
 

Урок з біології в 7 класі 

 

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань. 

 

Мета уроку: узагальнити знання учнів про різноманітність вищих спорових 

рослин, їх значення в природі і господарській діяльності людини; 

закріпити вміння порівнювати будову рослин, розпізнавати їх за зовнішнім 

виглядом;розвивати логічне мислення, уміння робити висновки та 

узагальнення; виховувати бережливе ставлення до рослинних ресурсів. 

 

Урок проходить у формі змагання.                                                                                              

Учні класу об`єднуються в чотири групи:                

 

Хвощі, Мохи, Папороті, Плауни. 

 

Конкурс 1.Ярмарок знань.(Всі члени команд по черзі витягують з 

сувенірної української скриньки картку з назвою терміна і пояснюють його 

значення. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1бал.) 

 

Терміни: 

 

Спорангій,гаметофіт,спорофіт,дводомна рослина,ризоїди,кореневище,вайї,за- 

росток,стробіли,спора,гамета,зигота,соруси,хлорофіл. 

 

 

 

 

 



Конкурс 2.Морський бій.(На дошці табло з окремих квадратів,кожен з яких  

пронумеровано.Кожен учень обирає певний номер і відповідає на 

запитання,що йому відповідає.) 

 

 

Запитання: 

 

1.Які відділи вищих споровихрослин ми вивчили? 

2.Багаторічні вічнозелені лише травянисті рослини з повзучим стеблом – це 

… 

3.Для якого відділу характерна почленованість пагонів? 

4.Які вищі спорові рослини мають великий вміст силіцію? 

5.Де розвиваються спори у плауноподібних та хвощеподібних? 

6.Торф утворюється з неперегнилих спресованих решток… 

7.У якого відділу є равликоподібно закручені листки? 

8.Який відділ має зовсім не схожі весняні і літні пагони? 

9.Статеве покоління у якого відділу розвивається понад 10 років і за цей час 

вступає у співжиття з грунтовими грибами? 

10.Представники якого відділу оселяються на кислих грунтах? 

11.Представники якого відділу розмножуються переважно вегетативно? 

12.Яка рослина відкладає поживні речовини у бульбочках на кореневищі?  

13.Які спорові рослини відіграли найбільшу роль в природі і житті людини? 

14.Який вигляд має гаметофіт у папороті? 

 

 

 

 

 



Конкурс 3.Створити асоціацію.(На дошці прикріплені  назви термінів і 

понять,які певним чином можна пов`язати з відділами вищих спорових 

рослин.Команди по черзі обирають картку і називають створену асоціацію.) 

 

Булава (плаун булавовидний.) 

Зозуля ( зозулин льон .) 

Нога (стопа у спорофіта.) 

Нитка (проростання спори.) 

Коробочка (спорангій.) 

Голодна тварина (багатьох представників спорових тварини не їдять.) 

Живий і мертвий (клітини сфагнуму.) 

Димова завіса (при пожежі на торфовищах.) 

Орел (орляк.) 

Щит (щитник чоловічий.) 

Равлик (равликоподібні листки папороті.) 

Покривало (покривальце на групі спорангіїв.) 

Вугілля (викопні папоротеподібні.) 

Болото (мохоподібні.) 

Феєрверк (спори плаунів.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс 4.Лист від капітана Врунгеля.(Кожна команда отримує 

листа,читає його,знаходить помилки і капітан звітує про неточності.) 

            

                                              ЛИСТ. 

 

              Доброго дня, шановні семикласники! 

 

Пише вам капітан Врунгель.Я дізнався,що ви щойно вивчили розділ «Вищі 

Спорові рослини»,тож мені закортіло збагатити ваші знання корисною 

інфор- 

мацією.Сподіваюсь вам відомо,що я знаний природолюб і побував у різних 

 куточках планети,тож див бачив силу-силенну.Ось,наприклад, під час 

останньої подорожі до Африки,у помірному поясі, я потрапив у справжні 

хащі непрохідного лісу з деревовидних мохів.Та,мабуть, ця інформація не 

буде для вас дуже цінною,адже такі ліси є і у вас,в Україні. 

Та що ж це я відволікся,адже хотів розповісти про інше.Метою моїх 

пошуків був дивний цвіт папороті.Добре,що мій помічник,моряк Лом, 

дізнався точне місце його зростання-ліси Амазонії.Отож,до відкриття 

цього дива природи залишилось небагато часу. 

Плануючи майбутню мандрівку до Південної Америки.я зрозумів,що у 

нагоді мені стануть коні,тож необхідно забезпечити їх якісними харчами. 

Без сумніву,свій вибір я зупинив на сіні з хвоща болотяного.адже смачнішого 

і поживнішого корму годі й вигадати. 

Щиро зізнаюсь,якщо мандрівка до Південної Америки увінчається 

успіхом,то наступним об`єктом дослідження стане Австралія. 

  Думаю мій вибір вам зрозумілий: саме її кліматичні умови є 

найсприятливішими для зростання трав`янистих спорових рослин. 

Коли здійсню свої подорожі,поспілкуємось знову. 

 ДО ЗУСТРІЧІ ! 



Конкурс 5.Турнір капітанів.(Необхідно впізнати представника за описом і 

зображенням фрагменту будови.) 

Утворюють суцільний, хиткий, товстий, м'який, пухкий килим 

(дерновину) від світло злених до бурих або червонуватих відтінків. Вони без 

коріння, мають лише ніжні кореневі волоски (ризоїди). Прямостояче 

(висотою 10-20 см) м'яке стебло з пучковидно розташованими гілками і 

одношарові листя містять велику кількість мертвих водоносних (гіалінових) 

клітин з порами, легко всмоктують воду, що обумовлює високу 

вологоємність і сприяє швидкому розвитку верхових боліт в місцях, де 

з'являються ці мохи. Листя без жилки, складається з гіалінових і 

хлорофілоносних клітин. Стебла щорічно в нижній частині відмирають 

(зростання стебла продовжують верхівкові гілки), утворюючи торф. Велику 

роль відіграють у формуванні та житті боліт. Процес торфоутворення 

відбувається завдяки постійному перезволоженню, відсутності кисню і 

створенню кислого середовища. Ці умови виявляються несприятливими для 

процесів гниття, що перешкоджає розкладанню. (Сфагнум) 

Багаторічна трав'яниста рослина (50 — 100 см заввишки) з 

горизонтальним або косим, товстим, коротким кореневищем, на якому 

щільно розміщені залишки черешків, суцільно вкриті бурими плівчастими 

лусками. Надземного стебла немає. Листки великі (50-100 см), зібрані біля  

кореневища у вигляді пучка, що лійкоподібно розходиться. Черешки 

короткі, товсті, еластичні, густо вкриті разом з головною жилкою великими 

ланцетними рудуватими лусками. Пластинки листків довгасто-овальні, двічі 

перисті. Купки спорангіїв (соруси) завжди з помітними покривальцями, що 

довго зберігаються; вони зближені, але не зливаються, розташовані в два 

ряди по боках середньої жилки. Соруси великі, округлі, прикриті округло-

ниркоподібним, звичайно голим покривальцем, у центрі вдавленим. Спори 

ниркоподібні. Росте в листяних і мішаних лісах, на узліссях вільшняків. 

Рослина тіньовитривала. Спороносить у червні — липні. Поширена майже по 

всій Україні. (Щитник чоловічий) 



Ця рослина  спорова, до того ж, як стверджують палеоботаніки, більш 

давня, ніж папороті. Стебло вилчасто-розгалужене, округле, повзуче, 

завдовжки до 4 м. Від стебла відходять висхідні гілочки, густо вкриті 

м’якими, спрямованими косо вгору, лінійно-ланцетними, цілокраїми, 

загостреними на кінці у довгу прозору волосинку листками. Спороносні 

листки трикутнояйцеподібні, утворюють колоски завдовжки 1-4 см, сидячі, 

по два на спільній довгій ніжці. Спороношення у другій половині літа 

(липень-серпень). Росте у хвойних і хвойно-широколистяних лісах по всій 

території Росії, в Україні — на Поліссі, півночі лісостепової зони, у  

Карпатах — у соснових лісах на вологому піщаному ґрунті.                          

(Плавун булавовидний) 

Багаторічна трав'яниста рослина (15-40 см заввишки) з бурувато-

чорним, розгалуженим кореневищем, у вузлах якого утворююся кулясті 

бульбочки. Стебла двох типів: спороносні і безплідні. Спороносні пагони 

бурі, соковиті, нерозгалужені, членисті, листки розміщені кільцями, 

зростаються між собою, утворюючи дзвоникоподібно потовщені утворення, 

що мають 8-10 чорно-бурих зубців. Спороносні пагони з'являються рано 

навесні і несуть на верхівках яйцеподібно-циліндричні колоски, у спорангіях 

яких утворюються спори. Після дозрівання спор спороносні пагони 

відмирають і рослина розвиває безплідні зелені пагони (7-50 см заввишки). 

Безплідні пагони прості або розгалужені, з 6-12 ребрами косо догори 

спрямованими багатогранники гілочками. Верхівки стебел без гілочок. Росте 

в мішаних і листяних лісах як бур'ян на лісокультурних площах, лісосіках, 

розсадниках. Світлолюбна рослина. Спороносить у березні — квітні. (Хвощ 

лісовий) 

 

 

 

 



Конкурс 6.Впізнай свого.(Команди отримують картки з номерами запитання 

і,слухаючи твердження вчителя,записують поряд з номером назву відділу) 

 

 

1.Спорофіт має великі листки. 

2.Спорофіт схожий на пташку зозулю. 

3.Маю назву «Сфагнум». 

4.Утворюю торф. 

5.Гаметофіт двостатевий. 

6.Листки називають «вайї». 

7.Маю назву «Щитник чоловічий». 

8.Маю ризоїди. 

9.Маю кореневища. 

10.Маю квітку. 

 

 

 

Конкурс 7.Рекламний агент.(За 2 хв. придумати рекламу 

відділу,використовуючи домашні заготовки.) 

 

 

Домашнє завдання: скласти ребус з використанням термінів з вивченої 

теми. 

 

Підсумок уроку: визначення команди-переможця, оцінювання знань. 


