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Тема.  Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня  

            організації 

Мета: сформувати уявлення про адаптивні  біологічні  ритми організмів, 

адаптивний характер добових, сезонних, річних біологічних  ритмів; дати поняття 

про фізіологічні  механізми адаптацій  організмів до природних ритмів; розвивати 

в  учнів уміння  аналізувати,  порівнювати та робити висновки  під час різних 

видів роботи, складати схеми, працювати з підручником, готувати презентації; 

виховувати екологічний світогляд, раціональне ставлення до природи. 

Обладнання: презентація  з прикладами пристосування організмів до 

різних      середовищ існування та схемами біологічних ритмів, ментальні карти, 

текстові картки, тести, QR-коди. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Учитель: Одна з фундаментальних властивостей живої  природи - 

циклічність більшості  процесів,  що відбуваються в ній.  Усе життя  на Землі,  від 

клітини  до  біосфери,  підвладне певним ритмам.  

Ритмічність - це фундаментальна властивість усіх живих організмів, така ж 

важлива, як спадковість, мінливість, зростання, розвиток.  Всесвітнє буття 

здійснюється ритмічно. Різні організми по-різному адаптуються до цих умов. 

Сьогодні ми  ознайомимося з адаптивними біологічними ритмами та їх 

різно-видами, розглянувши такі питання: 

План 

1.Біологічні ритми. Зовнішні та внутрішні ритми у природі. 

2.Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. 

3.Цікаве про біоритми.  

4. Застосування знань про біоритми біологічних систем різного рівня   

    організації. 

1. Біологічні ритми. Зовнішні та внутрішні ритми у природі. 



Вчитель:  Життєдіяльність живих організмів носить ритмічний характер. 

Ритми, що існують у природі, можна поділити на зовнішні та внутрішні. 

- Спробуйте навести приклади ритмів. 

- Як ви думаєте, з чим пов’язані зовнішні ритми? 

Зовнішні ритми пов’язані з циклічними змінами в навколишньому 

середовищі. Обертання Землі навколо своєї осі та Сонця, Місяця навколо Землі 

спричинює морські припливи та відпливи, зміни температури, дня і ночі, 

вологості.  

- А внутрішні? 

(Діти висловлюють припущення, вчитель узагальнює матеріал) 

Внутрішні ритми обумовлені життєдіяльністю організмів. Сезонна 

періодичність найбільш виражена в північних, помірних широтах, де 

спостерігається добре виражена зміна сезонів, і майже не виражена у тропіках. 

Існування періодичних змін зумовлює виникнення адаптивних біологічних ритмів 

у живих істот. 

2.Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня 

організації. 

- Поясніть, будь ласка, значення слова «адаптація». 

Вчитель. Адаптація - пристосування будови і функцій організмів до 

мінливих умов навколишнього середовища. (записати терміни) 

      Одним із важливих екологічних чинників є час. Часову залежність має 

ритмічність поведінки. Здатність усіх організмів відчувати час 

називають біологічним годинником. (термін) 

- Сьогодні пропоную вам, друзі, створити ментальну карту з даної теми. 

Зараз ви отримаєте карту, на якій зображено тільки типи адаптивних біологічних 

ритмів організмів. 

Наше завдання - доповнити карту потрібною  інформацією. Для цього ми 

маємо опрацювати допоміжний матеріал. 

      Пропоную об’єднатися в групи. Кожна група отримає своє завдання.  

- Ви маєте опрацювати текст картки (підручника). 

Визначити: 

- тип адаптації; 



- причини, що зумовлюють цю адаптацію; 

- навести приклади організмів, що адаптувалися до даних чинників. 

(дітям на парти покласти план їхніх дій,або написати на дошці) 

    

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

1.Дайте відповідь на питання: 

 Яке значення мають біологічні ритми для життя 

організмів? 

(Біоритмічність  є важливим механізмом регуляції  функцій, 

що забезпечують здатність організму до підтримання гомеостазу та 

пристосування до змін довкілля). 

 Наскільки тривалий процес вироблення адаптацій 

організмів до природних ритмів? 

(Ці адаптації - результат тривалого еволюційного процесу).  

2.Установіть відповідність між біологічним явищем і типом біологічних 

ритмів. 

Біологічні явища                                                                   Типи біологічних 

ритмів 

А. листопад у рослин                                                               1. сезонні 

Б. відкривання і закривання продихів у рослин                    2. добові 

В. линяння у птахів                                                        3.  припливно-відпливні 

Г. відкривання і закривання черепашок, 

мешкаючих в прибережній зоні 

Д. сплячка бурих ведмедів 

Є. переліти птахів 

Е. відкривання і закривання квіток у рослин 

Ж. міграція лососевих риб не нерест 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 
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