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Задачы занятку: 

- стварыць умовы для раскрыцця вядучай ролі аналізатараў у працэсах 

жыццядзейнасці; 

-успомніць і замацаваць веды, атрыманыя пры вывучэнні тэмы “Аналізатары” ў 

9 класе; 

- развіваць крытычнае і творчае мысленне (ўмець аналізаваць, рабіць вывады, 

абагульняць і прагназаваць развіццѐ падзей), вучыцца  рашаць 

практыкаарыентаваныя задачы; 

-стварыць умовы для выхавання талерантнасці ў адносінах да людзей з 

абмежаванымі фізічнымі і псіхічнымі здольнасцямі. 

Абсталяванне: сшыткі, ручнік, статуэткі лісы, зайца, каня, мультымедыйная 

ўстаноўка, камп’ютар, прабіркі  (3 штукі), растворы цукру, солі, лімоннага 

соку.  

 

Ход занятку 

1.Арганізацыйны момант 

-Добрый дзень, дзеці! Я рада бычыць усіх вас. Сѐння мы з вамі будзем 

узнаўляць матэрыял, які вывучалі ў 9 класе і вучыцца прымяняць атрыманыя 

веды на практыцы.   

-Назву тэмы паспрабуем адгадаць.  

2. Псіхалагічны момант 

-Паглядзіце вакол сябе. Удыхніце і адчуйце свежасць паветра, прыслухайцеся 

да гукаў, дакраніцеся адзін да аднаго. Якія органы дапамаглі вам у гэтым? 

(Аналізатары – сэнсорныя сістэмы). Гэта і ѐсць тэма нашага занятку. Няхай 

пералічаныя органы дапамогуць вам пачуць, убачыць, пазнаць  як мага больш 

новага. 

Слайд 1 

3.Матывацыйны блок 

Слайд 2  

-Навакольны нас свет вельмі разнастайны, у ім існуе вялікая колькасць розных 

фарбаў, гукаў, пахаў і смакаў. Адкрыць для сябе гэтую разнастайнасць, 

навучыцца правільна адрозніваць яе,  арыентавацца ў прыродзе, дзейнічаць 

накіравана з мэтай засцерагчы сябе і стварыць спрыяльныя ўмовы жыцця 

дапамагаюць спецыяльныя ўтварэнні (сукупнасць органаў), якія  ѐсць ва ўсіх 

жывѐл і ў чалавека. 
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-Давайце ўспомнім, калі мы ўпершыню сутыкнуліся з паняццем “аналізатары”? 

(9 кл.),  а з паняццем “органы пачуццяў”? (8 кл.) 

-Што вы ведаеце пра іх? 

-Органы пачуццяў ѐсць ва ўсіх жывѐл, яны маюць розную будову і выконваюць 

розную функцыю, але іх дзейнасць накіравана на ўспрыманне інфармацыі, якая 

паступае  з навакольнага асяроддзя і з арганізма. Іх 6 (называем). 

-А што такое аналізатары? 

-У вас цяжкасці? Давайце звернемся да мэты нашага занятку (неабходна 

ўспомніць, што такое аналізатары, а, значыць, і паглыбіць свае веды па тэме). 

Зрабіце запісы ў маршрутных лістах. (Дадатак 1) 

4. Паўтарэнне і абагульненне матэрыялу  

 -Узнавіць у памяці, што такое аналізатар, што такое органы пачуццяў, нам 

дапамогуць эксперыменты.  

А. Праца па картках (Дадатак 2) 

1эксперымент “Паспрабуй пачуць”. 

2 эксперымент “Паглядзі ў акенца”. 

3 эксперымент “Паспрабуй адчуць”. 

4 эксперымент”Вызначы смак”. 

- Такім чынам, мы ўпэўніліся, што ўспрымаць навакольны свет нам 

дапамагаюць органы пачуццяў, але яны толькі ўспрымаюць раздражняльнікі. 

Раздражняльнікамі могуць быць гукі, святло, хімічныя рэчывы, розныя 

паверхні, газы, тэмпература. Рэцэптары, якія іх успрымаюць, называюцца 

хемарэцэптары, тэрмарэцэптары, фотарэцэптары, механарэцэптары. А 

функцыю аналізу і апрацоўкі інфармацыі бярэ на сябе аналізатар. 

Б.Праца з тэрмінамі ў сшытку. 

Слайды 3,4. Запісы ў сшытак, што такое аналізатар і орган пачуцця. 

-Дзякуючы аналізатарам, мы атрымоўваем інфармацыю аб навакольным свеце, 

якая аналізуецца і дае дакладны адказ. Апрацоўка інфармацыі адбываецца ў 

галаўным мозгу. 

Слайд 5. 

-Усе сэнсорныя сістэмы маюць агульны план будовы і складаюцца з трох 

аддзелаў: перыферычнага, правадніковага, цэнтральнага. 

Слайд 6. 

-Узновім уласцівасці і функцыі аналізатараў. 

Слайд 7. 

-Будову аналізатара разгледзім  на прыкладзе органа зроку. Да перыферычных 

належаць самі органы пачуццяў, з размешчанымі ў іх рэцэптарамі, якія 

ўспрымаюць раздражненні. 

-А што можа быць раздражняльнікам для органа зроку? Святло. 

А для органа слыху? Гукі. 

Для органа смаку? Хімічныя рэчывы. 

Для органа нюху? Газападобныя рэчывы. 

А для органа дотыку? Тэмпература, розная паверхня і форма.  
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-Акрамя рэцэптараў у склад оранаў пачуццяў уваходзяць дапаможныя 

структуры (ў воку – павекі, слёзныя залозы, вокарухальная мышца). 

-Правадніковы аддзел складаецца з адчувальных нервовых валокнаў, якія 

ўтвараюць спецыяльны нерв, які нясе нервовы імпульс у цэнтральны аддзел 

нервовай сістэмы (ў органе зроку  - гэта зрокавы нерв). 

-Цэнтральны аддзел размешчаны ў кары вялікіх паўшар’яў, у адпаведнай зоне, 

дзе адбываецца аналіз атрыманай інфармацыі  і адпаведнае адчуванне. 

Слайд 8. Зоны кары вялікіх паўшар’яў. 

В.Настаўнік на дошцы складае схему сэнсорнай сістэмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Індывідуальная праца за сталамі з інфармацыйным матэрыялам і ля дошкі з 

наборам пазлаў.  

-Неабходна дапоўніць схему недастаючымі элементамі, якія б адлюстроўвалі 

будову розных аналізатараў. 

5.Дынамічная паўза 

-Можа, хто жадае праверыць свой вестыбулярны апарат? Размясціце рукі на 

поясе. Сагніце нагу ў каленцы і стапой прыцісніце да другой нагі. Я пачынаю 

лічыць. Калі вы ўтрымаецеся на адной назе больш за 15 секунд, ваш 

вестыбулярны апарат працуе добра. 

6.Цікава ведаць 

- Ёсць яшчэ  орган  пропрыяцэпцыі – яго называюць скрытым органам 

пачуццяў. Пропрыяцэпцыя – гэта мышачнае становішча цела ў прасторы без 

удзелу нават органа зроку. Людзі не лічаць гэта за пачуцце. Тым не менш, калі 

вы  робіце крок за крокам, вы глядзіце на свае ногі? Не! А калі граеце на добра 

вядомым вам інструменце або друкуеце? А  маленькі  Моцарт умеў  граць на 

закрытым тканінай  клавесіне. Заплюшчыце  вочы і выконвайце тое, што я вам 

буду гаварыць: 

-Падыміце рукі ўверх, апусціце  рукі ўніз, падыміце правую руку ўперад  і 

зрабіце ѐй паварот у правы бок 3 разы, апусціце, падыміце другую руку і 

зрабіце ѐй 3 павароты  ў левы бок. Расплюшчыце вочы і скажыце, ці доўга вы 

думалі, перш чым падняць ці апусціць руку? (Не). Вось гэта і ѐсць 

пропрыяцэпцыя. Наша тулава ўжо даўно запомніла гэтыя рухі і выконвае іх не 

задумываючыся.  

7.Рашэнне біялагічных задач (Дадатак 3) 

8. Падвядзенне вынікаў 

-Сэнсорныя сістэмы  - неабходныя састаўныя часткі арганізма чалавека, без 

якіх жыццѐ страціла б яскравасць і  магло б быць небяспечным. Аналізатары і 

Сэнсорная сістэма 

Цэнтральны 

аддзел 
Правадніковы 

аддзел 
Перыферычны 

аддзел 
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органы пачуццяў -  нашы памочнікі на шляху да шчаслівага жыцця.Той, хто 

страціў магчымасць карыстацца хоць адным з аналізатараў, адчувае сябе 

ўшчэмленым. Трэба да такіх людзей адносіцца ўважліва і дапамагаць ім 

арыентавацца ў жыцці. 

9. Рэфлексія  

-Вяртаемся да маршрутных лістоў. Запаўняем і  агучваем. 

10. Творчае заданне 

Скласці крыжаванку, дзе ключавым словам будзе “Аналізатар” 
 

Дадатак 1 

  Рэфлексійны маршрутны ліст 

 

    

 

У пачатку ўрока 

 

 

 

 

У канцы ўрока 

 

 

 

 

 

       

Дадатак 2                           

Картка – інструкцыя  “Вызначы смак” 

Вазьміце шклянкі з растворамі. Зацісніце нос і  зрабіце пару глыткоў. Што было 

ў шклянцы?  Цяпер разажміце пальцы і зрабіце зной пару глыткоў. Што вы 

адчуваец цяпер? 

Адкажыце на пытанні: 

Якія органы пачуццяў вам дапамагалі ў гэтым?  

Чаму з заціснутым носам вы гэтага не змаглі зрабіць дакладна?   

 

Картка – інструкцыя  “Скурная адчувальнасць” 

вынікова сумняваюся Нічога не 

атрымалася 
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Адзін з вучняў знаходзіць пад ручніком прадмет і спрабуе даць яму 

характарыстыку. Усе уважліва слухаюць і спрабуюць здагадацца што там 

знаходзіцца. 

Адкажыце на пытанні: 

-Якія органы пачуццяў вам дапамагалі ў гэтым? 

-Ці проста было здагадацца што было схавана пад ручніком? 

-Якога органа пачуццяў не хапала каб даставерна дать адказ? 

-Ці магчыма абысціся толькі адным органам пачуцця для таго каб атрымаць 

даставерную інфармацыю аб тых прадметах і падзеях якія адбываюцца вакол 

нас? 

 

Картка – інструкцыя  “Паглядзі ў вакенца” 

Адзін вучань выконвае заданні , а другі назірае за тым, што адбываецца з 

вачыма. Паглядзіце у вакно. Што адбываецца са зрэнкамі? Потым адвярніцеся 

ад свету і закрыце вочы далонямі. Праз 10-15 секунд адкрыйце вочы. Што 

адбылося са хрэнкамі? 

Адкажыце на пытанні: 

-Які орган пачуццяў былі задзейнічаны? 

-Што вы назіралі? 

-Чаму так адбывалася?  

                           

Картка – інструкцыя  “Паспрабуй пачуць” 

Адзін чалавек становіцца за спіной другога і спрабуе шопатам яму нешта 

сказаць. Другі павінен паўтарыць тое, што сказаў першы. Калі адказ быў 

дакладны, першы вучань адыходзіцца ад другога на 1 крок і зноў называе слова, 

а першы адгадвае….. І так да тых пор пакуль вучань не зможа пачуць тое , што 

гаварыў першы.  

Адкажыце на пытанні: 

-Які орган пачуццяў быў задзейнічаны?  

-Што гэты метад даў магчымасць вызначыць? 

-Ад чаго залежыць вастрыня слыха? 

Дадатак 3 

-Чаму памылкі ў сшытку суседа больш прыкметныя чым у сваім? 

Адказ: бо калі чытаеш тое, што напісана ў сшытку суседа, яно для цябе не 

знаѐмае і почарк не прывычны для цябе, а значыцца ты больш увагі надаеш 

чытаемаму матэрыялу і бачыш памылкі. 

-Чаму памылкі настаўнік выпраўляе чырвоным чарнілам? 

Адказ: чырвоны колер заўжды прыцягвае і канцэнтруе ўвагу, а значыцца  

вучань, які будзе пераглядаць выпраўленні зверне ўвагу і лепш запомніць тое 

слова, ў якім была дапушчана памылка і больш не будзе памыляцца.   

-У складзе сятчаткі вока ѐсць колбачкі, якія адказваюць за каляровае бачанне 

прадметаў з-за наяўнасці ў іх асобых пігментаў. Як вы лічыце якія колеры 

дапамагаюць распазнаваць такія пігменты , як: ціяналаб, хларалаб, эрытралаб? 

Адказ: фіялетава-сіні, жоўта-зялѐны, чырвона-жоўты. 
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-Чаму, калі абязбольваючы сродак уводзяць пацыенту пад час аперацыі, ен 

адчувае дотык скальпеля, але не адчувае болю пры разрэзе? 

Адказ: бо абязбольваючы сродак аказвае ўплыў на болевыя рэцэптары, а не на 

рэцэптары ціску (датыкальныя). 

-Як вызначыць чалавек добра чуе ці сімулюе? 

Адказ: трэба за яго спіной паспрабаваць зрабіць выбух, ці штосці разбіць і 

паглядзеь на яго рэакцыю у гэты час. Калі ѐн здрыгануўся, спужаўся- значыцца 

ѐн сімулюе. 

-Калі самалѐтпадымаецца ўверх пасажырам прапануюць смактацельныя 

цукеркі. Чаму так робяць? 

Адказ: з-за перападоў ціску закладывае вушы, для гэтага прапануюць 

сглатываць сліну, а каб яе дастаткова ўтваралася трэба смактаць цукеркі, гэта 

стымулюе слінааддзяленне. 

-Чаму ў драпежнікаў больш востры нюх, чым у траваедных. 

Адказ: бо яны вымушаны пастаянна адшукваць ежу, чым трэніруюць орган 

нюху і добра адчуваюць пах ахвяры. 

-Ці ўплываюць умовы знешняга асяроддзя на нюх? 

Адказ:так, усе што чалавек удыхае яно праходзіць праз нос, дзе ачышчаецца і 

абясшкоджваецца. З цягам часу розныя запаленчыя працэсы , якія узнікаюць у 

выніку гэтага могуць прывесці да розных захворванняў  страты адчувальнасці 

не толькі паху, але і смаку. 

 

  


