
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист по: Човекът и природата 

Клас: 6, учебен час по седмично разписание - 4 

Дата/ден от седмицата: 26.03.2021 - петък 

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

животните. Опорно – двигателна система 

1. Движения при животните. 

Движението при организмите е ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

Просто устроените животни се движат чрез………………………… …………………… или чрез 

……………………………. ………………… При повечето животни обаче движенията се 

осъществяват чрез ………………………………………… ……………………. .  

2. Устройство и функции на опорно – двигателната система. Опорно – двигателната система  

изградена от ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Опорно – двигателна система 

Основни части Функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Скелет. Скелетът на животните може да бъде …………………….. и …………………… .  

Външен скелет имат ……………………………………………………………………………………... 

Изграден е от веществото ……………………. . Външният скелет на мидите и охлювите е 

изграден от друго вещество –от …………………… .  

Вътрешен скелет имат всички ……………………….. животни - …………………………………….. 

………………………………………. . Той е изграден от …………………….., които са свързани 

…………………….. / чрез ……………./, ………………………. или ………………………. . 

Скелетът на гръбначните животни включва: 1. ……………………………….; 2. …………………… 

………….; 3. …………………………………………… . Костите на главата образуват 

………............ . В него е разположен и добре защитен ……………… …………………. . Костите 

на тялото включват ……………………… …………….. и ………………… . Гръбначният стълб се 

състои от ……………………… . При влечугите, птиците и бозайниците ……………………….. 

заедно с част от ……………………… стълб образуват ……………………… ………. . В гръдния 

кош са добре защитени ……………………. и ………………….. ………………… . Костите на 

крайниците са свързани ……………………. чрез ……………….. . Свързани са с …………………. 

- …………….., които от своя страна се залавят за ………………… на …………………. . 

Крайниците при рибите се наричат ………………….., при птиците - ………………….., а при 

всички останали животни – предни и задни …………………. ………………….. . 

4. Мускули. Препишете тази точка!!! 

 

 

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


