
Основно училище „Иван Вазов“ с. Русокастро, Бургаска област 
Работен лист  - учебна седмица 26.05. – 29.05.2020г. 

 

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

Клас: 6а     27.05.2020г. -  сряда - 2 час     Тип на урока: УНЗ 

 

ХИГИЕНА И ЗДРАВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА 
    Урок № 63  Стр. 140       

 

 
След като научите информацията в таблицата на стр.140, отговорете на 

поставените въпроси към всяка точка от плана! 

1. Функция на кръвоносната система. Каква е функцията на кръвоносната система? 
Какво се случва с клетките, когато тя не работи пълноценно? Кои болести могат се 
предават по кръвен път? Кои са органите на кръвоносната система? 

 

2. Сърдечен инфаркт. Какво предизвиква сърдечния инфаркт? Как можем да се 
предпазим от него? Каква помощ можем да окажем на човек с със сърдечен инфаркт? 
Как се наричат лекарите специалисти по заболявания на сърцето?  

 
 

 
             Сърдечен инфаркт              Енергийните напитки вредят на сърцето    Полезни храни за сърцето 

 

Запомнете!!! Не трябва да местим, да движим части от тялото на човек получил 
инфаркт! Той трябва да лежи неподвижно до пристигане на бърза помощ!!! 



3. Атеросклероза. Какво предизвиква това заболяване? Как можем да се предпазим от 
него?  

 

Нормален и склерозирал кръвоносен съд                       Вредна храна                                                    Полезна храна 

4. Кръвоизлив. Какво предизвиква кръвоизлива? Можем ли да се предпазим от него? 
Каква долекарска помощ можем да окажем? Какво означава изразът долекарска 
помощ? Ако кръвоизливът е на вътрешен орган какво е необходимо да направят 
лекарите, за да спасят човека? Досетихте ли се? 

 

 

ХГИЕНА И ЗДРАВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА НЕРВНАТАСИСТЕМА 
Урок № 66 Стр. 146 

 

След като научите информацията в таблицата на стр.146, отговорете на 
поставените въпроси към всяка точка от плана! 

1. Нервна система. От какво са изградени органите на нервната система? Защо 
уврежданията и болестите на нервната система са опасни за здравето и живота на човека? 



Кои са органите на нервната система? Как се наричат лекарите специалисти по заболявания 
на нервната система? Какво означава термина травми? 

2. Увреждане на главния и гръбначния мозък. Какво го предизвиква? Можем ли да се 
предпазим и как? Каква долекарска помощ можем да окажем на пострадалия?  

 

Увреждане на главния и гръбначния мозък след травми 

3. Наркотици и алкохол. Какво е общото наименование на  хашиша, хероина, кокаина, 
марихуаната и никотина? Какво предизвикват те? Какво предизвиква алкохолът? Как да 
се предпазим от тях? Как можем да помогнем на хора, които приемат редовно 
наркотични вещества? Вие бихте ли се опитали да помогнете на ваш приятел и как? 

 

 

ОЧАКВАМ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ! 

 


