
                          Работен  лист  по   Човекът  и природата   в  6  клас  за 31.03.20г 

                                                                  Здравейте  ученици! 

В настоящия момент  ние трябва да избягваме  физически контактите с други хора, извън нашето 
семейство. Да си мием често  ръцете със сапун и топла вода, ако се наложи да излезем навън е добре да си 
сложим ръкавици и  маска, които сме си закупили от аптеката или сме се изработили у дома.  И да не 
забравяме, че  нашите  близки /баби  и дядовци/ могат да  пострадат  най -много 
от  нашето  безотговорно  поведение. Нека  да не подценяваме  силата на тези  микроорганизми, 
които  не  можем да видим  с очите  си.   Пазете се и бъдете  здрави! 

 

    Продължаваме  с  учебното  съдържание  по учебника.  Днес  ще разгледаме 2 урока от стр.122 и  124/  

урок 55  и 56/ .Прочетете  и  изгледайте  от сайта на Уча.се / който в момента  се  споделя  безплатно за 

всички/ горепосочените уроци. Аз ще опитам да разкажа накратко съдържанието на урок  55. 

    Растенията   въпреки , че  не могат да  извършват  движения  като  животните, извършват  
такива,но само с  отделни  части на тялото  си.Наример стълото  или  листата винаги  се извиват 
към  посоката на  светлината ,коренчетата винаги си  стремят  надолу към земята,привлечени от 
гравитацията/това се нарича положителен геотропизъм/ към  земята, а стъбло се отправя винаги в 
посока противоположна на земята и  пова се нарича отрицателен геотропизъм. 
     Движенията  са 2 вида: бавни и  бързи. Бавните движения се извършват  дълго във  времето и 
изменят безвъзвратно разтителния организъм.  Тези бавни движения се наричат  тропизми . 
Дразнителите за  тези тропизми могат да са :  светлината/ фототропизъм/, водата/хидротропизъм/ 
Земното притегляне/ геотропизъм/. 
    Бързите  движения се наричат настии. Движенията при настиите са обратими  и бързи.  Те се 
дължат на   бързата промяна на водното съдържание в клетките. Дразнителите,които  могат да 
предизвикат  тези движения са:  топлината,светлината, допир и др.  
   Ако внесем  от  студено  лалета  от  градината ни  в топла стая ,ще забележим,че чашките на 
лалетата се отварят след известно време.Дразнителят е топината/термонастии/.Сутрин  
глухарчетата отварят цветовете си , а следобед  ги затварят.Тук дразнителят е  светлината/ фо-
тонастии/.Има  растения,които реагират с бързи движения при допир нато срамежливата  мимоза. 
При докосване/дразнител/ ,тя  веднага  свива листата си.Това е тигмонастии.Някой хищни 
растения използват последния тип дразнител за своето хранене.Виждали ли сте такива растения? 
 
На стр.124   в  учебника   са показани тропизми, а вие може да  направите у дома  наблюдение на 
термонастии  с  лале, или  друго растение,което е живяко на по- ниска температура. 
 
   Нарисувайте  по едно от тези движения по избор  в зададеното по надолу  място на листа. 
 

  

тропизъм настии 



 
 
 


