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Знаете ли, че земните океани съставляват приблизително 70% от земната повърхност? И все пак океанът 

все още е една от най-големите загадки, защото само 5% са изследвани. Морските биолози изучават 

соленоводните организми и хабитатите, от които зависят, за да оцелеят. В тази дейност учениците ще се 

гмурнат и ще изследват растенията и животните, които живеят в този воден биом. Учениците ще изберат 

морско растение или животно, ще го проучат и ще представят информацията, която намерят.  

Основен въпрос  

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

Цели  

• Сравнете характеристиките на три вида организми в океанския 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 

Представете тази дейност, като попитате учениците: "Били ли сте някога в океан?" След това помолете 

учениците да опишат какво биха видели, чули, почувствали, помирисали и вкусили на плажа. Обяснете на 

учениците, че ще изследват растения и животни, които живеят в океана и как те оцеляват там. 

zSpace Дейност   

Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

Пътешествие до океана   

Учебен обхват: Начално училище     Време за урока: 40 минути   

Основни понятия       

Приспособяване   

Воден   

Биом   

Характеристики   

Хабитат   

Морски биолог   

Океан   

Хищник   

Плячка   

  

Преглед на дейността   
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1. Знаете ли, че земните океани съставляват приблизително 70% от земната повърхност? Учените са 

изследвали само 5% от океана; останалото все още е загадка. Има пет океански биома: 

Тихоокеански, Атлантически, Индийски, Южен и Арктически. Биомът е голям регион на Земята, 

който е дом на живи същества, най-подходящи за специфичния му климат. Тихият океан е най-

големият океански биом. Изследвайте земното кълбо. Поставете звезда над Тихия океан и 

направете снимка.  

Снимка: Звезда над Тихия океан.  

2. Да се гмурнем и да изследваме океана като морски биолози! Морските биолози са учени, които 

изследват взаимоотношенията между растенията и животните, които живеят в океана. Те изучават 

температурата на водата, количеството сол и видовете, които живеят там. Какво според вас влияе 

на тези океански характеристики? Съвет: Помислете за последното си пътуване до плажа в топъл 

летен ден.  

Количеството слънчева светлина влияе върху температурата, количеството сол и видовете, 

които живеят в различните части на океана.  

3. Количеството слънчева светлина влияе върху температурата, количеството сол и видовете, които 

живеят в различните части на океана. Средната температура на океана е около 4° C. Това е много, 

много студена вода! Изследвайте слоевете на океана. Кои слоеве мислите, че са най-топли и кои – 

най-студени? Обяснете разсъжденията си.  

Водата би била по-топла близо до повърхността, защото слънцето може да загрее водата в 

плитките райони. Водата става по-студена, със задълбочаването на слоевете. 

4. Нека изследваме повърхността на океана, където водата е по-топла, защото получава много 

слънчева светлина. Ако бяхте водолаз, щяхте да видите много видове животни тук. В песъчливи или 

тинести райони, бихте видели раци и морски таралежи. В скалистите райони расте коралов риф. 

Кораловият риф дава храна и подслон на животните, живеещи там. Защо според вас има такова 

изобилие от животни в този слой на океана?  

В тази област е по-топло и кораловият риф осигурява подслон и защита за по-малки риби и 

други животни.  

5. Келпсите са вид високи водорасли, които могат да бъдат намерени в плитки води със скалисто 

дъно. Келпсите използват слънцето, за да си произведат храна и енергия. Тези келпсови гори са 

дом на стотици животински видове. Морски лъвове и други животни минват през келпсите, за да 

намерят храна и подслон. Защо акулите или други хищници биха минавали през келпсовите гори?  

Хищниците биха минавали през келпсовите гори, за да се хранят с плячката, която живее там.  

6. Сега нека се гмурнем малко по-дълбоко в открития океан! Тук живеят малки живи организми, 

наречени планктон. Много от тях са толкова малки, че ви трябва микроскоп, за да ги видите! Други 

животни, които можете да намерите в този слой, са медузи, мекотели, калмари, октопод и морски 

костенурки. Използвайте Камерата, за да наблюдавате това бебе морска костенурка. Кои негови 

характеристики му помагат да живее в открития океан?  

Морската костенурка има плавници, които ѝ помагат да плува и може да се скрие вътре в 

черупката си за защита. 

7. В открития океан живеят и по-големи животни като китове и делфини. Тези две животни могат да се 

видят на повърхността, но и да пътуват из откритите води. Гърбатите китове мигрират, или пътуват 

от един хабитат към друг, търсейки храна. Обаче делфините обикновено остават в една област. 

Изберете инструмента "Сравняване на размери", за да видите относителните размери на тези 
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животни. Направете наблюдение за размерите им. Защо китовете трябва да мигрират, за да 

намерят повече храна?  

Гърбатият кит е приблизително 14 м х 7 м х 6 м, докато делфинът (афал) е 3 м х 1 м х 2 м. 

Гърбатият кит е по-голям от делфина и се нуждае от повече храна и енергия, за да оцелее.  

8. Готови ли сте да изследвате тъмното, дълбоко море? Учените все още учат за дълбоките слоеве на 

океана. Толкова много е неизвестно! Използвайте Камерата, за да разгледате дълбокото море. 

Защо мислите, че най-дълбоките слоеве на океана все още са загадка?  

Мисля, че най-дълбоките слоеве на океана все още са загадка, защото би било трудно за хората 

да отидат там.  

9. Най-дълбоките слоеве на океана все още са загадка, защото има още много за изследване. 

Всъщност знаем повече за Луната и за Марс, отколкото за дълбокото море. Този слой не получава 

почти никаква слънчева светлина. Това означава, че животните, които живеят тук, трябва да 

оцеляват в пълна тъмнина и в много студена вода! Използвайте Камерата, за да изследвате тези 

дълбоководни същества. Какви характеристики имат, които им помагат да оцелеят в тази среда?  

Някои животни имат големи очи или източник на светлина, за да привличат плячка.  

10. Животните, които живеят в дълбокия океан, имат специални характеристики, които им позволяват 

да оцеляват в пълната тъмнина, в крайния студ и при липсата на храна. Например, женският морски 

дявол има подобен на кука гръбнак, който произвежда собствена светлина, за да привлича плячка. 

Тя може да яде животни до два пъти собствения си размер, използвайки острите си зъби и големи 

челюсти! Мъжките морски дяволи се прикрепват към и се хранят от женските, за да оцелеят. 

Сравнете размерите им. Защо мислите, че мъжкият морски дявол се нуждае от женската, за да 

оцелее?  

Женският морски дявол може да привлече плячка със собствен източник на светлина и има 

остри зъби и огромни челюсти, за да яде по-големи животни. Мъжкият няма тези 

характеристики и разчита на женската, за да оцелее.  

11. Друго животно, което живее в дълбокия океан, е вампирският калмар. Той има перки, големи очи и 

органи, произвеждащи светлина в долната част на неговата мрежичка. Перките позволяват на 

вампирския калмар да пътува бързо през водата. Очите му се настройват към светлината и са много 

големи в сравнение с размера на тялото му. Неговите органи, произвеждащи светлина, наречени 

фотофори, му помагат да привлича плячка и да обърка хищниците. Вземете вампирският калмар и 

изследвайте структурите му.  

12. Океанското дъно разполага с няколко ресурса, които помагат на животните да оцелеят. Разгледайте 

този модел на дълбоководен хидротермален отдушник. Дълбоковдоните хидротермални 

отдушници са минерални отлагания, образувани от вулканична активност. Общности от тръбни 

червеи, скариди, раци, риба и други животни живеят в близост до тези отдушници заради 

хранителните вещества и топлината, които осигуряват. Какъв друг източник на храна виждате на 

океанското дъно?  

Друг източник на храна на дъното на океана са всички мъртви организми, които потъват и се 

разлагат. 

13. Сега, след като се гмурнахте дълбоко в океана, видяхте как животните имат специални 

характеристики, с които да оцелеят в различните условия на океана. Поставете три от тези животни 

в съответния слой. Направете снимка. Какви характеристики биха позволили на тези животни да 

оцелеят в този слой?  
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Снимка. Рибите клоун живеят в най-горните слоеве, защото се нуждаят от светлина и там 

има храна. Гърбатите китове живеят в средните слоеве, защото могат да мигрират за храна. 

Морският дявол живее в най-дълбоките слоеве, защото има светлина за привличане на плячка 

там, където слънчевата светлина не може да достигне.  

Заключение 

Научни изследвания и представяне на океана 

Инструктирайте учениците да изберат организъм, който оцелява в един от слоевете на океана. Нека 

учениците съберат необходимата информация, за да отговорят на следните въпроси:  

1. Кой е организмът?  

2. В кой слой на океана живее организмът?  

3. Какви характеристики има този организъм, за да му помогнат да оцелее в този слой на океана?  

4. Какви други организми живеят в този слой?  

5. Този организъм би ли могъл да оцелее в различен слой на океана?  

След като учениците завършат изследванията си, нека създадат презентация за избрания от тях организъм.  

  

Дейност за разширение: Нека учениците създадат скица или физически модел на океанско животно и след 

това да създадат модел на същото животно в Леополи  

Допълнителна информация 

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

език да съдействат при четенето или тълкуването на въпроси  

• Предоставете списък с термини и дефиниции, които ще се появят в дейността  

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

• Нека учениците избират от различни стилове на представяне (с помощта на диаграми/графики, 

PowerPoint, правене на 3D презентации, създаване на видеоклипове/филми, правене на плакати)  

• Нека учениците работят по двойки или в малки групи (по-малките деца биха могли да си партнират 

с по-големите съученици)  

• Обогатяване: Учениците биха могли да изследват подобни теми и да създадат презентации  

• Обогатяване: Нека учениците продължат разказа, който започва така: "Вие сте на почивка и имате 

възможност да отидете на леководолазно гмуркане (скуба дайвинг). Какво виждате?"  
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