
Сулыш органнары төзелеше һәм функциясе
(VIII сыйныфта биология дәресе)
Наилә ФӘСХЕТДИНОВА, 
Мамадыш районы Урта Кирмән урта мәктәбенең югары квалификация категорияле биология укытучысы 
Максат. Сулыш системасының төзелеше, матдәләр алмашы белән бәйле функцияләре турында өйрәнү. Сулышның әһәмиятен ассызыклау. Сәламәт тән һәм сәламәт рух өчен кәрәшеп, табигать тарафыннан бирелгән байлыкны юкка сарыф итмичә яшәргә кирәклеген аңлату. Алынган мәгълүматлар нигезендә нәтиҗә ясау, тормышта куллана белү күнекмәләрен үстерү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
шәхескә юнәлдерелгән универсаль укыту гамәлләре:
– үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә нигезләнеп, бирелгән ситуацияләрдән дөреслекне аерып алу; 
– фикер йөртү буенча мөстәкыйль рәвештә дөрес максатларын билгеләү; 
– үзеңнең фикерләреңне күрсәтү; 
– үз уңышларың, уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү; 
регулятив универваль укыту гамәлләре:
– дәреснең максатын ачыклау һәм формалаштыру; 
– дәрестә уку гамәлләренең эзлеклелеген кабатлап әйтү;
– дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшләү ярдәмендә үзеңнең фикереңне әйтергә өйрәнү; 
– биремнең уңышлы үтәлүен укытучы белән әңгәмәдә билгеләү;
– укытучы биргән план ярдәмендә эшли белергҽ өйрәнү;
танып-белү универсаль укыту гамәлләре:
– пространстволы күзаллау формалаштыру;
– төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;
	дәреслекне белешмә чыганагы итеп куллана белү;
	сорауларга җавапларны тексттан һҽм иллюстрациядән табып бирү; 

– тест, таблица, схема һәм рәсемнәр ярдәмендә яңа белемнәрне  табу;
– сәламәтлекне саклау өчен, сулыш системасының төзелешен һәм функцияләрен белү;
– организм турындагы белемне тормышта куллану; 
коммуникатив универваль укыту гамәлләре:
– үзеңнең фикерләререңне телдән һәм язма рәвештә белдерү; 
– башкаларның сөйләмен тыңларга һҽм аңларга; 
– төркемнәрдә эшләргә өйрәнү;
– башкаларның җавапларын исәпкә алып, үз фикереңне җиткерү. 
Җиһазлау: дәреслек  (авторлары – Д.В.Колесов, Р.Д.Маш), компьютер, проектор, ЭБР, сулыш органнары модельләре, торс.
Технологияләр: сәламәтлекне саклау технологиясе, проблемалы укыту, мөстәкыйльэшләү, мәгълүмати-коммуникатив технологияләр, (ЭБР куллану)
Дәрес тибы: яңа белемне формалаштыру.
Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше
Укытучы. Хәерле көн, укучылар! Үзебезне җәйге урманда йөрибез дип уйлыйк. Көн җылы, кояш елмая. Тирә-ягыбызда матур чәчәкләр, кошлар сайравы, агач яфраклары шаулавы ишетелеп тора. Саф һава. Безгә бик күңелле, һәм без шушы күтәренке кәеф белән үзебезнең дәресебезне башлап җибәрик.
II. Белемнәрне тикшерү
Укытучы. Борынгы грек табибы Гиппократ: «Һава – тормыш чыганагы», – дигән. Ни өчен? (Укучылар фикере тыңлана.) 
Укучылар. Ашамыйча һәм су эчмичә, кеше берничә көн тора ала, ә суламыйча – берничә минут кына, чөнки кислород кытлыгы бик тиз үлемгә китерә.
Укытучы. «Зоология» курсында өйрәнгән белемне кулланып, кайсы  хайваннарда беренче сулыш органннары барлыкка килгәнен искә төшерик. Умырткалы хайваннарның сулыш системасында нинди  эволюцион үзгәрешләр барлыкка килә? (Укучылар парлап эшлиләр, җавап бирәләр, ялгышларны төзәтәләр.)
Хайваннар тибы
Сулыш алу ничек, нәрсә ярдәмендә башкарыла?



– Умырткасызларның (болытсыманнар, суалчаннар) махсус сулау органнары юк, алар тән өслеге аша сулыйлар.
– Трахея күпчелек бөҗәкләрнең сулыш системасы булып тора.
– Саңак ярдәмендә балыклар һәм суда яшәүче кайбер боҗралы суалчаннар сулый.
– Коры җиргә чыгу нәтиҗәсендә сулыш системасында үзгәрешләр барлыкка килә: җир-су хайваннары – тире, гади төзелешле умырткалылар үпкә ярдәмендә сулыйлар. Кошларның һәм имезүче хайваннарның үпкә төзелеше катлаулырак төзелешкә ия.
III. Уку мәсьәләсен кую
Укытучы. Җир йөзендә барлык тере организмга да, яшәү өчен, энергия кирәк. 
– Үсемлекләр энергияне кайдан ала? (Кояштан, яктылык энергиясе.)
– Энергия алга таба кая китә? (Органик матдә ясалу өчен тотыла.)
– Хайваннар энергияне кайдан ала? (Азык белән кергән органик матдәләрдән.)
Ләкин бу органик матдә оксидлашырга тиеш. Оксидлашу – химик процесс һәм  ул кислород катнашында бара. Оксидлашуның берничә төре бар: тиз оксидлашу – яну, акрын оксидлашу һәм биологик оксидлашу.
Биологик оксидлашу – кислород катнашында тере организмнарда бара торган химик реакцияләр чылбыры ул.
Кеше организмында ирекле кислород юк. Хайваннар һәм кешеләр кислородны кайдан алалар? (Һавадан һәм судан.)
Укытучы. Без ни өчен сулыйбыз? Сулауның биологик әһәмияте нәрсәдә? (Укучыларның  фикерләре тыңлана.)
Укучылар. Сулау – органик матдәләр оксидлашу өчен кирәкле кислородны алу, углекислый газны һәм башка кайбер матдәләрне организмнан чыгару   процесслары җыелмасы ул.
Укытучы. Без сезнең белән сулауның әһәмиятен ачыкладык. Сулыш органнары системасы төзелеше белән танышып үтик.
Сулыш органнары системасы күкрәк куышлыгында урнашкан үпкәләр һәм һава үтү юллары: борын куышлыгы, йоткылык, бугаз, трахея һәм бронхлардан тора.
Һава үтү юллары борын куышлыгыннан башлана. Борын куышлыгы һәм йоткылык өске һава юлларын, ә трахея һәм бронхлар аскы һава юлларын тәшкил итә.
Ә хәзер, дәреслектәге тексттан файдаланып, рәсемдәге саннарны билгеләгез. (Компетентлы ориентлашу биремнәре кулланыла.)
(Укучылар мөстәкыйль эшли. Һәр дөрес җавапка 1 балл куела. Дәрес ахырында нәтиҗә ясала.)
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          1 – борын куышлыгы, 2 – авыз куышлыгы, 3 – трахея, 4 – бронхлар, 5 –альвеола, 6 – плевра куышлыгы, 7 – үпкә, 8 – бугаз)
Укытучы (проблемалы сорау куя). Рус язучысы Н.В.Гогольнең «Борын» повестенда шундый сүзләр бар: «Без носа человек чёрт знает что – птица не птица, гражданин не гражданин, – просто возьми да и вышвырни за окошко!» 
Борынсыз кешене күз алдына китереп буламы? Борынның кеше өчен   әһәмияте нидә? (Укучыларның фикере тыңлана. Борын төзелеше һәм әһәмияте турында видеоролик күрсәтелә.)
Гамәли бирем. Борын куышлыгыннан һава үтүне билгеләү.
Бер як борын тишеген бармаклар ярдәмендә каплап, икенчесе янына мамык кисәге куябыз. Борыннан чыккан һава мамык кисәген очырта. Ни өчен? (Укучылар нәтиҗә ясый.)
Укытучы (проблемалы сорау куя). «Ашаган вакытта мин телсез дә, саңгырау да булам» дигән әйтемне сез ничек аңлыйсыз? Ни өчен ашаган вакытта сөйләшергә ярамый?
Бугаз төзелеше һәм әһәмияте белән танышу. (http://school-collection.edu.ruЭБР куллану)
Укытучы. Борын куышлыгыннан һава – йоткылыкка, аннан соң бугазга үтә. Бугаз берничә кимерчәктән торган чокыр рәвешендә. Сулыш алудан аермалы рәвештә, азык йоткан вакытта бугазга керү юлы кимерчәктән торган бугаз капкасы белән ябыла.
Гамәли бирем. Йоту хәрәкәте ясаган вакытта бугаз кимерчәгенең өскә таба күтәрелүе һәм сулыш алуның тукталуы.
Калкансыман кимерчәкне капшарга һәм йоту хәрәкәте ясарга. Калкансыман кимерчәк йотканда өскә күтәрелә, аннары кире үз урынына кайта.
Укучылар (нәтиҗә ясый). Азык йоткан вакытта бугазга керү юлы кимерчәктән торган бугаз капкасы белән ябыла, һәм азык үңәч буйлап китә. Һаваның трахеяга керү юлы ябыла, һәм сулыш алу башкарылмый.
Укытучы. Бугаз кимерчәкләре арасында лайлалы бәйләвечләр – тавыш ярылары урнашкан. Алар арасындагы аралык тавыш ярыгы дип атала.
Кеше сөйләшмәгәндә, тавыш ярылары ике якка аерылып тора, һәм тавыш ярыгы тигез яклы өчпочмак формасын ала. Сөйләшкәндә я җырлаганда, тавыш яралары бер-берсенә тиеп тора. Сулап чыгарылган һава бәйләвечләргә баса, һәм алар тирбәлә башлый – шулай итеп тавыш барлыкка килә. Аның югарылыгы тавыш яраларының озынлыгына бәйле. Тавыш ярылары кыскарак булган саен, аларның тирбәлүләре ешрак була һәм, нәтиҗәдә, тавыш та югарырак була. Хатын-кызларда тавыш ярылары ирләргә караганда кыскарак, шуңа да аларның тавышы да югарырак.Тавыш ярылары 1 секундка 80 нән алып 10 000 гә кадәр тибрәнү ясый ала. 
Кеше тавышларының тәмам формалашуы тамак, йоткылык, авыз һәм борын куышларында, тел, иреннәр, аскы яңак торышы үзгәргәндә хасил була. Кеше тавышы ярдәмендә үзенең тойгыларын һәм кәефен: шатлануын һәм ачулануын, назлавын һәм янавын, мыскыллавын һәм иркәләвен бирә ала. Каты кычкыру тавыш ярылары өчен зарарлы: алар нык тартыла һәм, бер-берсенә якынаеп, бәрелә һәм ышкыла, нәтиҗәдә, алар үзләренә үзләре зыян ясый. Еш кычкырган кешенең тавышы карлыга яки бөтенләй бетә. Пышылдап сөйләшкәндә, тавыш ярылары бер-берсенә тыгыз тиеп тормый. Тавыш аппаратын сакларга кирәк булганда, табиблар беренче чиратта пышылдап кына сөйләшергә тәкъдим итә.
(Укучыларга рәсемдә күрсәтелгән тавыш ярылары буенча җырлаучы,   каты кычкыручы, тыныч торучы кешеләрне аеру өчен, карточка-бирем бирелә.)
Гамәли бирем. Тавыш (сүзләр) кайсы вакытта ясала: сулыш алгандамы, әллә сулышны чыгаргандамы?
(Укучылар сулышны алганда һәм сулыш чыгарганда, сүзләр әйтеп карыйлар һәм нәтиҗә ясыйлар.) 
Укучылар. Сүзләрне сулыш чыгарган вакытта гына ясап була.
Укытучы. Трахея – бугаз белән төп бронхларны тоташтыра торган куыш цилиндрсыман көпшә ул, озынлыгы 9 – 13 см һәм диаметры 15 – 30 мм. Трахея кимерчәкләре трахея нигезе булып тора, һәм алар ярымбоҗрадан тора. Аларның һәрберсе дугасыман, трахея әйләнмәсенең 2/3 өлешен алып тора (трахеяның арткы тышчасында кимерчәк юк. Арттан һәм трахеядан бераз сулдарак аның буенда үңәч уза. IV – V күкрәк умырткасы биеклегендә трахея ике төп бронхка бүленә. Алар уң һәм сул үпкәләргә керә. (Торстан трахеяны табып күрсәтү.)
Укытучы. Үпкәләр – конуссыман формадагы парлы орган. Ул күкрәк куышлыгында урнашкан. Һәр үпкә үпкә пәрдәсе – плевра белән капланган. Үпкә пәрдәсе ике кат ярыдан тора. Берсе – үпкәне, икесе күкрәк куышлыгын каплый. Алар арасында куышлыкта (плевраль куышлык) сулыш хәрәкәтләре вакытында ышкылуны киметә торган сыекча бар.
Кызыклы факт. Бер минутта үпкәләр аша 100 л һава үтә. Үпкә зур булса да, массасы бәләкәй – 1200 г гына.
Бронхлар, үпкәгә керүгә тармакланып, бронхиолалар барлыкка китерә. Аларның очында үпкә куыкчыклары – альвеолалар урнаша. Альвеола һәм капиллярларның стенкалары бер катлы, бу исә газ алмашу процессын җиңеләйтә. Альвеоланың эпителий күзәнәкләре сурфактант (элпә) барлыкка китерүче биологик актив матдә бүлеп чыгара. Ә ул, үз чиратында, альвеолаларның даими күләмен саклый, ябышырга ирек бирми, үпкәләргә керә торган микроорганизмнарны зарарсызландыра. Ә эшкәртелгән сурфактантны фагоцитлар йота һәм какырык рәвешендә чыгарып ташланыла. 
Кызыклы факт. 700 млн. альвеола = 60 – 120 кв. м.
Гамәли бирем. Тулысынча сулау өстән сулаудан нәрсә белән аерыла?
Бигрәк тә язын һәм көзен бу хакта белү кирәк. Дөрес суламаганда, организмга төрле чир кузгата торган микроблар, вируслар эләгеп, грипп, салкын тию авырулары барлыкка килергә мөмкин. Бер минутка  16 мәртәбә сулыш алу – нормаль күренеш. Бер минутка 14 – 18 мәртәбә сулыш алу – бик яхшы.
20 – 22 булса, мондый кешеләр, күп дигәндә, сезонга ике мәртәбә грипп һәм ОРВИ белән авырый. 26 дан күп булса, борчылырга кирәк: үпкәләргә сулаган һаваның яртысы гына керә. 
(Укучылар бер-берсенең бер минутка ничә тапкыр сулыш алганын тикшерә.)
IV. Үзләштергән белемнәрне ныгыту
Укучыларга карточка-биремнәр бирелә. Һәркайсы мөстәкыйль эшли.  Җавапны слайдтан тикшерәләр.
	Сулыш органнарын һәм аларның функциясен язарга.

Органның исеме
Функциясе
1.

2.

3.

4.

5.
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3. Ни өчен үпкәләр суда батмый?
Борын куышлыгында һава нишли?
V. Рефлексия. Дәрескә гомуми йомгак ясау
1.Укучылар түбәндәге сорауларга җавап бирә:
– Бүген дәрестә өйрәнгән кирәкле өч мәгълүмат...
– Тормышта кирәкле ике кагыйдә...
– Дәрес барышында туган бер сорау...
2. Дәрестәге эшчәнлеккә үзбәя (15 – 16 балл – «5»ле, 12 – 14 балл –«4»ле, 9 – 11 балл – «3»ле).
VI. Өйгә эш
Дәреслектәге 26 нчы параграфны укырга.
Иҗади биремнәр. Нинди очракларда борын белән сулау авыр була? Һава үтү юллары авырулары һәм гигиенасы турында язарга. Сулышны яхшырту өчен күнегүләр җыелмасы төзергә.








