
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Човекът и природата 

Клас: 5, учебен час по седмично разписание - 3 

Дата/ден от седмицата: 01.02.2021 – понеделник 

Тема на урочната единица/страница: Урок № 54 Стр. 114. Едноклетъчни 

организми 
1. Едноклетъчни организми - определение. Организми, чиито тела са изградени от 

………………………………………….. клетка, наричаме ………………………Учените 

приемат, че първите едноклетъчни са се появили преди около …………………. години 

и са ……………………………….. живи същества на Земята. При някои едноклетъчни 

организми …………………………… вещества е разположено сред 

………………………………, а при други е обособено в ……………….. . 

Едноклетъчните без ……………….. са ………………………… устроени и вероятно 

………………………… от тези, които имат …………… .  

2. Едноклетъчни организми без ядро. Най – просто устроените  едноклетъчни организми 

са…………………………… . Поради малките си размери те не може да се наблюдават с 

……………………………. око. Срещат се навсякъде – в ……………….., върху 

………………………… около нас, във …………….. басейни, във ………………… . 

Бактерии има и в …………………….. организъм. В ……………………. Кухина 

например обитават ……………………., които при лоша ……………………… могат да 

………………….. зъбите. Някои ………………………… причиняват 

…………………….. болести при …………………… . Други предизвикват 

………………………… на ………………………….. продукти. За да се избегне това 

храните се ……………………. , ……………………….. , ………………………. , 

………………………… . За човека много …………………….. имат и …………………… 

значение. С тяхна помощ ……………………. мляко се превръща в ……………….., 

получават се …………………………………………………………………………................ 

. Тези малки, но много широко ……………………….. организми са изключително 

важни за ……………………………….. - ……………………………. телата на 

………………………… организми, …………………………. почвата с …………………. 

за ………………………….. вещества. 

3. Едноклетъчни организми с ядро. Земята се населява от ……………………. брой 

едноклетъчни организми, чиито клетки имат …………… . Те обитават ………...басейни 

и места с висока ………………. . Някои  населяват …………………………….. на 

…………………………… организми и причиняват ………………………., включително 

на ………………….. . ………………………….  ……………………… например живее в 

…………………………. на човека. Храни се с ………………..  ………………………… и 

в нормални условия ненанася ………………………….. . В някои случаи на 

………………………… или …………………….. състояния, лош ……………………….. 

режим, заболяване на …………………………….. органи и др. …………………. 

нарастват, ………………………. се бързо, атакуват …………………. и ………………… 

клетки и предизвикват болестта ………………………  ………………………….. . 

Признаците са ………………., съпроводена от …………………… и остри 

…………………… болки. За да се предпазим от заболявания предизвикани от  

бактерии и други  едноклетъчни организми, трябва да спазваме добра лична 

……………………. .  

 

 

Домашна работа: Препишете и научете „Най – важното”, отговорете на „ Опишете, обяснете, 

приложете”. Нарисувайте едноклетъчните с означенията от Фиг.2 на стр. 114. 


