
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     28.05.2020г. -  четвъртък  3 час     Урок № 68 Стр. 150     Тип на урока -  УНЗ 

ХИГИЕНА И ЗДРАВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНТА 
СИСТЕМА НА ЧОВЕКА 

След като научите информацията в таблицата на стр.140, отговорете на 
поставените въпроси към всяка точка от плана! 

1. Функция на опорно – двигателната система. Каква е функцията на опорно – 
двигателната система? Какви са последиците от травмите, болестите и неправилното 
развитие на скелета? 

2. Заболявания на опорно – двигателната система. Какво представлява заболяването 
рахит? Какво го предизвиква? Как можем да се предпазим? Какво представлява 
заболяването сколиоза? Какво го предизвиква? Как можем да се предпазим? 
 

                     
                                                                    Здрав гръбначен стълб                  Скалиоза 

3. Травми на опорно – двигателната система. Какви травми могат да се получат на 
опорно – двигателната система. Какво може да ги предизвика? Каква долекарска 
помощ можем да окажем? Как се наричат лекарите специалисти по заболявания на 
опорно – двигателната система. 

                
Нормална става                      Изкълчена става                                                        Счупена става 



ХИГИЕНА И ЗДРАВНИ ПОЗНАНИЯ НА ПОЛОВАТА СИСТЕМА 
Урок № 70 Стр. 154 

Отговорете на поставените въпроси към всяка точка от плана! 

1. Полова система на човека. По какъв начин се размножава човека? Какви трябва да са 
органите на половата система, за да има човек поколение? До какво могат да доведат 
заболяванията свързани с половата система? 

2. Трипер (гонорея). Как се предава трипера? Какво предизвиква това заболяване? Как 
можем да се предпазим? 

 
Бактерията причиняваща трипер 

3. Сифилис. По какви начини се предава сифилиса? Какво го предизвиква? Как можем да 
се предпазим от заразяване със сифилис? 

 
4. СПИН (синдром на имунна недостатъчност). По какви начини се предава СПИН? Кой е 

причинител на заболяването? Как можем да избегнем заразяването с вируса? 
 

 
       Здрава имунна клетка                      Заразена имунна клетка                      Вируса на СПИН 


