
АБАГУЛЬНЕННЕ І СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЕДАЎ ПА ТЭМЕ 

“СТРАВАВАЛЬНАЯ  СІСТЭМА І АБМЕН    РЭЧЫВАЎ” 

(ПЛАН-КАНСПЕКТ УРОКА БІЯЛОГІІ Ў 9 КЛАСЕ) 

Баравая Ала Іванаўна, настаўніца біялогіі  

Мэта ўрока: стварэнне ўмоў для паўтарэння, абагульнення і 

сістэматызацыі ведаў па тэме “Стрававальная сістэма і абмен рэчываў”. 

Задачы: 

-паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды аб будове стрававальнай 

сістэмы і працэсе  абмену рэчываў; 

-працягваць развіваць камунікатыўныя навыкі і лагічнае мысленне; 

-фарміраваць валеалагічную культуру навучэнцаў. 

Абсталяванне: пазлы з надпісамі органаў і аддзелаў стрававальнай 

сістэмы,  раздатачны матэрыял, мікрафон. 

Тып урока: урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў з выкарыстаннем 

актыўных і інтэрактыўных метадаў. 

План урока 

1.Арганізацыйны момант (1 хвіліна). 

2.Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці (2 хвіліны). 

3.Паўтарэнне і абагульненне матэрыяла па тэме “Стрававальная сістэма і абмен 

рэчываў” (34хвіліны): 

-метад “Складзі пазал”  (3 хвіліны); 

-метад “Гарачы стул” (5 хвілін); 

-метад “Складзі пазал” (дапаўненне) (5 хвілін); 

-метад “Акварыум” (14 хвілін); 

-Дынамічная пауза “Знайдзі памылку і выпраў яе” (3 хвіліны); 

-Бліц-апытванне (4 хвілін). 

4. Рэфлексія (5 хвілін). 

5. Падвядзенне вынікаў урока (3 хвіліны). 

6. Дамашняе заданне (1 хвіліна). 
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ХОД УРОКА 

1.Арганізацыйны момант 

-Дзень добры, дзеці, сѐння я хачу пачаць наш урок з прытчы. Жыў 

мудрэц,  які ведаў усѐ. Адзін чалавек захацеў даказаць, што мудрэц ведае не 

ўсѐ. Сціснуўшы ў далонях матылька, ѐн спытаў: “ Скажы, мудрэц, які матылѐк 

у мяне ў руках: мѐртвы ці жывы?” А сам думае: “ Калі скажа жывы – я яго 

ўмярцвлю. Калі скажа мѐртвы – выпушчу”. Мудрэц падумаў і адказаў: “ Усѐ ў 

тваіх руках”.  Наша здароўе ў нашых руках, але для гэтага трэба мець веды. 

Давайце мы ўспомнім, паўторым і абагульнім матэрыял па тэме “ 

Стрававальная сістэма і абмен рэчываў”, каб у вашай памяці адклаліся тыя 

веды, якія дапамогуць захаваць сваѐ здароўе. 

2.Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці 

-Закончыце пачаты мною сказ.   

Па тэме ўрока я ведаю… (Прыклады:…што такое харчаванне і 

страваванне;… якія органы прымаюць удзел у страванніі). 

-Я буду вельмі задаволена, што вы на самой справе ўсѐ гэта ведаеце.  

  3. Паўтарэнне і абагульненне матэрыялу 

 -На дошцы прымацаваны пазлы з назвамі аддзелаў страўнікава-кішэчнага 

тракту   і органаў, якія прымаюць удзел у ператраўліванні прадуктаў 

харчавання. Паспрабуйце  скласці схему, якая б адлюстроўвала шлях 

праходжання ежы па стрававальнай сістэме. Метад “Складзі пазл” (Дадатак 1). 

(Настаўнік прымацоўвае да дошкі першы  пазл “страўнік”, а  потым дзеці 

працягваюць працу самастойна). 

-Справіліся? Малайцы! Але гэта самае простае выпрабаванне, якое сѐння 

вы павінны пераадолець. Я запрашаю да дошкі вучня, які жадае атрымаць 

самую высокую адзнаку.  Метад “ Гарачы стул” (Дадатак 2). 

(Вучню прапаноўваецца прысесці на “гарачы стул”. Астатнія вучні (гэта 

можа быць адзін чалавек, а можа быць і некалькі) даюць апісальную 

характарыстыку аднаго з аддзелаў або органаў страўнікава-кішэчнага 
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тракту.  Вучню неабходна зразумець, аб чым ідзе гаворка. Адзнака залежыць 

ад хуткасці дадзенага адказу). 

-Кожны з аддзелаў страўнікавага тракту мае сваѐ прызначэнне. Давайце 

ўспомнім, што адбываецца  ў кожным з аддзелаў, якія ферменты і на якія 

рэчывы аказваюць уплыў, у якім асяроддзі дадзенныя рэчывы з’яўляюцца 

актыўнымі. Метад “Складзі пазл ” (Дадатак 1) 

(Заданне для  трох чалавек.  На стале знаходзяцца пазлы, якіх не хапае на 

дошцы (ферменты, рэчывы і асяроддзі). Неабходна знайсці ім месца. Дзеці 

бяруць карткі і прымацоўваюць іх да дошкі насупраць таго  з аддзелаў, куды 

яны падыходзяць).  

-Такім чынам, на дошцы ў нас  размешчаны матэрыял, які паказвае не 

толькі будову стрававальнай сістэмы, але і тое,  якія ферменты дапамагаюць 

выконваць функцыю ператраўлівання і ў якім асяроддзі гэта становіцца 

магчымым. Хто з вучняў паспрабуе зрабіць вывад, падагульніць нашу працу? 

 (Дзеці адказваюць, што ў стрававальным тракце  адбываецца 

ператраўліванне ежы пры дапамозе ферментаў –рэчываў каталізатараў, якія 

аказваюць уплыў толькі на адзін від рэчываў: або на бялкі, або на вугляводы, 

або на тлушчы. Гэта адбываецца толькі ў пэўным асяроддзі і пры пэўнай 

тэмпературы). 

 -А зараз будзем працягваць працу, але ў складзе груп. Метад   

“Акварыум” (Дадатак 3). (Кожная з трох груп працуе над сваім  заданнем: 1 

група працуе над тэмай “Вітаміны і іх значэнне”; 2 група - над тэмай “Абмен 

рэчываў”;3 група -“Рэгуляцыя стрававання”.  Потым адзін чалавек ад групы 

выходзіць да дошкі і, прысеўшы на стул,  агучвае той матэрыял, які ѐн хацеў 

данесці да ўсіх.   Вучні з месцаў  задаюць пытанні, якія дапамагаюць раскрыць 

агучваемую тэму найбольш падрабязна). 

Дынамічная  паўза “ Знайдзі памылку і выпраў яе” (На дошцы запісаны 

выказванні. Дзеці выходзяць па чарзе, пазначаюць правільныя адказы  “ +”, а  

памылковыя – “ -” і тлумачаць свае адказы. 

Прыклады сцвярджэнняў: 
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1.Каронка зуба пакрыта эмаллю (+); 

2.Кончык языка адчувае горкі смак ( -, салодкі); 

3.Пажыўныя рэчывы выконваюць энэргетычную функцыю (+);   

4.Зубы здрабняюць ежу і прымаюць удзел у фарміраванні гукаў (+); 

5.У ротавай поласці практычна  няма залоз  (-,  ѐсць   калявушныя, 

пад’язычныя і падніжнесківічныя); 

6.Язык – гэта мышачны орган , які прымае ўдзел не толькі ў страваванні , але і 

ў фарміраванні гукаў  (+); 

7.Тонкі кішэчнік падзяляецца на сляпую кішку, абадочную і прамую ( -, гэта 

аддзелы тоўстага кішэчніка, а тонкага : дванаццаціперсная кішка, тошчая і 

падуздышная); 

8.Варсінкі павялічваюць плошчу ўсмоктвання пажыўных рэчываў (+); 

9.У тоўсты кішэчнік адкрываюцца  пратокі  падстраўнікавай залозы і печані 

(-, у дванаццаціперсную кішку); 

10.  За ўсѐ жыццѐ ў чалавека вырастае 52  зубы (+); 

-Вось мы з вамі ўспомнілі практычна ўвесь матэрыял па тэме, і зараз я 

вам хачу прапанаваць прыняць удзел у бліц-апытванні. Метад “Бліц – 

апытванне”    (Да дошкі запрашаюцца  2 чалавекі. Ім прапануецца закончыць 

сказ або здагадацца, аб якім тэрміне ідзе гаворка.  Калі адказа няма, то 

адказвае другі вучань.  

Прыклады:                                                                                                         

1.Ужыванне ежы( харчаванне); 

2.Хвалепадобныя скарачэнні мышачных сценак кішкі ( перыстальтыка); 

3.Колькасць малочных зубоў(20); 

4.Від мышачнай тканкі, якая прымая удзел ва ўтварэнні полых органаў 

стрававальнай сістэмы( гладкая); 

5.Самае распаўсюджанае захворванне зубоў ( карыес); 

6.Зубную шчотку трэба мяняць праз (2-3 месяцы); 

7.Ператраўліванне ежы ў страўніку працягваецца  ( ад 2-8 гадзін); 

8.Вырасты залозістага эпітэлія тонкага аддзела кішэчніка( варсінкі); 
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9.Запаленчы працэс у чарвепадобным адростку( апендыцыт); 

10.Перанос рэчываў са страўнікавага тракту ва ўнутранае 

асяроддзе(усмоктванне); 

11.На актывізацыю ферментаў аказваюць уплыў(тэмпература, асяроддзе); 

12.Паўнацэннае, разнастайнае і дастатковае спажыванне ежы (рацыянальнае 

харчаванне); 

13.Вугляводы расшчапляюцца да (монацукрыдаў); 

14.Недахоп вітамінаў у арганізме вясной ( авітаміноз); 

15.Нуклеінавыя кіслоты расшчапляюцца да (нуклеатыдаў); 

16.Недахоп вітаміна D выклікае ( рахіт). 

4. Рэфлексія  

Метад “ Мікрафон” 

-У канцы нашага ўрока хачу звярнуць вашу ўвагу на выказванне, якое 

запісана на дошцы: “Есці трэба для таго, каб жыць, а  не жыць для таго, каб 

есці!”. Давайце, выкарастоўваючы метад “Мікрафон”,  вызначым 10 правіл 

правільнага харчавання, якія раскрыюць сэнс гэтага выказвання і стануць 

вашымі правіламі на шляху да здаровага харчавання. Падказкамі для вас 

стануць лістоўкі, якія вы загадзя падрыхтавалі дома. (Дзеці па чарзе  

падыходзяць  да дошкі і ў мікрафон агучваюць правілы, прымацоўваюць 

лістоўку на дошку з надпісам “Я за здаровае харчаванне!”  Дошка падзелена на 

2 часткі: з правага боку дзеці прымацоўваюць правілы, якія сцвярджаюць,  як 

правільна сябе паводзіць, а  з левага -  ад чаго трэба адмовіцца або ў чым сябе 

абмежаваць  пры ўжыванні ежы. Прыкладныя адказы  правілаў  здаровага 

харчавання (Дадатак 4) 

5.Падвядзенне вынікаў урока 

- Я спадзяюся, што сѐнняшні ўрок для вас быў карысным, а  тыя веды, 

што вы атрымалі, вам спатрэбяцца. Ваша здароўе -  ў вашых руках!  

6.Выстаўленне адзнак  
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(Дзеці самастойна ацэньваюць сваю дзейнасць на ўроку з выстаўленнем 

адзнак  у лісткі ацэнкі ведаў. Настаўнік  агучвае адзнакі з улікам  самаацэнкі 

навучэнцаў і  працы  дзяцей  на ўроку). 

7.Дамашняе заданне 

  Скласці кластар па тэме ўрока  або сінквейн. 

 

Спіс выкарыстанай літаратуры 

1.  Барановский, Д.Н. Интерактивное взаимодействие. Мотивация, 

креативность, исследовательский компонент / Д.Н. Барановский // Народная 

асвета. - 2006. - №7.  

2.Прокопенко, Н.И.  Эффективный урок: какой он? /  Н.И. Прокопенко. – 

Мозырь: Белый ветер, 2007. 

3.Суворова Н. А. Интерактивное обучение: Новые подходы / Н.А. Суворова –

Минск: Зорны Верасок, 2012г 
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 Дадатак 1 

Матэрыял для метада “Складзі пазл” 
 

Ротавая 

поласць 

Глотка 

 

Стрававод 

 

Страўнік 

Тонкі 

кішэчнік 

Печань 

Падстраўнік

авая залоза 

Слінныя 

залозы 

Зубы 

 

Амілаза 

Мальтаза Хімазін 



8 
 

 

Пепсін 

 

Ліпаза 

 

Нуклеаза 

 

 

Жоўць 

Вугляводы 

 

Тлушчы 

Бялкі 

 

Нуклеінавыя 

кіслоты 

Стварожвае 

малако 

Шчалачное 

 

Дадатак 2 

Прыкладны матэрыял для метада “Гарачы стул” 

 Ротавая поласць 

1.Тут пачынаюць расшчапляцца вугляводы. 



9 
 

2.Асяроддзе тут шчалачное. 

3.Тут адбываецца механічная, хімічная апрацоўка ежы і абясшкоджванне. 

4.Тут знахозіцца орган, якія  дапамагае распазнаваць смак.  

5.Прымае ўдзел у фарміраванні гукаў. 

Глотка 

1.Аддзел стрававальнай сістэмы, які дапамагае праводзіць ежу. 

2.Не мае залоз. 

3. Злучае ротавую поласць са страваводам, а насавую з гартанню. 

Стрававод 

1.Праходзіць побач з трахеяй. 

2. Праводзіць камяк ежы. 

3.Мышачная трубка даўжынѐй 25 см. 

4.Злучае глотку і страўнік. 

Страўнік 

1.Мае трохслойную складчатую  будову. 

2.Выпрацоўвае сок , у якім прысутнічае саляная кіслата. 

3.Галоўны орган стрававальнай сістэмы. 

4.Расшыраная частка стрававода. 

5.Полы мышачны орган. 

Тонкі кішэчнік 

1.Аддзел стрававальнага тракту, які мае вялікую колькасць залозістых клетак. 

2.Сюды ўпадаюць пратокі падстраўнікавай залозы і печані. 

3.Тут адбываецца канчатковае ператраўліванне ежы і ўсмоктванне. 

4.Яго даўжыня 6 метраў. 
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5.Складаецца з 12-перснай кішкі, тошчай і падуздышнай. 

Тоўсты кішэчнік 

1.Аддзел стрававальнага тракту, які не мае варсінак. 

2.Мае чэрвепадобны адростак. 

3.Тут адбываецца ўсмоктванне вады, утвараюцца вітаміны групы В і 

фарміруюцца калавыя масы. 

4.Складаецца са сляпой, абадочнай і прамой кішак. 

5.Самы канчатковы аддзел стрававальнага тракту. 

Печань 

1.Самая буйная стрававальная залоза. 

2.Ляжыць з правага боку пад рэбрамі.    

3.Мае праток, які адкрываецца ў 12-персную кішку. 

4.Адказвае за сінтэз вітаміна А, прымае удзел у кроваўтварэнні і згусанні крыві.     

5.Выконвае бар’ерную функцыю і эмульгіруе тлушчы. 

Падстраўнікавая залоза 

1.Залоза змешанай сакрэцыі. 

2.Выпрацоўвае гармоны і ферменты. 

3.Аказвае ўплыў на расшчапленне вугляводаў. 

4.Размяшчаецца з левага боку пад страўнікам. 

5.Праток яе ўпадае ў 12-персную кішку. 

Слінные залозы 

1.Парныя органы, пратокі якіх адкрываюцца ў ротавую поласць. 

2.Выпрацоўваюць вязкую празрыстую вадкасць. 

3.З’яўляюцца залозамі знешняй сакрэцыі. 
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4.Ферменты, якія яны выпрацоўваюць, расшчапляюць вугляводы. 

Язык 

1.Мышачны орган. 

2.Складаецца з кончыка, асновы і цела. 

3.Мае смакавыя рэцэптары і тэрмарэцэптары. 

Зубы 

1.Касцявы орган ротавай поласці. 

2. Іх бывае 20 і 32. 

3.Пакрыты эмаллю. 

4.Складаецца з каронкі, шыйкі і каранѐў. 

5. Іх разнавіднасцю з’яўляюцца разцы, іклы, вялікія і малыя карэнныя. 

 

Дадатак 3 

     Матэрыял для метаду “Акварыум” 

Заданне для  першай групы.    

Успомніце матэрыял па тэме “Вітаміны” і падрыхтуйцеся да вуснага 

выказвання на гэту тэму па плане: 

Што такое вітаміны? 

Якія вітаміны бываюць? 

Якое яны маюць значэнне?  

 У якіх прадуктах харчавання знаходзяцца? 

 

Прыклады дадатковых пытанняў, якія могуць задаваць дзеці для ўдакладнення 

тэмы: 

1. Якія яшчэ ты ведаеш вітаміны? (В2,Е,К, РР) 
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2.На якія групы падзяляюць вітаміны?(Тлушчарастваральныя і 

водарастваральныя) 

3.Якія вітаміны ўтвараюцца ў арганізме чалавека і дзе? (А – у печані, В- у 

тоўстым кішэчніку) 

 

 Матэрыял, які раздаецца групам разам з планам для паўтарэння. 

Вітаміны - нізкамалекулярныя арганічныя злучэнні, якія ўваходзяць у 

склад ферментаў. Пры недахопе іх парушаецца абмен рэчываў і развіваецца 

гіпавітаміноз, а пры лішку-гіпервітаміноз. Іх налічваецца больш за 80. Гэта 

вітаміны А, В,С,D  і інш.  

Вітамін А прысутнічае ў моркве, таматах, гарбузах, яйках, 

сметанковым масле і інш. Адказвае за зрок, стан скуры і валасоў, касцей і 

зубоў і за рэпрадуктыўную сістэму. Пры недахопе развіваецца курыная 

слепата. 

Вітаміны групы В актывізуюць ферменты, прымаюць удзел у абмене 

рэчываў, нармалізуюць работу нервовай сістэмы і інш. Знаходзіцца ў хлебе, 

крупах, дрожджах, печані, мясе, рыбе і малацэ, агародніне зялѐнага колеру. 

Пры недахопе вітаміна В1 развіваецца хвароба – беры-беры. 

Вітамін С неабходны для сінтэзу бялкоў, павышэння імунітэту, 

умацавання сценак сасудаў і сардэчнай мышцы. Знаходзіцца ў шыпшыне, 

суніцах, цытрусавых, ківі, парэчках, чырвоным перцы, цыбулі і інш. Пры яго 

недахопе развіваецца цынга. 

 Вітаміан D шмат у тлушчы рыбы, печані, жаўтку яек. Пры недахопе ў 

дзяцей развіваецца рахіт. Рэгулюе абмен кальцыю і фосфару, умацоўвае 

нервовую сістэму і імунітэт. 

 

Заданне для  другой групы.   

Успомніце матэрыял па тэме “Абмен рэчываў” і падрыхтуйцеся да вуснага 

выказвання на гэту тэму па плане: 

-Што такое абмен рэчываў? 
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-Якія рэчывы падвяргаюцца распаду ў арганізме чалавека і на што яны 

распадаюцца? 

-Якое яны маюць значэнне?  

Прыклады дадатковых пытанняў, якія могуць задаваць дзеці для ўдакладнення 

тэмы. 

-Якія бялкі называюць паўнацэннымі? (Бялкі, якія знаходзіцца ў яйках, мясе, 

малацэ і рыбе, утрымліваюць увесь неабходны арганізму набор амінакіслот). 

-Ці магчыма замяніць бялкі якімі-небудзь другімі рэчывамі? (Не, таму што 

амінакіслоты, з якіх утвараюцца бялкі, не уваходзяць у склад ні вугляводаў, ні 

тлушчоў. 

-Колькі вады ў суткі неабходна чалавеку? (2-2,5 літры). 

 Матэрыял для паўтарэння, які раздаецца группам разам з планам для 

паўтарэння 

Абмен рэчываў - гэта сукупнасць працэсаў паступлення рэчываў, іх 

пераапрацоўкі і выдзялення прадуктаў распаду. 

 У арганізм чалавека з ежай трапляюць розныя арганічныя і 

неарганічныя рэчавы. Яны падвяргаюцца расшчапленню ў арганізме пры 

наяўнасці ферментаў і пэўнага асяроддзя  пад уплывам нейрагумаральнай 

рэгуляцыі. 

Так у арганізме чалавека бялкі распадаюцца да амінакіслот, тлушчы да 

тлусных кіслот і гліцэрыну, вугляводы да монацукрыдаў, а нуклеінавыя кіслоты 

да нуклеатыдаў. Арганізму чалавека аднолькава неабходны ўсе пажыўныя 

рэчывы, а таксама вада, мінеральныя солі і вітаміны. Недахоп выклікае збоі ў 

рабоце арганізма. 

Бялкі - гэта будаўнічы матэрыял. Яны рэгулююць працэсы 

жыццядзейнасці, забяспечваюць імунітэт. 

Вугляводы і тлушчы  забяспечваюць арганізм энэргіяй. 

Вада ўваходзіць у склад вадкасцей арганізма і стрававальных сокаў. 
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З мінеральнымі рэчывамі звязаны  такія ўласцівасці як  узбудлівасць, 

праводнасць і скарачальнасць. Ад наяўнасці  кальцыю і фосфару залежыць 

рост касцей, ад калію – згусанне крыві, абмен бялкоў і тлушчоў. 

Заданне для  трэцяй групы                                                                                                                   

Успомніце матэрыял па тэме “Рэгуляцыя стрававання” і падрыхтуйцеся да 

вуснага выказвання на гэту тэму па плане: 

-Якім чынам адбываецца рэгуляцыя стрававання? 

-Што аказвае ўплыў на выпрацоўку сліны і страўнікавага соку? 

-Якое значэнне аказваюць гармоны на рэгуляцыю стрававання? 

 

Прыклады дадатковых пытанняў, якія могуць задаваць дзеці для ўдакладнення 

тэмы. 

1.Дзе знаходзіцца цэнтр слінааддзялення? ( У прадаўгаватым мазгу). 

2.Якая частка галаўнога мозга прымае ўдзел  ва ўмоўна-рэфлекторным 

сокааддзяленні? ( Кара вялікіх паўшар’яў). 

3.Дзе знаходзяцца цэнтры смагі, голаду і насычэння? ( У гіпаталамусе). 

Матэрыял для паўтарэння, які раздаецца групам разам з планам для паўтарэння. 

Рэгуляцыя функцый арганізма 

На страваванне затрачваецца ад 6 да 14 гадзін. За гэты час ежа 

здрабняецца, змочваецца, пераціраецца, перамешваецца і апрацоўваецца. Усѐ 

гэта становіцца магчымым дзякуючы таму, што ўсімі гэтымі працэсамі кіруе 

нервовая і гумаральная рэгуляцыя. 

  За выпрацоўку сліны адказвае цэнтр слінааддзялення і кіраванне 

слінааддзялення адбываецца рэфлекторна. Раздражняючым фактарам можа 

выступать сама ежа ў роце, яе выгляд і пах, нават гаворка пра яе. А вось на 

незнаѐмыя прадукты харчавання, смак якіх нам невядомы, сліна не 

выпрацоўваецца.  

Выпрацоўка страўнікавага соку, жоўці і соку падстраўнікавай залозы 

пачынаецца не толькі тады, калі ежа трапіла ў страўнік або ў кішэчнік, але   і 
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тады, калі  трапіла  ў рот,  або чалавек адчуў пах ежы ці ўбачыў яе. Такі сок 

называюць апетытным. 

Ператраўліванне ў страўніку працягваецца 4-8 часоў, а  выпрацоўка соку 

– нядоўга. Гэта становіцца магчымым дзякуючы гумаральнай рэгуляцыі, якую 

запускаюць ў дзейнасць амінакіслоты, глюкоза, тлусныя кіслоты і вітаміны. 

Сімпатычны і парасімпатычны аддзелы аўтаномнай нервовай сістэмы 

ўзаемадапаўняюць адзін аднаго пры ўдзеле гармонаў. Сімпатычны аддзел 

нервовай сістэмы паслабляе перыстальтыку кішэчніка, выпрацоўку соку і 

сліны, а парасімпатычны, наадварот, узмацняе. 

      

Дадатак 4 

                                                     ПАМЯТКА                                                             

Каб захаваць сваѐ здароўе, выконвай наступныя правілы: 

1.Выконваць правілы асабістай гігіены; 

2.Харчавацца трэба  дробнымі порцыямі 4-5 разоў у дзень; 

3.Ежа павінна быць разнастайнай і збалансаванай; 

4.Пазбягаць ужывання смажанай, вострай, вэнджанай і празмерна салѐнай ежы; 

5.Менш ужываць тлуснай ежы жывѐльнага паходжання, а больш расліннага; 

6.Не ўжываць газіраваныя напоі,чыпсы, гамбургеры, марожанае; 

7.Больш ужываць у ежу садавіны і гародніны; 

8.Не спяшацца пры ўжыванні ежы і старанна яе перажоўваць. Не есці ідучы, 

хвалюючыся, размаўляючы,чытаючы; 

9.Не піць у час прыѐму ежы і адразу пасля яе; 

10.Не змешваць за адзін прыѐм вялікую колькасць розных прадуктаў. 
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Дадатак 5 

Фотарэпартаж 

 

Метад “Складзі пазлы” 
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Метад “Гарачы стул” 

 

Метад “Акварыум” 
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Метад “Мікрафон” 

 

На этапе падвядзення вынікаў урока 

 


