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Какво бихте направили, ако във вашия град водата свърши? Ако имахте само по 10 литра вода на ден, как бихте 

се възползвали най-добре от нея? Растенията и животните в пустинята са експерти в справянето с ограничени 

ресурси. Всъщност, те са способни да живеят успешно в най-сухия биом на Земята! В тази дейност учениците ще 

научат за пустините, предизвикателствата на живота там и как растенията и животните са се адаптирали, за да 

оцелеят в изключително сухите му условия.  

Основен въпрос  
1. Как околната среда влияе върху популацията на организмите в течение на няколко поколения?  

Цели  

• Сравнете характеристиките на три вида организми в пустинния биом  

• 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 разберат характеристиките и нуждите на живите същества. Те също така 

трябва да знаят, че животните зависят от заобикалящата ги среда, за да получат това, от което се нуждаят, 

включително храна, вода, подслон и благоприятна температура.  

  

За начало, представете на учениците следния сценарий: "Представете си, че в града ви е свършила водата. Всеки 

ден ви се дават само по 10 литра вода." (Ако е възможно, донесете една 10-литрова туба с вода за визуална 

помощ.) "Помислете за всички неща, за които използвате вода. Какви ежедневни дейности биха били трудно 
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изпълними с такова ограничено количество вода?" Насърчете учениците да споделят идеите си с останалата част 

от класа.  

  

Кажете на учениците, че ще отидат на виртуално пътуване до пустинята, за да проучат как растенията и 

животните са способни да оцелеят в най-сухия биом на Земята. 

 

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

1. Да отидем на пътешествие до пустинята, най-сухият биом на планетата ни! Биомът е голям регион на 

Земята, който е дом на живи същества, най-подходящи за специфичния му климат. Като се сетите за 

пустиня, представяте ли си много горещо, сухо място като това? Повечето хора го правят.  

2. Това може да ви изненада, но не всички пустини са горещи! Всъщност някои пустини са изключително 

студени! Например, знаете ли, че арктическите и антарктическите райони са студени пустини? Пустинни 

биоми покриват 1/5 от земната повърхност и има четири различни вида пустини: студени, крайбрежни, 

полусухи и горещи и сухи. Въпреки че тези четири вида пустини варират значително по температура, 

всички те имат едно много важно общо нещо. Какво мислите, че е то? Съвет: Помислете защо пустинята 

се нарича най-сухият биом на Земята.  

Всички пустинни биоми получават много малко дъжд или сняг. 

3. Всички пустинни биоми получават много малко дъжд, обикновено по-малко от 10 инча, или 25 

сантиметра, годишно. Нека се съсредоточим върху горещия и сух пустинен биом, където температурите 

са топли през цялата година и лятото е особено горещо. Растенията и животните, които живеят в горещата 

и суха пустиня, имат специални характеристики, или адаптации, за да се справят с две екстремни условия: 

много малко вода и интензивна топлина. 

4. Първо, нека наблюдаваме някои пустинни растения! Тъй като водата е много ограничена, пустинните 

растения имат специални характеристики, за да предотвратят загубата на вода. Използвайте Камерата, за 

да разгледате по-отблизо тези пустинни растения. Коя е една обща характеристика, която помага на тези 

растения да предотвратят загубата на вода? Съвет: Забележете размера на листата.  

Пустинните растения имат много малки листа или изобщо нямат листа, за да намалят загубата на 

вода от листата. 

5. Много пустинни растения имат малки листа или изобщо нямат листа, за да предотвратят загубата на вода 

през листата си. Например кактусите имат много малки бодли вместо листа. Тези бодли помагат да се 

предотврати загубата на вода, както и защитават кактусите да бъдат изядени от животни. Кактусите също 

са покрити с восъчно покритие, допълнителен начин за предотвратяване на загубата на вода.  

6. Пустинните растения също така имат специални структури за събиране и съхранение на вода. Някои 

пустинни растения имат дълги, дълбоки корени. Други имат широки, плитки корени. Вземете и 

наблюдавайте корените на тази опунция (бел. прев. бодлива круша, вид кактус) и растението юка. Как 

тези два различни вида коренови системи помагат на тези пустинни растения да оцелеят на място с много 

малко валежи? Съвет: Помислете за източника на вода за всяко растение.  

Дългите, дълбоки корени помагат на опунцията да получи вода от дълбоки подземни източници. 

Широките, плитки корени помагат на растението юка да събере повърхностните дъждовни води от 

голяма площ. 
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7. Дългите, дълбоки корени помагат на опунцията да получи вода от дълбоко под земята. Широките, плитки 

корени помагат на растението юка да събере дъждовната вода от горния слой на почвата. Освен че има 

корени, които абсорбират вода от почвата, растението юка също има набраздени листа, които събират и 

пренасят дъждовна вода директно към стъблото. Забележете, че тези пустинни растения също имат 

много дебели стъбла за съхранение на вода. Използвайте инструмента Режеща равнина, за да 

наблюдавате зоната за съхранение на вода вътре в стъблата на кактуса ехинопсис и растението юка.  

8. Въз основа на вашите наблюдения на адаптациите на пустинните растения, преместете растенията, които 

НЕ биха могли да оцелеят в пустинята в кошчето. Направете снимка. Обяснете защо отстранените 

растения не могат да оцелеят в пустинята.  

Снимка: Растенията с големи листа и растенията без специални структури за събиране или 

съхранение на вода трябва да бъдат отстранени, защото пустинните растения се нуждаят от 

адаптации, за да събират и съхраняват вода и да предотвратяват загубата на вода. 

9. Хабитатите осигуряват на живите същества храна, вода и подслон. Но тъй като в горещите и сухи пустини 

има ограничена вода и изключителна топлина, пустинните животни са намерили специални начини да 

оцелеят тук. За да избегнат топлината, някои пустинни животни намират хладни места, където да отидат 

през деня, когато температурите могат да се покачат до над 40 ℃. Койотът, заекът, брадатият дракон и 

кенгурувидния плъх копаят тунели под земята, за да останат на хладно. Това се нарича заравяне. 

Наблюдавайте тази пустинна сцена. Кои са още две места, на които пустинните животни могат да отидат, 

за да останат на хладно? Съвет: Потърсете места, които осигуряват сянка.  

Някои пустинни животни се крият под скали. Други животни намират сянка под храсти.  

10. В допълнение към заравянето и намирането на сенчесто място за разхлаждане, друг начин, по който 

пустинните животни избягват топлината, е като излизат през нощта, когато е много по-хладно. 

Наблюдавайте змията и прилепа. Каква важна дейност, която е необходима за оцеляването им, 

извършват тези две пустинни животни през нощта? 

И двете животни търсят храна. Змията ловува плъха, а прилепът яде кактусов плод. 

11. Сравнете тези дневни и нощни пустинни сцени. Забележете, че гърмящата змия е навън както през деня, 

така и през нощта. Гърмящите змии излизат през нощта, за да ловуват храна. Защо мислите, че гърмящите 

змии трябва да излязат през деня, за да оцелеят? Съвет: Гърмящите змии са студенокръвни.  

Гърмящите змии трябва да се затоплят на слънце през деня, защото са студенокръвни и не могат да 

поддържат постоянна телесна температура.  

12. Освен че избягват топлината, някои пустинни животни се опитват да се охладят, като намаляват 

собствената си телесна температура. Например, пустинните зайци имат дълги уши с много кръвоносни 

съдове, които помагат да се премахва телесната топлина по подобие на радиатор. Пуйковият лешояд 

уринира на краката си и лети нагоре към по-студения въздух. 

13. Пустинните животни, подобно на пустинните растения, също имат специални начини за събиране на вода. 

Много пустинни животни получават водата, от която се нуждаят, за да оцелеят, от храната, която ядат. 

Например, кенгурувидният плъх никога не пие вода. Получава цялата вода, от която се нуждае от 

семената, които яде. Други пустинни животни получават вода от съхраняващите вода кактусови стъбла и 

плодове. Молохът (бодливия дявол) има специални канали по кожата си, които събират сутрешното 

оросяване и пренасят водата към устата му.  
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14. Въз основа на вашите наблюдения на адаптациите на пустинните животни, преместете животните, които 

НЕ биха могли да оцелеят в пустинята в кошчето. Направете снимка. Обяснете защо отстранените 

животни не могат да оцелеят в пустинята.  

Снимка: Животни с козина, животни, които плуват във вода и животни, които се нуждаят от много 

вода, за да пият, трябва да бъдат отстранени, защото би им било твърде горещо в пустинята. 

15. Видяхте как растенията и животните в горещия и сух пустинен биом имат специални адаптации, за да 

живеят в екстремните му условия. Използвайте примери от тази дейност, за да обясните как някои 

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

оцеляват в пустинята, най-сухия биом на Земята.  

Кактусите имат бодли вместо листа и дебело восъчно покритие, за да предотвратят загубата на 

вода. Кактусите също имат големи стъбла за съхранение на вода. Кенгурувидният плъх копае под 

земята през деня и търси храна през нощта, когато е по-хладно. 

Заключение 
Въпроси за обсъждане 

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

1. Как бихте описали пустинния биом?  

Пустинният биом е най-сухият биом на Земята. Има четири различни вида пустини: студена, 

крайбрежна, полусуха и гореща и суха. Но всички пустинни биоми получават много малко валежи всяка 

година. 

2. Как растенията и животните в пустинята са способни да оцеляват и процъфтяват в най-сухия биом на 

Земята?  

Растенията в горещия и сух пустинен биом имат специални структури за предотвратяване на 

загубата на вода, събиране на вода и съхраняване на вода. Например, те имат малки листа и восъчна 

покритие, за да се предотврати загубата на вода; дълги, дълбоки корени или широки, плитки корени 

за събиране на вода; и дебели стъбла за съхранение на вода. Животните в горещата и сухата пустиня 

имат адаптации, за да избегнат топлината, да намалят телесната температура или да получат 

вода от храната, която ядат. 

3. Ако живеехте в горещата и суха пустиня, какво ще трябва да направите, за да се охлаждате и да се 

хидратирате?  

Ако живеех в горещата и суха пустиня, ще трябва да нося прохладно облекло, шапка, слънчеви очила и 

слънцезащитен крем. Ще трябва да пия много вода, да намеря сенчесто място, където да остана и да 

правя повече дейности през нощта, когато е по-хладно. 

 

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

партньори с по-големите си приятели.)   

   
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)   

• Предоставете диференцирани задачи въз основа на готовността:   

○ Ниво 1: По-неопитните обучаващи се могат да започнат чрез съчетаване на снимки с новите 

термини или сортиране на снимки на пустинни растения и животни въз основа на техните 

подобни адаптации за този хабитат 

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

екологичната осведоменост и опазването на пустинния биом 

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

създадат дейност в Studio, демонстрираща растителни и животински адаптации в пустинята, 

използвайки Activity Builder и модели от Раницата 

• Обогатяване: Учениците могат да пишат и илюстрират полево ръководство за пътуване до пустинята, 

което включва снимки и описания на растенията и животните, които живеят там  
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