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К. Ангелова – учител по Биология и ЗО и IV ПИГ 

Клас: 6а       04.06.2020г. - четвъртък – 3 час      Тип на урока: Обобщение 

ДВИЖЕНИЕТО ОСНОВНО СВОЙСТВО НА МАТЕРИЯТА 

Урок № 73 Стр. 162 

1. Движението на градивните частици на веществото. От какво са изградени 
всички тела в природата и тези направени от човека? От какви частици е 
изграден атомът? От какво са изградени молекулите? Кое вещество се 
нарича материя? Кое е едно от основните свойства на материята?  

 

2. Движение според състоянието на веществата. Кои са трите състояния на 
веществата? По какво се различават те? Какво научихте за молекулите на 
газообразните вещества? Благодарение на кой процес се е образувала 
атмосферата на Земята? Какво е значението му за живата природа? Какво 
научихте за молекулите на течните вещества? Пречи ли по – ограниченото 
движение на молекулите на течните вещества на протичането на химичните 
реакции и процеса дифузия и защо? Какво е движението на частиците в 
твърдите тела? Какво изграждат веществата в твърдо състояние? 

 

                                                                                                      дифузия 



3. Движение на организмите.Имат ли растенията специализирана система за 
движение? Какви движения извършват растенията? Как се движат 
животните? Имат ли специализирана система за движение и коя е тя?  

 

4. Движение на космическите тела. Кои космически тела познавате? Как се 
движат планетите? Как се движи нашата планета Земя? Какво е значението 
на Слънцето за живата природа? Как се движи Луната и какво е значението и 
за развитието на организмите? Къде и кога се е зародил животът на Земята? 
Как движението на Луната е помогнало за появата на първите растения? 
Кога са се появили първите сухоземни животни? Кои са те? Коя е причината 
за сегашното разнообразие от живи организми? На какво се дължи 
съществуването на нашия разнообразен и красив свят? 

 
 
ДОМАШНА РАБОТА:  Решете теста на стр. 161. 
 

ОЧАКВАМ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ! 
 
 
 

 


