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GIÁO ÁN SINH HỌC 8
BÀI 35: ÔN TẬP HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Hệ thống hoá kiến thức ở học kì I.
- Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học.
2. Kỹ năng:
- Vận dụng kiến thức, khái quát theo chủ đề.
- Hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- GD ý thức tìm hiểu ứng dụng sinh học vào đời sống.
Trọng tâm: Hệ thống hóa kiến thức cơ bản ở học kì I
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh: Tế bào, mô, hệ cơ quan vận động, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá.
- Các nhóm với nội dung đã phân công 1 tờ giấy khổ to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra
3. Bài mới

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung

Hoạt động 1:
- Gv chia lớp thành 6
nhóm và yêu cầu các
nhóm hoàn thành bảng
kiến thức, cụ thể:

- Các nhóm thiến hành thảo luận
theo nội dung trong bảng.
- Mỗi các nhân phải vận dụng
kiến thức thảo luận thống nhất

I. Hệ thống hoá kiến thức
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+ Nhóm 1 bảng 35.1
+ Nhóm 2 bảng 35.2
+ Nhóm 3 bảng 35.3
+ Nhóm 4 bảng 35.4
+ Nhóm 5 bảng 35.5
+ Nhóm 6 bảng 35.6
- GV cho các nhóm dán
kết quả lên bảng.
- GV ghi ý kiến bổ sung
của nhóm vào bên cạnh.
- Sau khi HS thảo luận Gv
cho 1 - 2 HS nhắc lại toàn
bộ kiến thức đã học.
- Gv giúp HS hoàn thiện
kiến thức.

câu trả lời.

- Các nhóm thực hiện theo yêu
cầu của Gv và mỗi nhóm cử địa
diện thuyết minh kết quả của
nhóm nhóm khác bổ sung.
- Thảo luận toàn lớp.
- các nhóm hoàn thiện kiến thức.

- Toàn bộ nội dung ở trong
bảng (từ 35.1; 35.6).

Hoạt động 2:
- Gv yêu cầu trả lời câu
hỏi 1, 2, 3 SGK trang 112.
- Gv nhận xét giúp HS
hoàn thiện kiến thức.

- HS thảo luận theo nhóm thống
nhất câu trả lời.
- đại diện nhóm trình bày nhóm
khác bổ sung.

II. Câu hỏi ôn tập

- Nội dung trong SGK trang
168, 169.

4. Củng cố
- Gv cho điểm các nhóm có kết quả tốt.
- Gv nhấn mạnh ý quan trọng.
5. Hướng dẫn về nhà
- Ôn tập chuẩn bị thi HK I.
- Tìm hiểu các vitamin và muối khoáng trong thức ăn.


