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Мета:
сформувати знання про особливості будови, процеси життєдіяльності та умови  

 існування одноклітинних грибів на прикладі дріжджів, 

ознайомити зі значенням у природі і житті людини;

 формувати в учнів науковий світогляд, з'ясовуючи необхідність знань про біологію

одноклітинних грибів у зв'язку з їх значенням у  природі і практичній діяльності

людини;

 продовжити формування вмінь і навичок  працювати з малюнками і текстом

підручника, уміння порівнювати, встановлювати  взаємозв'язки між будовою і

функціями одноклітинних грибів;

 виховувати інтерес до вивчення біологічних об'єктів, необхідності знань про них у

повсякденному житті;

 виховувати розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому, формувати

науковий та духовний світогляд, інтерес до предмета.       

STEM



Хліб – святий, у хлібі –
велика праця

 

 Легенда розповідає: якось

засперечались орач, сівач і

пекар. Орач твердив, що

хліб творить земля, сівач

казав — сонце, пекар —

вогонь. А мудрець мовив:

«Ви забули про людину.

Хліб — творіння рук
людських».

 

 Навесні посію
 Зерна в полі чистім,

 Хай над ними світить
 Сонце променисте.

 На веселім вітрі
 Зашумить колосся,

 Стане золотою
 Урожайна осінь.
 І зерно в комори

 Річкою поллється,
 А коли помелють —

 Борошном назветься.
 На заводі пекар

 Хліб спече з любов'ю,
 Скаже: «Любі діти,
 їжте на здоров'я!»



Для приготування хл�ба
потр�бно:

250 г   Вода
350 г   Борошно    
           пшеничне
2 ст. л. Рослинна олія
12 г     Дріжджі
5-10 г Суха ромашка  
           (мілка)
½ ч. л. Сіль

360 г    борошна
1,5 ч. л. солі
1/2 ч. л. сухих дріжджів
360 мл теплої води

Борошно – 450 грам
Вода – 300 мл.
Дріжджі сухі – 7 грам
Цукор – 1 ч.л.
Сіль – 1 ч.л.
Соняшникова 
 олія – 2 ст.л.



Дріжджі

А що ви знаєте про

дріжджі?

?
??

? ??



Істор�я
др�ждж�в

Ще з найдавніших часів людина
навчилася використовувати

дріжджі в своїх цілях: пекти хліб,
виготовляти вино і пиво. Люди

користувалися ними, не знаючи їх
природи і походження

У Давньому Єгипті виник спосіб
приготування хліба з кислого

дріжджового тіста. Це стало ясно
після того, як у розкопках храму і

гробниць фараона Ехнатона і його
дружини - легендарної Нефертіті, що
жили в другій половині XIV століття
до нашої ери, археологи натрапили

на скупчення форм для випічки хліба
та глечиків для пивоваріння. 

 

Перший опис дріжджів був
у 1680 р., побачив у краплі

бродячого пива під
мікроскопом голландець

Антонії Ван Левенгук

Найважливішою подією ХIХ
століття було дослідження Луї

Пастером в 1860-1876 рр.. процес
спиртового бродіння.

У 1881 р. Емілем
Хансеном у Данії

були вперше
отримані чисті

культури дріжджів.
 



Особливост� будови
грибної кл�тини

Малюнок на замовлення
—   клітинна оболонка містить хітин;
—   клітинна мембрана;
—   цитоплазма;
—   ядро;
—   мітохондрії;
—   вакуоля з клітинним соком;
—   запасаючі речовини: жири та глікоген.

 



Др�ждж� - це жив� орган�зми,
їхн� куляст� чи овальн�
кл�тини оселяються на
субстратах, багатих на
цукри, � можуть утворювати
колон�ї р�зної форми.
Др�ждж� здатн� без участ�
кисню розкладати цукри до
спирту та вуглекислого газу,
завдяки чому отримують
необх�дну їм енерг�ю. 

ПОСУДИНА 1

ПОСУДИНА 2

ПОСУДИНА 3

Дослідження

Холодна вода +дріжджі
 

Холодна підсолоджена 
вода + дріжджі

Тепла підсолоджена 
вода + дріжджі

 



РОЗМНОЖУЮТЬСЯ ДРІЖДЖІ БРУНЬКУВАННЯМ.
НА ДОРОСЛІЙ КЛІТИНІ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ВИПИН,
ЯКИЙ РОСТЕ І ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА НОВУ
КЛІТИНУ. ДЕЯКИЙ ЧАС ВОНА ЗАЛИШАЄТЬСЯ
З’ЄДНАНОЮ З МАТЕРИНСЬКОЮ, АЛЕ ЗГОДОМ
ВІДОКРЕМЛЮЄТЬСЯ. ЗА СПРИЯТЛИВИХ УМОВ
ДРІЖДЖІ РОСТУТЬ І ДІЛЯТЬСЯ ДУЖЕ ШВИДКО.       

https://drive.google.com/file/d/1cuMEzthW03OsJ_UZ_1MJzmIHXH_I_Qjz/view?usp=sharing



Значення у природ� та
житт� людини

Використовуються в харчов�й промисловост� (в
хл�бопеченн�, пивовар�нн�, виробництв� спирту).

• Препарати �з сухих пивних др�ждж�в можна придбати
в аптеках (пивн� др�ждж� багат� на в�там�ни).

• Певн� види др�ждж�в людина використовує для
виготовлення харчових добавок, багатих на б�лки.

• Певн� культури др�ждж�в використовують для
отримання сучасного недорогого б�олог�чного палива.

• Деяк� види др�ждж�в застосовують для очищення
забруднених нафтою водойм.

• Др�жджов� добавки з кормових др�ждж�в
використовують с�льському господарств� як б�лковий

корм для худоби.
 

• Др�ждж� роду Кандида (живуть в кишечнику) в раз�
масового розмноження можуть спричинити

захворювання у людей з послабленою �мунною
систем.

 



Практична
д�яльн�сть

Приготування
здобного т�ста на

др�жджах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 склянку теплої води

30 г св�жих пекарських др�ждж�в

100 г цукру

2 яйця

100 г масла вершкового 

1 ст. л. ол�ї

3 склянки борошна

Пучку сол�

Ван�ль – за бажанням



 
Дріжджі

Хліб

Сухі

Пресовані

?

?

?

??

На яких властивостях
дріжджів ґрунтується

хлібопекарське
виробництво? 

 



End

Рефлекс�я На сьогодн�шньому уроц� для мене
найважлив�шим в�дкриттям було…

Урок важливий, тому що… Мені сподобалося…

Мені не сподобалося…
 

Від наступного уроку я чекаю…



Розв’яжіть задачу: 
1 пакетик містить 12 г сухих

дріжджів.
   1 пакетик сухих дріжджів
дорівнює 36 г пресованих.
    Для виготовлення хліба

потрібно 6 г сухих дріжджів. 
     Скільки грам потрібно взяти

пресованих дріжджів?

Домашнє завданняДомашнє завдання

Опрацювати §45 «Дріжджі»
підручника «Біологія 6 клас» 

Автор – Л.І. Остапченко

Виконати тестове

завдання:

 

Виконати міні-проєкт 
"Я спечу запашну…" 

 

https://forms.gle/zaoUmdUqJCSGASww7 



Працюй для того, щоб
насолоджуватися

Ж.Ж. Руссо



Добре тому, хто
навчився вчитися. 

Менандр



ВЕЛИЧ ЛЮДИНИ В ЇЇ

ЗДАТНОСТІ МИСЛИТИ
БЛЕЗ ПАСКАЛЬ


