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Пътешествие до африканските пасища 

  

 

Да отидем на сафари в африканските пасища (тропическата савана), която е дом на някои от най-известните 

организми на Земята като жирафи, зебри, лъвове и термити. Африканските пасища имат само два сезона: сухия 

сезон и влажния сезон. През сухия сезон водните дупки се свиват и животните се конкурират ожесточено за 

останалата вода. В тази дейност учениците ще получат основно разбиране за ресурсите, животните и растенията 

на африканските пасища. Учениците също така ще открият как организмите се приспособяват към променящите 

се сезони и как това приспособяване (адаптиране) им позволява да оцелеят.  

Основен въпрос  
1. Как околната среда влияе върху популациите организми в течение на няколко поколения?  

Цели  

• Сравнете характеристиките на три вида организми в африканските пасища  

• Направете твърдение за това, как характеристиките на организмите влияят на оцеляването в определен 

хабитат  

• Предоставете доказателства, че в определен хабитат някои организми могат да оцеляват добре, някои 

могат да оцеляват не толкова добре, а някои изобщо не могат да оцеляват  

Въведение  
Преди тази дейност учениците трябва да имат известни познания за връзката хищник-плячка. Обяснете на 

учениците, че ще отидат на виртуална експедиция, за да открият как различните организми оцеляват с 

ограничена вода в сухия сезон на африканските пасища.  

   

Учебен обхват: Начално училище   Време за урока: 40 минути   

Основни понятия     

Сух сезон   

Пасище   

Хищник   

Плячка   

Савана   

Водна дупка   

Влажен сезон     

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. Да отидем на сафари в африканските пасища! Пасищата, или саваните, са големи, равни площи, където 

тревите са основната форма на растителния живот. Пасища се срещат на всеки континент с изключение на 

Антарктида. Температурите в пасищата варират от -20 до 30 градуса по Целзий 

2. Африканските пасища имат само два сезона: влажен сезон и сух сезон. Изследвайте тази водна дупка. По 

време на влажния сезон се образуват водни дупки като тази, когато вали почти всеки ден. По време на 

сухия сезон има малко или никакви валежи, а водните дупки стават по-малки или изсъхват. Животните, 

живеещи в африканските пасища, са се адаптирали към екстремните влажни и сухи условия там. 

3. Пасищата са дом на много видове бозайници, птици, влечуги и насекоми, които споделят едни и същи 

ресурси за оцеляване. Разгледайте тази сцена и намерете всяко от животните, посещаващи водната 

дупка. Защо мислите, че всичките тези животни са събрани на едно и също място?  

Гнуто и зебрата се нуждаят от вода, за да пият. Крокодилът и лъвицата ловуват животните, 

които идват да пият водата.    

4. Зебрата и гнуто се събират около водната дупка, за да пият. Погледнете внимателно. Това безопасно 

място ли е за зебрата и гнуто? Обяснете отговора си.  

Не. Лъвовете и крокодилите могат да ловуват зебрите и гнутата тук. 

5. Водните дупка могат да бъдат опасни за животни-плячки като зебрите и гнутата, защото хищниците 

посещават водната дупка, за да ловуват храна. Зебрите и гнутата са различни видове животни, но често 

пътуват заедно в групи. Зебрите имат отлично зрение и слух. Гнутата имат по-добро обоняние. Защо 

мислите, че зебрата и гнуто пътуват заедно?  

Зебрите и гнутата пътуват заедно за защита. Използват сетивата си за откриване на хищници.  

6. Зебрите и гнутата използват сетивата си зрение, слух и мирис, за да работят заедно за откриване на 

хищници. По време на сухия сезон много животни мигрират към реки заради водата. Използвайте 

инструмента Режеща равнина (Cutting Plane), за да разгледате двойнодишащата риба, плуваща под 

водата. Какво мислите, че се случва с двойнодишащата риба по време на сухия сезон, след като водната 

дупка изсъхне?  

Мисля, че двойнодишащата риба няма да оцелее. 

7. Двойнодишащата риба се е адаптирала, за да оцелее по време на сухия сезон. След като водната дупка 

започне да изсъхва, двойнодишащата риба се обвива с тънък слой слуз, който изсъхва в пашкул. 

Двойнодишащата риба може да живее без вода в този пашкул, дишайки въздух през белите дробове, до 

една година! Тя не оставя пашкула си, докато влажният сезон не се върне.  

8. Изследвайте мравката и термита, за да сравните телесната им структура. Термитите имат достатъчно 

влага в телата си, за да осигурят вода за определени животни през сухия сезон. Тръбозъбите и земните 

вълци ядат мравки по време на влажния сезон и термити по време на сухия сезон. Защо мислите, че тези 

животни ядат термити по време на сухия сезон?  

В термитите има повече влага, следователно те ги ядат по време на сухия сезон. 

9. Телата на тръбозъбите и земните вълци са се приспособили да използват влагата в термитите като 

източник на вода. Тези животни могат да ядат между 50 000 и 250 000 термити всяка вечер!  
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10. Ако отидете на сафари в африканските пасища, кое от тези животни ще видите? Помислете обратно за 

приспособленията, за които научихте по-рано. Преместете животните, които не биха могли да оцелеят в 

африканските пасища в кошчето. Направете снимка. Обяснете защо сте отстранили тези животни.  

Снимка. Махнах златната рибка, акулата, полярната мечка и пингвина от мястото. Тези животни 

нямат адаптации, необходими за оцеляване както през влажните, така и през сухите сезони на 

африканските пасища. 

11. Растенията, живеещи в африканските пасища, също са се адаптирали към екстремните влажни и сухи 

условия. Това дърво баобаб е често срещано в африканските пасища. То се е приспособило, за да оцелее 

по време на сухия сезон чрез абсорбиране и съхранение на вода по време на влажния сезон. Къде 

мислите, че съхранява вода това дърво?  

Съхранява вода в ствола си. 

12. По време на влажния сезон дървото баобаб може да абсорбира и съхранява в ствола си достатъчно вода, 

за да оцелее през целия сух сезон. Дървото баобаб осигурява вода и за други животни. По време на сухия 

сезон слоновете дъвчат кората на дървото баобаб, за да получат вода.  

13. Видяхте как растенията и животните в африканските пасища са се адаптирали към екстремните условия 

на влажните и сухите сезони. Използвайте примери от тази дейност, за да обясните как някои организми 

могат да оцеляват добре, някои могат да не оцеляват толкова добре, а някои изобщо не могат да 

оцеляват в африканските пасища.  

Отговорите трябва да включват примери за това, как различните организми оцеляват, както 

дървото баобаб съхранява вода в големия си ствол по време на влажния сезон, за да я използва през 

целия сух сезон.  

 

Допълнителна информация   
  

Подкрепа за затрудняващите се ученици  

● Групирайте учениците, така че тези с по-високо владеене на английски език да помагат с четенето и 

разбирането на въпросите.   

● Предоставете хартиени копия на диаграми на учениците за референция   

● Предоставете лист с обяснение на думите и термините, които се срещат в този урок   

● Позволете на учениците да предоставят отговори в ръкописен, машинописен и устен вариант   

● Задайте на учениците работа като партньори или в малки групи (По-малките деца, могат да бъдат 

партньори с по-големите си съученици.)   

   
Подкрепа за всички обучаващи се  

  

● Дайте на учениците възможност да направят своята презентация в уникален за тях стил (използвайки 

диаграми, графики, Пауърпойнт, 3D презентации, създаване на видеа/филми, създаване на плакати и 

постери)   
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● Предоставете диференцирани задачи въз основа на готовността:   

o Ниво 1: По-неопитните обучаващи се могат да подреят карти с животни от африканските пасища 

на база сходните им приспособления за оцеляване   

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

опазването на животните в техния хабитат и опазване на околната среда  

o Ниво 3: На напредналите ученици могат да се предоставят привилегии на ниво учител, за да 

създадат дейност в Studio, демонстрираща сезоните в африканската савана чрез помощта на 

модели от раницата   

● Обогатяване: Учениците могат да напишат и илюстрират детска книжка за сезоните в африканските 

пасища 


