Trường THCS Thanh Đa

Môn Khoa học tự nhiên 6

NỘI DUNG HỌC TẬP
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KHỐI: 6
CHỦ ĐỀ 7
Bài 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO
HOẠT
NỘI DUNG
ĐỘNG
Hoạt
I) Cơ thể đơn bào
động 1:
- Quan sát hình 19.1. Cơ thể đơn bào.
Đọc tài
• Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a và
liệu và
19.1b
thực
• Trong thực tế, em có quan sát được trùng roi và vi khuẩn bằng
hiện
mắt thường không? Tại sao?
các yêu
- Hãy kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên.
cầu.
* Tìm hiểu thêm về tập đoàn Volvox.
II) Cơ thể đa bào
- Em hãy nêu điểm khác biệt về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong
hình 19.1 và 19.2. Từ đó hãy cho biết cơ thể đa bào là gì?
- Xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu
sau:

- Kể tên một số cơ thể sinh vật mà em không nhìn thấy được bằng mắt
thường.
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Hoạt
HS trả lời các câu hỏi trong phần bài tập/93 SGK vào vở.
động 2: Câu 1: Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu:
Kiểm
• Điền những điểm giống nhau vào phần giao nhau của hai hình
tra,
• Điền những điểm khác nhau vào phần riêng của mỗi hình
đánh
giá quá
trình tự
học.

Câu 2:
• Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con rắn, trùng
giày, con báo gấm, con ốc sên, con cua đỏ, tảo lam, con ngựa vằn, vi
khuẩn đường ruột, cây lúa nước, cây dương xỉ.
• Sắp xếp các sinh vật trên thành 2 nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa
bào.
Hoạt
1. Cơ thể đơn bào
động 3:
• Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ 1 tế bào
Học
• Tế bào đó thực hiện được các chức năng của cơ thể sống
sinh
• Ví dụ: trùng giày, trùng roi, trùng biến hình, tảo lục, tảo silic, … Vi
cần
khuẩn Escherchia coli (E. coli), vi khuẩn lao, ...
nhớ
2. Cơ thể đa bào
các
• Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào
kiến
• Các tế bào khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể
thức
• Cơ thể thực vật được cấu tạo từ các loại tế bào: tế bào biểu bì, tế bào
mạch dẫn, tế bào lông hút.
• Cơ thể động vật được cấu tạo từ các loại tế bào như: tế bào cơ, tế bào
thần kinh, tế bào biểu bì
• Ví dụ: cây phượng, cây hoa hồng, con giun đất, con ếch đồng, ...
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Hoạt
HS nghiên cứu bài 20: CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC TRONG CƠ THỂ ĐA
động 4:
BÀO
chuyển I) Từ tế bào đến mô:
giao
* HS tìm hiểu mối quan hệ: tế bào → mô
nhiệm
- HS quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời câu hỏi:
vụ
• Hãy cho biết mối quan hệ từ tế bào đến mô
• Nhận xét về hình dạng, cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô
• Hãy dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô
- HS tìm hiểu: Cơ thể con người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho
ví dụ.
II) Từ mô đến cơ quan
* HS tìm hiểu mối quan hệ: mô → cơ quan
• HS quan sát hình 20.3a, cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại
mô nào?
• HS quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những
loại mô nào?
• Mô và cơ quan có mối quan hệ với nhau như thế nào?
• HS tìm hiểu: Một số cơ quan trong cơ thể người và cho biết tim
được cấu tạo từ những loại mô nào?
III) Từ cơ quan đến cơ thể
* HS tìm hiểu mối liên hệ: cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể
- HS quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi:
• Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua.
• Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1)
đến (4) trong hình và nêu chức năng của mỗi cơ quan này.
• Nêu chức năng của hệ rễ.
• Hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hóa ở người và gọi
tên các số từ (5) đến (9)
• Ở người có những hệ cơ quan nào? Nêu chức năng của hệ tiêu hóa.
• Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng
hoạt động>
- HS tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ? Hoàn thành
bảng 20.5, trang 96/SGK.
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NỘI DUNG HỌC TẬP
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KHỐI: 6

CHỦ ĐỀ 7

Bài 20: CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC TRONG
CƠ THỂ ĐA BÀO
HOẠT
NỘI DUNG
ĐỘNG
Hoạt
I) Từ tế bào đến mô
động
- Quan sát hình 20.1. Một số loại mô ở thực vật. Cho biết mối quan
1: Đọc
hệ từ tế bào đến mô?
tài liệu
- Nhận xét về hình dạng và cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại
và
mô?
thực
- Dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô.
hiện
- Quan sát hình 20.2. Một số loại mô ở người. Cho biết cơ thể người
các
được cấu tạo từ những loại mô nào?
yêu
II) Từ mô đến cơ quan
cầu.
- Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại
mô nào?
- Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những loại
mô nào?
- Mô và cơ quan có mối liên hệ với nhau như thế nào?
- Hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể người và cho biết tim được
cấu tạo từ những loại mô nào?
III) Từ cơ quan đến cơ thể
- Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời các câu hỏi sau:
- Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua?
- Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1)
đến (4) trong hình và nêu chức năng của mỗi cơ quan này
- Nêu chức năng của hệ rễ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua mất
đi hệ rễ?
- Hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hóa ở người và gọi
tên các số từ (5) đến (9).
- Ở người có những hệ cơ quan nào? Nêu chức năng của hệ tiêu hóa
- Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng
hoạt động?
Hoạt
1. Hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng/96 sgk:
động
2:
Kiểm
tra,
đánh

Trường THCS Thanh Đa

Môn Khoa học tự nhiên 6

giá
quá
trình
tự học.

2. HS hoàn thành phần bài tập/97 SGK vào vở.

Hoạt
động
3: Học
sinh
cần
nhớ
các
kiến
thức

I) Từ tế bào đến mô:
Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng, cấu tạo và
cùng thực hiện một chức năng nhất định.
- Mô thực vật: mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, ...
- Mô động vật: mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, ...
II) Từ mô đến cơ quan:
- Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong
cơ thể.
- Cơ quan ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.
- Cơ quan ở động vật: dạ dày, ruột, gan, tim, phổi, ...
III) Từ cơ quan đến cơ thể:
- Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện
một chức năng nhất định.
- Ở cơ thể thực vật, các hệ cơ quan được chia thành hệ chồi và hệ rễ.
- Ở cơ thể động vật, gồm một số hệ cơ quan như: hệ vận động (cơ,
xương), hệ tuần hoàn (tim, mạch, máu), ...
- Tóm lại: n tế bào → 1 mô,
n mô → 1 cơ quan,
n cơ quan → 1 hệ cơ quan,
n hệ cơ quan → 1 cơ thể đa bào
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=> Cơ thể đa bào là một khối thống nhất về cấu tạo cũng như chức năng.
Hoạt
HS nghiên cứu bài 21: Thực hành QUAN SÁT SINH VẬT
động
I) Chuẩn bị:
4:
- Dụng cụ.
chuyển
- Mẫu vật.
giao
II) Cách tiến hành:
nhiệm - Quan sát cơ thể đa bào
vụ
- Quan sát các cơ quan cấu tạo cây xanh
- Quan sát mô hình hoặc tranh ảnh cấu tạo cơ thể người
III) Báo cáo kết quả thực hành :

