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Сетивна информация в пустинята  

 

Пустините може да са парещи и празни през деня, но оживяват, след като слънцето залезе. В тъмното на нощта 

много пустинни животни излизат от бърлогите си и драмата между хищника и плячката започва. Хищниците и 

плячката взаимодействат по съответния начин, поради поведенческите си отговори на информацията, получена 

чрез сетивните рецептори. В тази дейност учениците ще определят и опишат как животните получават и 

обработват информация чрез сетивата си и как реагират на тази информация по различни начини.  

Основен въпрос  
1. Как организмите откриват, обработват и използват информацията за околната среда?  

Цели  

• Използвайте модел, за да определите и опишете как различните сетивни рецептори са в състояние да 

откриват различни видове информация от околната среда  

• Опишете връзката между сетивните рецептори, мозъка и поведенческия отговор на животно спрямо 

информация в неговата среда  

Въведение 
Преди тази дейност учениците трябва да разберат връзката между хищниците и плячката, както и че организмите 

реагират на промените в тяхната среда, за да оцелеят.  

  

За начало вдигнете много силен шум, за да изненадате учениците и да привлечете вниманието им. Например, 

бихте могли да пуснете куп книги на пода или да ударите един в друг два метални капака. Призовете няколко 

ученика да открият какви сетива са използвали току-що и да обяснят как са реагирали на силния шум. Тогава 

попитайте учениците: "Защо имаме пет сетива и как ни помагат да оцелеем?" След като изслушате няколко 

отговора, кажете на учениците, че ще наблюдават специалните сетивни рецептори и поведенческите отговори на 

един хищник и на една плячка в пустинята, а именно на гърмящата змия и на плъха.  

  

  

Учебен обхват: Начално училище     Време за урока: 40 минути   

Основни понятия     Materials and Resources   

Поведение   

Ровене/Заравяне   

Студенокръвни   

Отговор   

Сетивни рецептори   

    

  

Преглед на дейността   
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zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

Отговорите може да варират. Примерни отговори са предоставени по-долу. 

1. Минавате през пустинята, когато чувате сух, дрънкащ звук. Внимавайте! Може да е гърмяща змия, 

предупреждаваща ви да стоите настрана. Способността на един организъм да усеща и реагира на 

околната си среда помага на шансовете му за оцеляване и възпроизвеждане. Намерете гърмящата змия 

във всяка пустинна сцена. Сравнете активността на гърмящата змия през деня и през нощта. Кога е по-

активна? Съвет: Погледнете внимателно под скалите, за да видите змията през деня.  

Гърмящата змия е по-активна през нощта.  

2. Гърмящите змии са влечуги, а влечугите са студенокръвни. Това означава, че вътрешната им телесна 

температура се променя в зависимост от температурата на заобикалящата ги среда. Змиите използват 

сетивата си, за да събират и обработват информация, като например температура. През деня в пустинята 

е много горещо. Тази гърмяща змия усеща, че прегрява. Как отговаря на получената от нея информация?  

Змията реагира, като се мести на сянка под скалата, за да се охлади.  

3. Кенгурувидният плъх също усеща, че навън е твърде горещо. Остава под земята и излиза само през 

нощта. Когато животните копаят под земята, това се нарича заравяне. Има ли друга причина 

кенгурувидният плъх да търси подслон под земята?  

Кенгурувидният плъх търси подслон, за да може да се скрие, когато усети змията наблизо. 

4. В пустинята гърмящите змии и кенгурувидните плъхове имат връзка хищник/плячка. Гърмящите змии 

имат лошо зрение, но имат някои други невероятни сетивни органи, които им помагат да намерят храна. 

Гърмящите змии имат специални подобни на ями органи на носа си, които им позволяват да усещат 

топлина. Те могат да усетят температурите на различните обекти в средата си. Използвайте Камерата, за 

да намерите тези органи.   

5. Тук е пустинята, както би усетила гърмящата змия. Змията е в състояние да открие топлина от топли тела. 

Зеленото представлява студена температура, а оранжевото представлява гореща температура. Как 

гърмящата змия използва информацията, която получава от ямичните си органи, за да оцелее?  

Гърмящата змия използва топлинния образ на кенгурувидния плъх, за да го локализира и убие за храна.  

6. Змиите плезят езиците си, за да помиришат. Миризмата се създава от частици, плаващи във въздуха. 

Езикът на змията е  разклонен, или разцепен на две. Езикът на змията е разклонен по същата причина, 

поради която имате две уши: за да помогне на змията да каже от коя посока идва миризмата. Все едно 

миришеш в три измерения. Защо получаването на тази сетивна информация би било от полза?  

Змията би знаела в коя посока да отиде да търси храна или да избегне опасността. 

7. Гърмящите змии ядат кенгурувидни плъхове и други малки животни. Те не могат да дъвчат или да 

разкъсват храната си на парчета, затова плячката им трябва да бъде погълната цяла. Гърмящите змии 

могат да усетят вибрации в земята през челюстната си кост и вътрешното ухо. Тази сетивна информация 

пътува до мозъка, където се използва за определяне на размера на плячката въз основа на движенията ѝ. 

Преместете три от животните, които мислите, че гърмящата змия яде, под надписа. Направете снимка.  

Снимка: Заекът, кенгурувидният плъх и брадатият дракон трябва да бъдат под надписа.  

8. Кенгурувидните плъхове имат отлично чувство за слух. Слухът им е четири пъти по-чувствителен от нашия 

и те могат да засекат движението на своите мълчаливи врагове, като змиите и бухалите. Кенгурувидните 

плъхове също имат много добре развито обоняние и могат да откриват и локализират семена под земята. 

Опишете как сетивата на кенгурувидния плъх за слух и мирис му помагат да реагира на информация от 

неговата среда.   
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Чувството им за слух им помага да избягат от хищниците, а обонянието им им помага да 

локализират храната.  

9. Кенгурувидните плъхове имат дълги, чувствителни мустаци, които действат като сензорен орган и 

откриват вибрациите в земята. Когато кенгурувидният плъх усети гърмяща змия, той ще започне да 

допира и вдига краката си до земята много бързо. Това се нарича барабанене с крака. Барабаненето с 

крака създава вибрации в земята, които могат да пътуват на големи разстояния. Плъхът използва тези 

вибрации, за да изпраща съобщения както на приятелите си, така и на враговете си. За другите плъхове, 

барабаненето с крака означава: "Предупреждение! Наблизо има змия!" За змията означава: "Хей! 

Забелязана си!"   

10. Научихте, че гърмящите змии имат три много добре развити сетивни рецептора на носа, на езика и в 

челюстната кост и вътрешното ухо. Преместете всеки надпис за поведенчески отговор под правилния 

сетивен рецептор на гърмящата змия. Направете снимка.  

Снимка: Сетивен рецептор в ямковите органи на носа: Отговор C.  

Сетивен рецептор на езика: Отговор B.  

Сетивен рецептор в челюстната кост и вътрешното ухо: Отговор А.  

11. Вие също така научихте, че кенгурувидните плъхове имат три много добре развити сетивни рецептора в 

ушите, носа и мустаците. Преместете всеки надпис за поведенчески отговор под правилния сетивен 

рецептор на кенгурувидния плъх. Направете снимка.  

Снимка: Сетивен рецептор в ушите: Отговор B.  

Сетивен рецептор в носа: Отговор C.  

Сетивен рецептор на мустаците: Отговор А.  

12. Хищниците и плячката взаимодействат по съответния начин, поради поведенческите си отговори на 

информацията от техните сетивни рецептори. Способността им да усещат и реагират на околната им 

среда помага на шансовете им да оживеят и да се възпроизведат. Изберете или кенгурувидния плъх, или 

гърмящата змия, а след това един от неговите/нейните сетивни рецептори. Опишете как животното 

отговаря на информацията, която получава от сетивния рецептор.  

Гърмящата змия получава топлинен образ на кенгурувидния плъх от ямковите си органи. Гърмящата 

змия отговаря, като поразява и убива кенгурувидния плъх за храна. 

Допълнителна информация 
Подкрепа за обучаващи се със затруднения  

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

да съдействат при четенето или тълкуването на въпроси  

• Използвайте функцията текст-към-говор (text-to-speech) за затрудняващите се читатели  

• Предоставете речник на термините, използвани в дейността  

• Осигурете диаграми на организмите, срещащи се в дейността  

• Позволете на учениците да предоставят отговори, които са написани на ръка, напечатани или устни  

• Разрешете на учениците да работят в групи  

• Разрешете удължено време  

Подкрепа за всички обучаващи се  

• Обогатяване: Учениците биха могли да напишат и илюстрират детска книга за гърмящата змия и 

кенгурувидния плъх  


