
   

1   

zCentral Launch Code: A035    

Име_________________________________________     Дата_____________________________   

   

Приспособления на растенията 

Работен лист   
   

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. 

 

 

 

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.  

 

 

 

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?  

 

 

 

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.  
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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.  

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

 

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.   
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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.  

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

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?  

 

 

 

 

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?   

 

 

 

 

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.  

  


