
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 - 4 

Дата/ден от седмицата: 05.02.2021 – петък 

Тема на урочната единица/страница: Урок № 57 Стр. 120. Жизнени процеси при 

многоклетъчните организми. Хранене при животните 

 
1. Жизнени процеси – определение. Процесите, които осигуряват …………………. на 

…………………………, наричаме ……………………  ……………………….. . Такива 

процеси са ………………….. , …………………….. , …………………… , ………………и 

……………………. , ……………………………. и др. 

А/ Храненето е ……………………. Процес, чрез който организмите се ……………………... 

с ………………………. вещества от ……………………… среда и ги ………………………... 

за свои ………………. . За животните ……………………. са тези вещества, които доставят 

на  организма …………………… материал и ………………. . Такива са …………………… 

вещества - …………………. , …………………………. и …………………… .  

Б/ Несамостойно хранене – хранене, при което организмите приемат ………………………. 

вещества (………………… , …………………… и ……………….) и ги …………………….. 

за ………………… материал и …………………, наричаме …………………….. хранене. 

Животните имат ……………………….. хранене. Благодарение на способността си активно 

да се……………………, те сами набавят храната си - ……………………. , …………….. , 

други ………………….. или мъртви ……………………. . Използват ………………. От тях 

или ги …………………….. цели. 

В/ Храносмилане – процесите на ……………………… и ………………………….. на 

храната в ……………………… организъм наричаме ………………………. . 

Храносмилането протича в ……………………… органи, които при повечето животни са: 

 ………………….  ………………… 

 …………………………….. 

 …………………… 

 …………  ……………… 

 …………..  ……………… 

      В/ Храносмилателна система – храносмилателните органи са …………………… помежду 

си в ……………………..  ………………….. . Тя осигурява: 

 ………………………….. и ……………………………. на храната; 

 ……………………….. на …………………… вещества в ……………….; 

 ……………………….на …………………………… вещества …………………организма. 

Кръвта играе важна роля в …………………. на животните. Тя е в непрекъснато 

…………………… и …………………….. веществата от ……………………………органи до 

……………….. клетки. Живот без …………………. е невъзможен – храненето доставя 

………………….. материал и ……………………. за всички ………………... процеси. 

 
 

 

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

приложете”. Проследете и запишете разположението и функциите на храносмилателните 

органи чрез фиг. 3 на стр. 121 – Храносмилателна система на змия / кралска кобра/. 


