ACTIVITAT AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS

La cèl·lula
Nom...........................................................................

Data................................

La cèl·lula
Col·loca les parts de la cèl·lula: 1. membrana cel·lular, 2. nucli, 3. membrana nuclear, 4. mitocondri, 5. ribosoma, 6. aparell de Golgi, 7. citoplasma.
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El microscopi ens permet veure estructures que a cop d’ull serien invisibles.
El límit d’augment és de 2.000 vegades; si augmentem més la imatge es fa borrosa.
L’aplicació del miscroscopi a l’estudi dels sers vius va demostrar que aquests són formats per petites unitats anomenades cèl·lules.
La cèl·lula és la unitat fonamental de tots els sers vius. Gràcies al microscopi podem saber quina és l’estructura de la cèl·lula.
Fou descoberta per Shumann i Schleiden el 1839.

El microscopi
Col·loca les parts: ocular, objectius, platina, cargol macromètric,
cargol micromètric

Els orgànuls cel·lulars
Relaciona:
Conté el material genètic
Membrana cel·lular
Citoplasma
Mitocondri
Ribosomes
Nucli
Membrana nuclear
Aparell de Golgi

Sintetitzen les proteïnes
Fusiona el contingut del
nucli
Aïlla la cèl·lula de l’exterior i
permet l’intercanvi de materials interns i externs
Transforma i subministra
energia a la cèl·lula
Conté tots els orgànuls de la
cèl·lula
Fabrica productes químics i
empaqueta les secrecions

By Amada44 [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

El microscopi ens permet veure estructures que a cop d’ull serien invisibles.
El límit d’augment és de 2.000 vegades; si augmentem més la imatge es fa borrosa.
L’aplicació del miscroscopi a l’estudi dels sers vius va demostrar que aquests són formats per petites unitats anomenades cèl·lules.
La cèl·lula és la unitat fonamental de tots els sers vius. Gràcies al microscopi podem saber quina és l’estructura de la cèl·lula.
Fou descoberta per Shumann i Schleiden el 1839.

Cèl·lules animals
Relaciona:
a) òvul (cèl·lula sexual femenina)
b) espermatozou (cèl·lula sexual masculina)
c) eritròcits (glòbuls vermells)
d) leucòcits (glòbuls blancs)
e) cèl·lula de la paret intestinal
f) neurona (cèl·lula nerviosa)
g) cèl·lula pancreàtica
h) bacteris
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La vida en una gota d’aigua. Els protozous
En una simple gota d’aigua hi pot haver una infinitat de sers vius, gairebé inimaginable. Molts d’aquests sers vius són organismes
unicel·lulars: els protozous, alguns a mig camí entre animals i plantes.
Observa, dibuixa el que vegis i intenta identificar alguns protozous.

Material:
Microscopi òptic
Comptagotes
Portaobjectes
Cobreobjectes
Aigua d’una bassa

Escriu, al costat del dibuix, els augments amb què has fet l’observació.

Mètode:
1.Posa sobre el portaobjectes una gota d’aigua de la
bassa (intenta agafar-la del fons del pot).
2. Tapa-ho amb el cobreobjectes.
3. Observa la preparació, primer a pocs augments (objectiu petit) i després amb l’objectiu mitjà, 10 augments.

Augments: ______x __________

