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 Приспособления на растенията   
   

Учебен обхват: Начално училище    Време за урока: 40 минути  

Ключови понятия    

  

Материали и ресурси  

  Приспособление (адаптация)  Трън  

  Екосистема    

Восъчно покритие   

Околна среда  

Местен  

Стъбло  

Оцеляване  

Графичен органайзер – адаптация на 

растенията  

  

Преглед на дейността  
Растенията се нуждаят от слънчева светлина, вода, въглероден диоксид, кислород и почва, за да оцеляват. Тези 

фактори се срещат по целия свят. Защо тогава някои растения процъфтяват в една среда, но не и в друга? Това е 

така, защото растенията имат специални вътрешни и външни структури, които работят заедно като част от система, 

която им помага да оцелеят в определена екосистема. Тази система от черти се нарича приспособления на 

растението. В този урок учениците ще проучат как различните части на растенията работят заедно като система, 

която да им помогне да оцелеят в определена екосистема. 

Основни въпроси  
1.  Как структурите в организмите улесняват функциите на живота  

  
Цели  

• Идентифицирайте вътрешните и външните структури на растенията и основните им функции  

• Създайте теза, че растенията имат вътрешни и външни структури, които функционират заедно като част от 

система, която подържа растежа, оцеляването и размножаването им.  

• Изградете аргумент с доказателства, че растенията имат структурни приспособления, които им позволяват 

да оцеляват в определени екосистеми.  

  

Въведение  
За да започнете тази дейност, покажете няколко местни растения в класната стая и накарайте учениците да 

разгледат основните им структури и функции. След това покажете на учениците изображения на растения от цял 

свят, чиито структури изглеждат съвсем различно. Попитайте учениците: „Защо някои растителни структури 

изглеждат различно в други области на света?“ Поканете няколко ученици да споделят своите идеи. Обяснете на 

учениците, че ще разгледат растения от различни места по света, за да видят как техните специални структури им 

помагат да оцелеят в определена екосистема. След като учениците разучат различните екосистеми, могат да 

запишат наблюденията си в графичния органайзер. 
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zSpace Дейност  
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 

1. Знаем, че растенията живеят по целия свят в различни климати. „Климат“ е термин, който описва 

температурата, дъждът и други метерологични условия в определена екосистема за дълъг период от 

време. Но замисляли ли сте се дали растенията във вашия регион ще оцелеят толкова добре в други 

екосистеми? Нека направим пътешествие по света, за да си отговорим на този въпрос. 

2. Растенията са се приспособили (адаптирали) в продължение на много години, за да живеят в определени 

екосистеми. Да се адаптираш означава да се промениш, за да оцелееш в дадена екосистема. Разгледайте 

тези екосистеми от целия свят, всяка показана с местните си растения. Преместете моделите от една 

локация на друга. Отгатнете дали тези растения ще оцелеят или не и обяснете защо. 

Някои от тях ще умрат, защото би било твърде горещо или твърде студено в новите им екосистеми.  

3. Кактусите са едно от малкото на брой растения, които могат да оцелеят в пустинята. Използвайте камерата, 

за да погледнете по-отблизо. Опишете структурата на пустинните растения, които наблюдавате.  

Кактусите имат дълги корени, стъбла, бодли и стволове  

4. Прочетете бележките върху различните части на модела на кактуса, за да научите за уникалните 

приспособления на това растение. Защо кактусът има бодли, вместо листа?  

Бодлите губят много по-малко вода от листата поради изпаряване.  

5. Умерената широколистна гора понякога се нарича широколистна, защото там растат много дървета с 

големи, плоски листа. Това е единственият вид гора, която преживява всичките четири сезона, където 

широколистните дървета губят листата си всяка зима. Използвайте камерата, за да разгледате отблизо. 

Опишете структурите на широколистните дървета, които наблюдавате.  

Широколистните дървета имат стволове, кора, клони и широки листа.  

6. Забележете как кленовото дърво търпи сезонни промени, докато климатът в екосистемата му се променя 

всеки сезон. Прочетете бележките върху различните части от дървото, за да научите за уникалната 

адаптация на това растение. Защо кленовите дървета губят листата си през зимата.  

Листата им падат, за да спестят вода и за да оцелее дървото през студената зима.  

7. Над 2/3 от растенията в света живеят в тропическата джунгла. В джунглата пада много дъжд и климатът е 

много горещ и влажен. Растенията тук си съперничат за пространство и слънчева светлина. Много от тези 

растения имат приспособления, които им помагат в търсенето на слънчева светлина, която преминава през 

четирите слоя на джунглата. Използвайте камерата, за да разгледате от по-близо. Опишете растителните 

структури, които наблюдавате.  

Дърветата в джунглата имат много дълги стволове, големи листа, къси корени и нямат клони.  

8. Прочетете бележките върху различните части от растението, за да научите за уникалните приспособления 

на растенията в джунглата. Опишете две от тях, които помагат на растенията да се справят с прекалено 

многото дъжд.  

Някои растения имат остри листа, които действат като чучур, а други имат дебела восъчна обвивка 

около листата и водата пада бързо на земята, където се абсорбира от корените.  

9. Думата "тундра" означава "земя без дървета". Тундрата е най-студеният район на света. Тук има най-малко 

валежи и слънчева светлина от всички екосистеми. Ето защо растенията тук могат да растат само по време 

на двумесечния летен сезон. Тъй като вегетационният сезон е толкова кратък, растенията в тундрата растат 

много близо до земята. Използвайте камерата, за да разгледате отблизо. Опишете структурите на тундрата, 

които наблюдавате.   
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Мъхът и тревите имат дълго стъбло (ствол), листа, които растат в долната част на растението и 

къси корени. Храстите в тундрата имат къси стъбла, дебели, малки листа, къси корени и много малки 

цветя.  

10. Прочетете бележките по различните части на модела на растението, за да научите за уникалните 

приспособления на това тундра растение. Растенията, които растат в тундрата се групират заедно в една 

област, за да образуват колония. Прилагайки това, което знаете за тундрата, обяснете защо тези растения 

растат по този начин.   

Растенията растат по този начин, за да преживеят силните ветрове, обилните снеговалежи и 

изключително ниските температури на тундрата.   

11. Знаете ли, че някои растения растат само във вода? Някои растения са се приспособили да живеят под или 

над водата – например в океани или езера. Ние наричаме тези растения "водни" растения. Водната 

екосистема е най-голямата в света, защото 75% от Земята е покрита с вода. Водните екосистеми са 

разделени на сладководни (езера и реки) и морски (като океани и морета) екосистеми. Опишете 

структурите на растенията в тези две водни екосистеми.  

Водораслите имат листа (остриета и плувки), корени (задържащи) и стъбла (ивици). Лилиите имат 

дълги корени и стъбла и плаващи цветя и листа. Папурът има дълги стъбла, тънки листа и кафява 

капсула на върха на растението.   

12. Прочетете бележките за различните части на растителните модели, за да научите за уникалните 

приспособления на тези водни растения. Дайте два примера за това, как водните растения и сухоземните 

растения са сходни.  

Както водните, така и сухоземните растения са зелени, имат листа, имат корени и им растат цветя.  

13. В коя от двете екосистеми, тези растения ще оцелеят по-добре? Преместeте растенията в правилната 

екосистема. Плъзнете другата екосистема в кошчето. Снимайте. Защо избрахте тази екосистема за тези 

растения? Какви специфични структури позволяват на тези растения да оцелеят тук?  

Снимка: пустинна екосистема. Това е пустинната екосистема и има подходящия климат за тези 

растения. Кактусните растения имат бодли вместо листа, дълбоки корени и големи стъбла.  

14. В коя от двете екосистеми, тези растения ще оцелеят по-добре? Преместете растенията в правилната 

екосистема. Плъзнете другата екосистема в кошчето. Снимайте. Защо махнахте другата екосистема?   

Снимка: тропическа екосистема от тропически гори. Отстраних екосистемата савана, защото 

климатът би бил твърде студен и сух, за да оцелеят растенията.   

15. Защо е важно растенията по света да развиват различни приспособления? Използвайте няколко примера от 

тази дейност, за да обясните как растенията имат както вътрешни, така и външни структури, които 

функционират, за да поддържат оцеляването в определена екосистема.  

За растенията е важно да разработят различни приспособления за оцеляване в тяхната екосистема. 

Например кактусът има бодли вместо листа, така че да може да живее в пустинята, 

широколистните дървета в умерената гора имат широки листа за събиране на вода, а морските 

водорасли в океана имат гъвкави стъбла, които им позволяват да се движат с водата.  

  

Заключение  
Въпроси за дискусия  

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу.  

1. Какво е приспособление на растението?  
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Приспособление на растението е специална характеристика, която позволява на видовете растения 

да живеят в определена екосистема. Вътрешните и външните структури на всички растения се 

променят с времето, за да отговорят на техните нужди за оцеляване.  

2. Каква е връзката между приспособление и екосистема?   

Растенията с приспособления, които им помагат да живеят в една екосистема, често не могат да 

живеят в друга екосистема, поради различните температури и количество на валежите.  

3. Кои са някои от начините, по които растението може да се адаптира, за да оцелее в своята среда? 

Растенията могат да развият дълбоки корени, за да намират вода, да растат върху други растения, за 

да намират слънчева светлина, да имат восъчно покритие на листата си, за да отблъскват водата 

към корените си или да имат широки листа, за да улавят слънчевата светлина.  

  

Допълнителна информация 
 

Подкрепа за затрудняващи се ученици  

• Групирайте разнородно учениците, за да позволите на учениците със силно владеене на английски език 

да помагат при четенето или тълкуването на въпроси  

• Използвайте функцията текст-към-реч (text-to-speech)  

• Да се предостави речник на термините, използвани в дейността  

• Дайте на учениците възможност да предоставят отговори, които са ръкописни, електронни или устни   

• Позволете на учениците да работят в групи  

  
Подкрепа за всички обучаващи се  

• Дайте на учениците избор в материалите, които произвеждат, за да демонстрират своето обучение въз 

основа на стила на учене (създаване на графики, PowerPoint, създаване на 3D презентации, създаване на 

видео / филми, блогове, създаване на плакати, скици, създаване на бордови игри)   

• Предоставете различни задачи въз основа на готовността:  

• Ниво 1: Учениците в начален етап могат да започнат чрез съчетаване на снимки с нови термини 

от речника или сортиране на снимки на растенията въз основа на техните подобни 

приспособления за тази екосистема  

• Ниво 2: По-опитните ученици могат да проучат STEM кариери, които се фокусират върху 

екологичното съзнание и опазване на растенията в един от биомите   

• Ниво 3: На напредналите ученици могат да бъдат дадени привилегии на ниво учителя, за да 

създадат дейност в Studio, демонстрираща растителни адаптации в биомиите (екосистемите), 

които не са споменати в тази дейност, използвайки Builder-а на дейности и модели  

от Раницата  

• Обогатяване: Учениците могат да опишат и илюстрират насоки за пътуване до един от биомите, които да 

включват снимки и описания на различни растения, които живеят там и техните адаптации  
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