
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист по: Биология и здравно образование 

Клас: 7, учебен час по седмично разписание - 2 

Дата/ден от седмицата: 25.01.2021 -  понеделник 

    Тема на урочната единица/страница:  Царство Животни. Обща характеристика.  

Урок № 33 Стр.80 
Попълнете пропуснатите думи в текста! 

Царство Животни обединява …………………………… …………………………….. организми, 

които имат ……………………………. хранене и активно ……………………… .  

1. Особености на животните. За разлика от едноклетъчните организми, които са изградени от 

…………….. клетка, телата на животните са изградени от ……………….. клетки. За разлика 

от растителната клетка, която има твърда ………………….. клетъчна стена, 

…………………….. и големи ……………………, при ……………………… те ………………. . 

2. Основни жизнени процеси. 

 Движение. За разлика от растенията, които са …………………….., животните се 

…………………….. .  Движенията са необходими за намиране на ………………….,  

……………………. от неприятели, ………………………. на полов партньор, ………………………, 

…………………………… на потомството. Движенията са разнообразни: …………………………… 
…………………………………………………………………………………….. . Осъществяват се от 

………………………….. и …………………………. на тялото /външна или вътрешна/. 

 Хранене. За разлика от  растенията животните …… синтезират ………………………. 

вещества от ………………………….. . Те приемат ………………….. храна от 

……………………. или …………………… произход. Храната е източник на 

………………. и ……………….. материал за ……………….. им.Животните се хранят с 

разнообразна храна - …………………………………………………………………………… 

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

 Дишане. Повечето животни дишат ………………………….. и по – малка част 

/………………… …………………/ - ………………………… .  

 Размножаване. Размножаването на повечето животни е ……………….., при което 

………………. полова клетка /……………………./ се ………………. с…………………… 

полова клетка /……………………………/ - образува се ……………………….. . Двата вида 

клетки могат да се образуват в …………. организъм - …………………………….. животни 

/червеи, ……………….. и др./ или в …………………….. организми от един и същи вид - 

……………………….. /птици, ………………….. и др./. Мъжките и женските индивиди 

при много от разделнополовите животни се различават …………….. /полов 

……………………… . някои животни се размножават …………………….. – новият 

индивид възниква от …………… или ……………….. клетки на ………………. родител 

/хидри, морски звезди и др./. Има животни, които се размножават както ……………… 

така и ……………………… /медузи и др./. 

 Дразнимост. Всички животни имат …………………….. система, която осъществява 

……………………………… с ……………….. среда и …………………….. функциите в 

тялото. Животните имат …………………….. клетки и …………………, чрез които 

възприемат ………………….. /…………………………………………………………………. 

………………………………………………………./ и ги предават на ………………………. 

система. Животните имат …………………….. или …………………… симетрия на тялото.  

3. Класификация на животните. Според наличието на ……………………..  ……………….. 

животните се разделят на две групи - …………………………… и ……………………. . 

/…………………………………………………………/. 

 
Домашна работа: Въпросите от „ Приложете  наученото”. Препишете и научете „Най – важното”. 


