Твоє Творіння
№ 80

КЛІТИНИ
Неймовірне — можливе!

Господь з’єднав десятки
трильйонів дуже складних клітин,
щоб сконструювати тіло людини:
для Нього немає неможливого!

Це схематичне зображення
однієї простої клітини

Назва:
Функція:
Назва:
Функція:

Назва:
Функція:

Напишіть біля кожної
картинки назву
органели та функцію,
яку вона виконує
в клітині.
(Перевірте себе,
подивившись відповіді
на зворотному
боці сторінки).

Назва:
Функція:

Назва:

Назва:

Функція:

Функція:
Назва:
Функція:

Всередині кожної твоєї клітини
безперервно та одночасно відбуваються
мільйони процесів. Хто, крім Бога,
здатен керувати цим царством
і підтримувати в ньому лад?

Клітини не мають
постійної форми,
бо органели всередині них
постійно переміщуються.

Світлини та ілюстрації надано:
Клітина – © Tefi / Shutterstock
Дім – © studiovin / Shutterstock
Органели – © Tefi / Shutterstock
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Відповіді на кросворд
з журналу «Твоє Творіння» № 79
За горизонталлю: 3 Нептун 5 Харон
7 праведність 8 обрії 9 квінта
10 планета 11 азот
За вертикаллю: 1 Венеція 2 музика
4 всезнання 6 атмосфера 7 простір
9 комета
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За горизонталлю:
2. Хоч вірте, хоч ні, але _____
виробляють електрику.
3. В апараті _____ білки модифікуються.
4. _____ – заповнена ферментами органела,
в якій знищуються молекули,
що вже є непотрібними.
8. Майже все, що ми з'їдаємо, перетворюється
на _____, який потім потрапляє до клітин
нашого тіла.
10. Окрім іншого, клітинна _____ захищає
клітину від зовнішнього середовища.
13. _____ – це органічні речовини
з довгими молекулами.

Назва: Ядро
Функція: Центр керування клітини

Клітина подібна до домівки з безліччю кімнат

За вертикаллю:
1. _____ – це сполуки, що прискорюють
хімічні реакції в организмі.
5. _____ є центром керування клітиною.
6. Везікула – це вкрита мембраною ____, в якій
білки транспортуються до інших органел.
7. В підшлунковій залозі виробляється _____
для підтримки здорового рівня цукру в крові.
9. _____ подібні до листів з інструкціями
для інших клітин та органів.
11. _____ молекулярна машина, що збирає
білки з амінокислот.
12. У тіла – органи, у клітини – _____.

Назва: Цитоплазма
Функція: Гелевий розчин,
що заповнює клітину

Назва: Ендоплазматична сітка
Функція: Виробництво білків

Назва: Клітинна мембрана
Функція: Захист клітини

Назва: Мітохондрія
Функція: Енергетична станція

Назва: Везікула
Функція: Зберігання
й транспортування білків

Назва: Апарат Гольджі
Функція: Пакування
та відправлення білків

