)

42 Разнастай
насць паўзу
ноў. Лускава
тыя паўзуны

Разнастайнасць паўзу
ноў: лускаватыя, іх спо
саб жыцця і характэрныя 
асаблівасці будовы. Яда
вітыя віды паўзуноў. Пер
шая дапамога пры ўку се 
змяі

Фарміраванне ўяўлення 
аб разнастайнасці паўзу
ноў (лускаватых); развіц
цё крытычнага мыслення; 
фарміраванне ўяўлення аб 
аказанні першай дапамогі 
пры ўкусе змяі; выхаванне 
беражлівых адносін да рэ
птылій

Прагляд відэаматэры
ялаў, якія адлюстроўва
юць відавую разнастай
насць паўзуноў; заслу
хоўванне паведамленняў

§ 42; 
падрыхта
ваць паве
дамленні  
па тэмах 
«Чарапахі», 
«Кракадзі
лы», «Ахова 
паўзуноў» 
(па мерка
ванні 
настаўніка)

43 Чарапахі 
і кракадзілы. 
Значэнне 
паўзуноў

Разнастайнасць паўзуноў: 
чарапахі і кракадзілы, іх 
спосаб жыцця і характэ
рныя асаблівасці буд овы. 
Значэнне паўзуноў у пры
родзе і жыцці чалавека. 
Ахова паўзуноў

Фарміраванне ўяўлення аб 
разнастайнасці паўзуноў 
(чарапах і кракадзілаў); 
вывучэнне ролі паўзуноў 
у прыродзе і жыцці чалаве
ка; азнаямленне з прырода
ахоўнымі мерапрыемства
мі; фарміраванне беражлі
вых адносін да прыроды, 
прадстаўнікоў жывёльнага

Выкананне індывіду
альных заданняў; праца 
з тэкстам вучэбнага да
паможніка; складанне 
схемы «Значэнне паў
зуноў у прыродзе і жы
цці чалавека»; заслу
хоўванне паведамлен
няў

§ 43
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свету праз усведамленне 
ролі рэптылій у прыродзе 
і жыцці чалавека

Клас Птушкі (7 г)

44 Птушкі — 
насельнікі 
паветра.
Лабараторная 
работа № 5 
«Прыстасаван
ні да палёту 
ў знешняй 
будове птушак. 
Будова пёраў 
птушак»

Клас Птушкі. Распаўсю
джанне птушак у прыродзе 
і асяроддзе іх пражывання. 
Асаблівасці знешняй будо
вы, пёравага покрыва, шкі
лета, мускулатуры птушак 
у сувязі з прыстасаваннем 
да палёту на прыкладзе 
шы зага голуба

Фарміраванне ведаў аб 
асаблівасцях знешняй бу
довы, пёравага покрыва, 
шкілета, мускулатуры пту
шак, аб распаўсюджан ні 
і асяроддзі пражывання 
птушак; развіццё ўменняў 
аналізаваць, абагульняць, 
вызначаць аналогіі і пры
чыннавыніковыя сувязі, 
рабіць вывады

Азнаямленне з інстру
кцыяй па выкананні ла
бараторнай работы; вы
кананне лабараторнай 
работы; аналіз атрыма
ных вынікаў і афармле
нне іх у рабочых сшыт
ках

§ 44

45 Асаблівасці 
ўнутранай 
будовы птушак

Асаблівасці будовы сіс
тэм органаў птушак у су
вязі з палётам: стравава
льная, дыхальная, кры
вяносная, выдзяляльная, 
нервовая сістэмы і орга
ны пачуццяў

Вывучэнне асаблівасцей 
будовы сістэм органаў, пра
цэсаў жыццядзейнасці, аб
мену рэчываў птушак у су
вязі з палётам; развіццё 
ўменняў вызначаць узаема
сувязі паміж асаблівасцямі 
будовы арганізма і асярод
дзем яго пражывання, рас
пазнаваць сістэмы органаў 
птушак на табліцах і ма
люнках; выхаванне бера
жлівых адносін да птушак

Складанне схемы вялі
кага і малога кругоў 
кровазвароту птушак; 
праца з табліцамі, ма
люнкамі, слоўнікамі; 
запіс новых тэрмінаў 
у рабочыя сшыткі; вы
кананне тэставых зада
нняў

§ 45
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46 Размнажэнне 
і развіццё 
птушак

Асаблівасці будовы пала
вой сістэмы птушак. Будо
ва яйца. Размнажэнне 
і раз віццё. Паводзіны пту
шак у перыяд размнажэн
ня (будаўніцтва гнёздаў, 
прывабліванне партнёраў). 
Тыпы развіцця птушанят. 
Клопат аб патомстве

Фарміраванне ведаў аб 
асаблівасцях будовы пала
вой сістэмы, размнажэнні 
і развіцці птушак; разгляд 
асаблівасцей паводзін пту
шак у перыяд размнажэн
ня; выхаванне беражлівых 
адносін да птушак у перы
яд гнездавання

Выкананне пісьмовых 
заданняў; вывучэнне 
мадэлі яйца птушак; 
праца з табліцамі і тэ
кстам вучэбнага дапа
можніка; замалёўка бу
довы яйца ў рабочых 
сшытках

§ 46

47 Прыстасава
насць птушак 
да сезонных 
з’яў прыроды

Аселыя, вандроўныя, пе
ра лётныя птушкі

Фарміраванне ўяўлення 
аб сезонных асаблівасцях 
паводзін птушак і ролі 
інстынктаў у пералётах 
птушак; азнаямленне са 
спосабамі вывучэння пе
ралётаў птушак; развіццё 
ўмення вызначаць прычы
ннавыніковыя сувязі па
між сезоннымі зменамі 
ў прыродзе і асаблівасця  
мі перамяшчэння птушак 
у розныя часы года; экала
гічнае выхаванне

Вусныя адказы на пыта
нні па папярэдняй тэме; 
выкананне пісьмовых 
індывідуальных задан
няў; самастойная праца 
з тэкстам вучэбнага да
паможніка і запаўнен  
не табліцы «Прычыны 
і асаб лівасці сезонных 
па водзін птушак»

§ 47; 
падрыхта
ваць паве
дам ленні  
па тэмах 
«Птушкі 
лесу», «Пту 
ш кі вадаёмаў 
і ўзбярэж
жаў», «Пту 
шкі балот», 
«Драпеж ныя 
птушкі», 
«Птушкі 
культурных 
ландшафтаў 
і гарадскога 
асяроддзя» 
(па мерка
ванні настаў
ніка)
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48 Экалагічныя 
групы птушак. 
Драпежныя 
птушкі. 
Птушкі 
культурных 
ландшафтаў 
і гарадскога 
асяроддзя

Спосаб жыцця і характэ
рныя асаблівасці птушак 
лесу, вадаёмаў і ўзбярэж
жаў, балот, адкрытых пра
стораў, дзённых і начных 
дра пежных птушак, пту
шак культурных ландша
фтаў і гарадскога асярод
дзя

Фарміраванне ўяўлення аб 
асаблівасцях спосабу жыц
ця розных экалагічных груп 
птушак; развіццё ўменняў 
аналізаваць, параўноўваць 
і абагульняць; вы хаванне 
беражлівых адносін да пту
шак; фармі раванне ўменняў 
пазнаваць вывучаных пту
шак і абгрунтоўваць прына
лежнасць відаў да той ці 
іншай экалагічнай групы

Заслухоўванне паведа
мленняў

§ 48, 49

49 Значэнне 
птушак 
у прыродзе 
і жыцці 
чалавека

Значэнне птушак у пры
ро дзе. Выкарыстанне пту
шак чалавекам. Пра мы
словая птушкагадоўля. 
Ахова птушак

Фарміраванне ведаў аб 
значэнні птушак, аб іх ахо
ве; раскрыццё ролі птушак 
у экасістэмах і гаспадарчай 
дзейнасці чалавека; разві
ццё творчай актыўнасці, 
пазнавальнай цікавасці; 
выхаванне беражлівых ад
носін да птушак, якія жы
вуць у дзікай прыродзе, 
і птушак, якіх прыручыў 
чалавек

Выкананне тэставых за
данняў; складанне схе
мы «Значэнне птушак 
у жыцці чалавека»

§ 50;
падрыхтава
цца да 
экскурсіі 
№ 1

50 Экскурсія № 1 
«Разнастай
насць птушак 
парку (лесу, 
гарадскога

Замацаванне ведаў аб раз
настайнасці птушак парку 
(лесу, гарадскога ландша
фту)

Ажыццяўленне назіран
няў за птушкамі пар ку 
(лесу, гарадскога ланд
шафту), іх аналіз і скла
данне справаздачы

Афармлен
не вынікаў 
экскурсіі 
№ 1
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ландшафту)» 
(праводзіць 
у зручны час)

Клас Млекакормячыя, або Звяры (12 г)

51 Знешняя 
будова, шкілет 
і мускулатура 
млекакор
мячых

Клас Млекакормячыя, або 
Звяры. Распаўсюджанне 
млекакормячых у пры ро
дзе і асяроддзе іх пражыва
ння. Знешняя будова. По
крыва цела. Шкілет. Мы
шачная сістэма

Вывучэнне асаблівасцей 
будовы цела, покрыва, 
шкілета і мускулатуры 
млекакормячых; развіццё 
пазнавальных матываў, 
накіраваных на атрыман
не новых ведаў; экалагі
чнае выхаванне

Праца з тэкстам і ілюс
т рацыямі вучэбнага да
паможніка; выкананне 
пісьмовых заданняў; 
удзел у гутарцы

§ 51

52 Унутраная 
будова млека
кормячых на 
прыкладзе 
дамашняга 
сабакі

Сістэмы органаў млека
кормячых: страваваль
ная, дыхальная, крывяно
сная, выдзяляльная

Вывучэнне будовы сістэм 
органаў млекакормячых на 
прыкладзе дамашняга са
бакі; выяўленне прымет 
больш складанай будовы 
млекакормячых у параўна
нні з паўзунамі; развіццё 
ўменняў абагульняць ат
ры маныя веды, рабіць вы
вады; выхаванне культуры 
зносін і вучэбнай працы

Запіс у рабочых сшы
тках новых тэрмінаў; за
паўненне табліцы «Сі
стэмы органаў млекако
рмячых і іх функцыі»; 
выкананне тэставых за
данняў

§ 52

53 Нервовая 
сістэма, 
органы 
пачуццяў 
і паводзіны

Нервовая сістэма. Орга
ны пачуццяў. Паводзіны 
млекакормячых

Фарміраванне ведаў аб 
прыметах ускладнення не
рвовай сістэмы, органаў 
па чуц цяў і паводзін мле ка
кор мячых; развіццё ўмен 

Выкананне індывіду
альных заданняў; запіс 
у рабочых сшытках но
вых тэрмінаў; запаўне
нне табліцы «Сістэмы

§ 53
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млекакор
мячых

няў працаваць з тэкс там, 
ілюстрацыямі вучэб нага 
дапаможніка, нагляднымі 
дапаможнікамі, параўноў
ваць, абагульняць, рабіць 
адпаведныя вывады; фармі
раванне ўменняў распазна
ваць і параўноўваць розныя 
органы і сістэмы органаў 
цела млекакормячых

органаў млекакормя
чых і іх функцыі» (пра
цяг); прагляд відэама
тэрыялаў, якія адлюст
роў ваюць паводзіны 
мле какормячых

54 Размнажэнне 
і развіццё 
млекакор
мячых

Размнажэнне і развіццё 
млекакормячых. Выкорм
ліванне дзіцянят малаком. 
Клопат аб патомстве

Фарміраванне ўяўлення аб 
асаблівасцях размнажэння 
і развіцця млекакормячых, 
клопату аб патомстве; раз
віццё ўменняў вылучаць 
істотныя прыметы, параў
ноўваць, вызначаць пры
чыннавыніковыя сувязі; 
выхаванне беражлівых ад
носін да млекакормячых

Выкананне заданняў; за
піс у рабочых сшытках 
новых тэрмінаў; праца 
з табліцамі і тэкстам ву
чэбнага дапаможніка, 
слоўнікамі і энцыклапе
дыямі; запаўненне таблі
цы «Параўнанне развіц
ця пазваночных»

§ 54; 
падрыхта
ваць паве 
дамленні  
па тэмах 
«Яйцакла
дучыя», 
«Сумча
тыя», «На  
ся ко ма ед 
ныя» (па 
меркаванні 
настаўніка)

55 Разнастай
насць млекако
рмячых: 
першазвяры 
і сапраўдныя 
звяры

Яйцакладучыя і жываро
дзячыя млекакормячыя. 
Сумчатыя, насякомаед
ныя: спосаб жыцця і хара
ктэрныя асаблівасці бу
довы, прадстаўнікі

Азнаямленне з асаблівас
цямі будовы і спосабам жы
цця яйцакладучых і жыва
родзячых млекакормячых; 
развіццё разумовых здоль
насцей, умення сінтэзаваць

Выкананне вусных за
данняў; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможні
ка; запаўненне табліцы 
«Падабенства яйцакла
дучых млекакормячых

§ 55;
падрыхта
ваць паве
дамленні па 
тэмах «Ру  
какрылыя», 
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і аналізаваць атрыманыя 
веды; маральнае і экалагі
чнае выхаванне

з паўзунамі»; заслухоў
ванне паведамленняў

«Грызуны» 
(па мерка
ванні нас  
таўніка)

56 Разнастай
насць млека
кор мячых: 
рукакрылыя 
і грызуны

Рукакрылыя, грызуны: 
спо саб жыцця і характэр
ныя асаблівасці будовы, 
прадстаўнікі

Азнаямленне з асаблівас
цямі будовы і жыццядзей
насці рукакрылых і грызу
ноў; развіццё ўменняў 
ана лізаваць, параўноўваць 
і абагульняць; фармірава
нне ўменняў пазнаваць 
вывучаных млекакормя
чых і абгрунтоўваць пры
належнасць відаў да таго 
ці іншага атрада; вы ха ван
не беражлівых адносін да 
млекакормячых

Удзел у гутарцы; праг
ляд відэафільмаў аб 
гры зунах і рукакрылых 
млекакормячых; праца 
з тэкстам вучэбнага да
паможніка; запаўненне 
табліцы «Характэрныя 
прыметы атрадаў мле
какормячых»; заслухоў
ванне паведамленняў

§ 56

57 Драпежныя 
млекакор
мячыя

Драпежныя: спосаб жыц
ця і характэрныя асабліва
сці будовы, прадстаўнікі

Азнаямленне з асаблівас
цямі будовы і жыццядзей
насці драпежных млекако
рмячых; фарміраванне 
ўмен няў пазнаваць выву
чаных млекакормячых 
і аб грун тоўваць прына
леж насць відаў да таго ці 
іншага атрада; выхаванне 
беражлівых адносін да 
мле какормячых

Праца з тэкстам вучэ
бнага дапаможніка; за
паўненне табліцы «Ха
рактэрныя прыметы ат
радаў млекакормя чых» 
(працяг); выкананне 
тэс тавых заданняў

§ 57; 
падрыхта
ваць 
паведамлен
ні па тэмах 
«Няпарна
капытныя 
млекакор
мячыя», 
«Парнака
пытныя 
млекакор
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мячыя», 
«Марскія 
млекакор
мячыя» (па 
меркаванні 
настаўніка)

58 Капытныя 
млекакор
мячыя. 
Марскія 
млекакор
мячыя

Капытныя (парнакапы
тныя, няпарнакапытныя) 
млекакормячыя: спосаб 
жыцця і характэрныя аса
блівасці будовы, прад стаў
нікі.
Марскія (ластаногія, кіта
падобныя) млекакормя
чыя: спосаб жыцця і ха
рактэрныя асаблівасці бу
довы, прадстаўнікі

Азнаямленне з асаблівас
цямі будовы і жыццядзей
насці капытных і марскіх 
млекакормячых; развіццё 
ўменняў супастаўляць 
і па раўноўваць вывуча
емыя аб’екты; выхаванне 
асобасных якасцей: умен
няў слухаць, выказваць 
свой пункт гледжання

Выкананне біялагічна
га дыктанта; праца з тэ
кстам вучэбнага дапа
можніка; запаўненне 
табліцы «Характэрныя 
прыметы атрадаў мле
какормячых» (працяг); 
заслухоўванне паведа
мленняў

§ 58, 59

59 Хобатныя 
і прыматы

Хобатныя і прыматы: спо
саб  жыцця і характэрныя 
асаблівасці будовы, прад
стаўнікі

Азнаямленне з асаблівас
цямі будовы і жыццядзей
насці хобатных і прыматаў; 
развіццё ўмення здабываць 
інфармацыю з тэксту і ілюс
трацый; фарміраванне ўме
нняў пазнаваць вывучаных 
млекакормячых і абгрун
тоўваць прыналежнасць ві
даў да таго ці іншага атрада; 
экалагічнае выхаванне

Вусныя адказы на пыта
нні па папярэдняй тэ ме; 
праца з вучэбным дапа
можнікам; выкананне 
пісьмовых індывідуаль
ных заданняў; запаўне
нне табліцы «Характэ
рныя прыметы ат радаў 
млекакормя чых» (пра
цяг)

§ 60
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60 Сельскагаспа
дарчыя 
жывёлы

Прыручэнне жывёл. Жы
вёлагадоўля

Фарміраванне ўяўлення аб 
значэнні сельскагаспада
рчых млекакормячых у жы
цці чалавека; азнаямленне 
з жывёлагадоўляй — галі
ной сельскай гаспадаркі, яе 
роляй у эканоміцы; развіц
цё пазнавальнай актыўна
сці, умення выкарыстоў
ваць раней атрыманыя 
веды; выхаванне дапытліва
сці, пазнавальнай цікавасці 
да вывучаемай тэмы

Складанне схемы «Галі
ны жывёлагадоўлі»; са
мастойная праца з тэ
кстам вучэбнага дапа
можніка; запаўненне 
табліцы «Значэнне мле
какормячых у жыцці ча
лавека»; азнаямленне 
з інструкцыяй па пра
вядзенні практычнай 
работы № 2 у хатніх 
умовах

§ 61;
выканаць 
практычную 
работу № 2 
«Свойскія 
жывёлы і іх 
догляд»

61 Роля млекако
рмячых 
у прыродзе 
і жыцці 
чалавека.
Практычная 
работа № 2 
«Свойскія 
жывёлы і іх 
догляд» 
(праводзіцца 
ў хатніх 
умовах)

Роля млекакормячых 
у пры родзе. Значэнне 
млекакормячых для чала
века. Зверагадоўля. Ахо
ва млекакормячых

Вывучэнне значэння мле
какормячых у прыродзе 
і жыцці чалавека; азна
ямленне з мерамі па ахове 
рэдкіх і знікаючых відаў 
млекакормячых; развіццё 
цікавасці да млекакормя
чых, імкнення даведвацца 
аб іх больш; выхаванне ад
казных і беражлівых адно
сін да млекакормячых

Аналіз вынікаў выка
нання практычнай 
работы № 2 «Свойскія 
жывёлы і іх догляд»; 
афар мленне вынікаў 
у рабочых сшытках; 
скла данне схемы «Мера
прыемствы па ахо ве мле
какормячых»

§ 62; 
паўтарыць 
§ 30—61; 
падрыхта
вацца да 
кантроль
най рабо
ты № 2

62 Кантрольная 
работа № 2 па 
раздзелах

Праверка і ацэнка ўзроў
ню ведаў, уменняў і навы
каў па раздзелах «Агуль

Выкананне кантрольнай 
работы № 2

29

Працяг

1 2 3 4 5 6

«Агульныя 
прыметы 
хордавых 
жывёл», 
«Надклас 
Рыбы», «Клас 
Земнаводныя, 
або Амфібіі», 
«Клас Паўзу
ны, або 
Рэптыліі», 
«Клас Пту
шкі», «Клас 
Млекакор
мячыя, або 
Звяры»

ныя прыметы хордавых 
жывёл», «Надклас Рыбы», 
«Клас Земнаводныя, або 
Амфібіі», «Клас Паўзуны, 
або Рэптыліі», «Клас Пту
шкі», «Клас Млекакор
мячыя, або Звяры»

Жывёльны свет і гаспадарчая дзейнасць чалавека (4 г)

63 Экалагічныя 
групы жывёл: 
жывёлы лясоў 
і адкрытых 
тэрыторый

Жывёльны свет. Жывёлы 
лясоў. Жывёлы адкрытых 
прастораў

Азнаямленне з разнастай
насцю млекакормячых 
лесу і адкрытых тэрыто
рый, іх спосабам жыцця; 
развіццё ўменняў аналіза
ваць, параўноўваць і аба
гульняць; фарміраванне 
ўменняў пазнаваць выву
чаных млекакормячых 
і абгрунтоўваць прынале
жнасць відаў да той ці 
іншай экалагічнай групы; 

Прагляд відэафільмаў 
аб млекакормячых лесу 
і адкрытых тэрыторый; 
самастойная праца з тэ
кстам вучэбнага дапа
можніка; запаўненне 
табліцы «Экалагічныя 
групы млекакормячых»

§ 63

30
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Працяг

1 2 3 4 5 6

выхаванне беражлівых ад
носін да млекакормячых

64 Водныя 
і сінантропныя 
жывёлы

Жывёльны свет вадаёмаў 
і іх узбярэжжаў. Сінан
тропныя арганізмы (сі
нан тропы)

Фарміраванне ўяўлення 
аб разнастайнасці і споса
бе жыцця млекакормячых 
вадаёмаў; азнаямленне 
з роляй санітарных жы
вёл; фарміраванне ўмен
няў паз наваць вывучаных 
млекакормячых і абгру
нтоўваць прыналежнасць 
відаў да той ці іншай эка
лагічнай групы; выхаван
не беражлівых адносін да 
млекакормячых

Удзел у гутарцы па 
праблемных пытаннях; 
праца з тэкстам вучэ
бнага дапаможніка; за
паўненне табліцы «Эка
лагічныя групы млека
кормячых» (працяг)

§ 64; 
падрыхта
ваць паве
дамленні  
па тэмах 
«Запаве
дныя тэ ры  
торыі Рэс  
публікі 
Беларусь», 
«Чырвоная 
кніга Рэс  
публікі 
Беларусь» 
(па мерка
ванні нас  
таўніка)

65 Узаемаадносі
ны чалавека 
і жывёл.
Ахова жывёл

Змяненне колькасці жы
вёл пад уплывам дзейнасці 
чалавека. Рассяленне ка
рысных жывёл. Уплыў 
дзейнасці чалавека на жы
вёл прыроднага асяроддзя. 
Аднаўленне колькасці зні
каючых відаў. Запаведнікі 
і іншыя ахоўныя тэрыто
рыі. Чырвоныя кнігі

Вывучэнне розных форм 
уздзеяння чалавека на свет 
жывёл; развіццё ўмення 
прагназаваць вынікі ўздзе
яння чалавека на жывёл; 
фарміраванне ведаў аб 
шляхах аховы жывёл; фа
рміраванне паняцця аб аса
блівай ролі і адказнасці ча
лавека ў справе захавання

Праца з картамі і атла
самі запаведных тэры
торый Рэспублікі Бе
ларусь; азнаямленне 
з Чыр вонай кнігай Рэ
спублікі Беларусь; за
слухоўванне паведа
мленняў, дэманстрацыя 
прэзентацый

§ 65, 66; 
падрыхтава
цца да 
экскурсіі 
№ 2

31

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

жывёльнага свету нашай 
планеты; вывучэнне запа
ведных тэрыторый і Чы
рвонай кнігі Рэспублікі 
Беларусь; выхаванне бера
жлівых адносін да жывёл, 
экалагічнай адказнасці

66 Экскурсія № 2 
«Відавая 
разнастай
насць жывёл 
лесу (гара
дскога ландша
фту)» 
(праводзіць 
у зручны час)

Замацаванне ведаў аб ві
давой разнастайнасці жы
вёл лесу (гарадскога ланд
шафту)

Ажыццяўленне назіра
нняў за жывёламі лесу 
(гарадскога ландшаф
ту), іх аналіз і складан
не справаздачы

Афармлен
не вынікаў 
экскурсіі 
№ 2

67—
70 

Рэзервовы час Выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка
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