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Мэта ўрока: азнаямленне з асаблівасцямі жывѐл класа «рыбы», пашырэнне 

кругагляду вучняў. 

            

Задачы ўрока: 

            - назіраць за жыццѐм рыб у акварыуме; 

            - прывіваць цікавасць да працы з дадатковай пазнавальнай 

літаратурай; 

            - экалагічнае выхаванне школьнікаў. 

Абсталяванне: кампутар, праектар, мультымедыйная прэзентацыя. 

          

           Ход урока: 

            

           I. Арганізацыйны момант. 

            

           II.Праверка хатняга задання. 

  

А зараз загадка: 

                      Я паўсюль і ўсюды: 

                      У краіне, у чайніку, ў рацэ. 

                      Мною трэба шанаваць. 

                      Без мяне вам не пражыць. 

                          (Вада) 

            Сѐння праверку хатняга задання правядзем у выглядзе гульні 

«Дакладна, гэта ці не?". З кожным з прапанаваных выказванняў вы можаце 

альбо пагадзіцца, альбо няма, прывѐўшы адпаведныя доказы. 

(Выказванні запісаныя на дошцы) 

            № 1. Ці дакладна, што на паверхні зямнога шара сушы больш, чым 

вады? (Не, няправільна, бо вада займае ¾ паверхні зямнога шара) 

            № 2. Ці дакладна, што прэснай вады на Зямлі менш, чым салѐнай. 

(Так, дакладна. Прэсная вада ўтрымліваецца ў вадаѐмах меншай плошчы: 



крыніцах, рэках і азѐрах. Салѐная вада ўтрымліваецца ў вадаѐмах большай 

плошчы: морах і акіянах). 

            № 3. Ці дакладна, што вада ў прыродзе можа знаходзіцца толькі ў 

вадкім стане? (Не, няправільна. Вада ў прыродзе можа знаходзіцца ў 

цвѐрдым, вадкім і газападобным стане) 

            № 4. Ці дакладна, што жыццѐ на Зямлі магла б існаваць і без вады. 

(Не, няправільна. Вада - крыніца жыцця на Зямлі, бо яна ўваходзіць у склад 

любога жывога арганізма. Вада - поилица, карміцелька і асяроддзе 

пражывання шматлікіх жывых арганізмаў). 

            № 5. Ці дакладна выказванне, што вада - гэта вялікая падарожніца. 

(Так, дакладна. Аповяд аб падарожжы кропелькі з апорай на схему). 

 

III. Тэма і мэта урока. 

Паглядзеўшы на глобус, можна ўбачыць, што, сапраўды, вялікую паверхню 

зямнога шара займае вада. Як вы думаеце: пустэльныя або заселены гэтыя 

водныя прасторы? Хто жыве ў вадаѐмах? Большую частку падводных 

насельнікаў складаюць рыбы. Сѐння на ўроку мы даведаемся пра будынак 

рыб, аб іх асяроддзі пражывання і пра некаторыя не зусім звычайных рыбах. 

(Cлайд 1) 

IV.Работа над тэмай урока 

1.Назіранне  за рыбамі ў рэалістычным акварыуме. 

Мэта назірання: даказаць, што рыбы - гэта жывѐлы, якія прыстасаваны да 

жыцця ў вадзе. 

План назірання (на дошцы): 

а) Якія часткі цела ѐсць у рыбы? 

б) Што дапамагае ѐй рухацца? 

в) Навошта рыбе жабры? 

г) Ці ѐсць у рыбы органы зроку і слыху? 

д) Чым яны адрозніваюцца ад іншых жывѐл? 

 

Адказы дзяцей: 

а) На макеце дзеці паказваюць часткі цела рыбы: галаву, хвост, плаўнікі, 

жабры, вочы, луску. 



б) Рыба рухаецца ў вадзе пры дапамозе плаўнікоў і хваста. Калі рыбу 

параўнаць з лодкай, то плаўнікі - гэта вѐслы, а хвост - гэта руль. 

в) Жабры - орган дыхання рыбы. Яны знаходзяцца на галаве. 

Настаўнік: Пад жаберных вечкамі знаходзяцца жабры. З іх дапамогай рыба 

атрымлівае з вады кісларод. Жабры напоўнены крывѐю, таму яны чырвонага 

колеру. 

г) Вочы - орган зроку. 

Настаўнік: Орган слыху ў рыб - бакавая лінія, якая ўтворана клеткамі, якія 

рэагуюць на рух навакольнага вады. Бакавая лінія дазваляюць чуць рыбам 

розныя гукі. З яе дапамогай рыба можа пазнаваць аб руху здабычы або, 

наадварот, драпежніка. 

д) Адрозніваюцца ад іншых жывѐл тым, што жывуць у вадзе, маюць плаўнікі, 

дыхаюць жабрамі. Цела рыб пакрыта лускай. 

Вынік назіранняў: мы даказалі, што рыбы прыстасаваныя для жыцця ў вадзе. 

Вада - асяроддзе пасялення рыб. 

Настаўнік: Часам і пра чалавека кажуць, што ѐн адчувае сябе як рыба ў вадзе. 

Што ж значыць гэты выраз? «Школьны фразеалагічныя словарь русского 

языка» Жукава В. П. і Жукава А. В. дазволіць нам гэта пазнаць. 

* Быць, адчуваць сябе як рыба ў вадзе. Цалкам вольна, цалкам натуральна і 

проста (адчуваць сябе). 

 

V.  Фізкультхвілінка «Рыбкі». 

 

                     Рыбкі плаваюць у вадзіцы, 

                                      У чыстай свежанькі вадзе. 

                                      То сожмутся - разожмутся, 

                                      То закапаюць ў пяску. 

            2. Работа з табліцай «Харчаванне рыб». 

- На якія дзве групы можна падзяліць рыб? (Драпежнікі і траваедныя) 

- Успомніце: чым харчуюцца драпежныя і траваедныя жывѐлы. 

- Прачытайце і запомніце прадстаўнікоў кожнай з гэтых груп. 

3. Размнажэнне рыб. 



На дошцы знаходзяцца карткі са словамі. (Рыба, ікра, малѐк). Расстаўце гэтыя 

карткі так, каб адлюстраваць працэс развіцця рыбы. (Ікра - малѐк - рыба) 

Праца з падручнікам. 

Самастойна прачытайце тэкст падручніка і прыгатуйцеся адказаць на 

пытанні: 

            * Што знаходзіцца ўнутры ікрынку? 

            * Што новага вы даведаліся аб гуппы? 

            4. Фантастычныя рыбы. 

            Нягледзячы на тое, што ўсім рыбам ўласцівыя агульныя рысы, якія 

аб'ядноўваюць іх у адну групу, сярод іх сустракаюцца дзіўныя істоты. 

           Манты, або марскія д'яблы атрымалі сваю назву за галаўныя плаўнікі, 

згорнутыя ў трубку і тырчаць наперад, як рогі. «Рогі» служаць мантыі падчас 

палявання - у разгорнутым выглядзе яны ўтвараюць варонку каля рота, куды 

пахіл ўцягвае рыбу. Гіганцкі марской д'ябал дасягае 6 м у шырыню і важыць 

да 1400 кг. Жывуць манты ва ўсіх цѐплых морах і любяць трымацца ў 

паверхні вады. 

Марскія канькі нагадваюць шахматную фігурку каня, толькі з закручаным ў 

спіраль хвастом. Яны здольныя змяняць сваю афарбоўку, маскіруючыся пад 

колер навакольнага расліннасці. Іх можна назваць рыбамі - кенгуру, толькі 

ікру ў выводковую сумцы выношвае ў іх не самка, а самец. Калі з ікрынак 

выйдуць маляўкі, яны самі прарываюць сумку знутры. 

           Пра гэтыя і іншыя дзіўных жывѐл вы можаце прачытаць у 

энцыклапедыі для дзяцей. 

           

 5. Праблемны пытанне. 

Зусім нядаўна мне давялося пачуць размову двух хлопчыкаў, якія 

сцвярджалі, што кіты і дэльфіны самыя вялікія рыбы. Ці згодныя вы з гэтым 

выказваннем? 

                                      (Адказы дзяцей) 

На самай справе кіты, дэльфіны і касаткі ня рыбы, а млекакормячыя жывѐлы. 

Запомніце гэта. 

             

V.Замацаванне вывучанага матэрыялу. 

            1.Самастойная праца ў рабочым сшытку. 



Праверка. Папраў памылкі. 

            2. Гульня «Не пазяхай!» 

Зараз я буду называць розных жывѐл. Калі сярод іх вы пачуеце назвы рыб, 

пляскайце ў ладкі. 

* Ліса, акунь, верабей, шчупак, жаба, варона, лешч, акула, папугай, дэльфін, 

марскі канѐк, 

матылѐк, ўдаў, кіт. 

            3. Экалагічныя праблемы. 

Да нас на ўрок прыйшоў ліст. У ім - вельмі цікавая фатаграфія і подпіс: 

                                            «Ратуйце! Дапамажыце! 

                                                                      Шчупак». 

Разгледзіце ўважліва фатаграфію. Што ўстрывожыла шчупака? Чаму яна 

звяртаецца да нас па дапамогу? 

                                                       (Адказы дзяцей) 

Выснову: Рыбы - частка жывой прыроды, якія маюць патрэбу ў нашай 

абароне. Вада - асяроддзе пасялення рыб. Без яе не зможа пражыць ні адна 

жывая істота. Ня забруджваць вадаѐмы! Беражыце ваду! 

            

 VI. Падвядзенне вынікаў урока. 

Што новага вы даведаліся сѐння на ўроку? 

Ці спадабаўся вам урок? 

Падніміце руку тыя, хто на ўроку адчуваў сябе як рыба ў вадзе? 

Выстаўленне і каментаванне ацэнак. 

Хатняе заданне 

(Прачытаць, падрыхтаваць пераказ) 

Індывідуальная праца з дадатковай літаратурай (падрыхтоўка паведамленняў 

аб рыбах) 

 

 

 

 


