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Пътешествие до умерената гора  

 

Искате ли да отидете на къмпинг на открито? Умерената гора е идеалното място да разпънете палатка между 

дърветата и да се насладите на природата. В тази дейност учениците ще изследват умерения горски биом и ще 

научат за разнообразието от растения и животни, които живеят там. След това учениците ще имат възможност да 

създадат "Наръчник на горските рейнджъри", демонстрирайки познанията си за горските дървета и животни, 

които зависят от тях за храна, подслон, защита и др.  

Основен въпрос  

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

Цели  

• Сравнете характеристиките на три вида организми в умерения горски 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 

Започнете дейността чрез показване на снимки на три различни вида горски биоми: тропическа влажна гора, 

умерена широколистна гора и тайга, или бореална гора. Помолете учениците да сравнят снимките и да опишат 

приликите и разликите им. Обяснете, че и трите снимки изобразяват различни видове горски биоми. Кажете на 

учениците, че ще изследват умерената гора и ще разгледат по-отблизо растенията и животните, които живеят там.  

 

 

 

Учебен обхват: Начално училище     Време за урока: 40 минути   

Основни понятия       

Приспособявам   

Биом   

Бореален   

Иглолистни   

Широколистни   

Вечнозелен

и 

  

Хибернация   

Сезони   

Тайга   

Умерен   

Летаргия (торпор)   

Тропически   

  

  

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. Искате ли да отидете на къмпинг на открито? Умерената гора е идеалното място да разпънете палатка 

между дърветата и да се насладите на всичко, което природата може да предложи.   

2. Има много различни видове гори. Тайгата, или бореалните гори, са разположени далеч на север, точно 

под арктическата тундра. Имат кратко, влажно лято и дълга, студена зима. Тропическите влажни гори са 

разположени в близост до екватора. Те получават много валежи и имат горещи, влажни температури 

целогодишно. Умерените гори, от друга страна, са разположени между тях. Защо мислите, че умерената 

гора би била добро място за ходене на къмпинг?  

Умерената гора би била добро място за ходене на къмпинг, защото не би била толкова гореща или 

влажна като тропическата влажна гора, и не би била толкова студена, като тайгата.  

3. Умерените гори имат меки температури. Думата "умерен" означава "не екстремен" или "в умерени 

граници". Умерените гори имат четири обособени сезона: пролет, лято, есен и зима. Всеки сезон 

продължава около три месеца и има свое специфично време. Растенията и животните, които живеят в 

умерената гора, трябва да се адаптират към променящите се сезони, за да оцелеят. Кой сезон мислите, че 

е най-труден за оцеляване? Защо?  

Мисля, че зимата е най-трудният сезон за оцеляване, защото е студена и храната е оскъдна.  

4. Първо, нека да разгледаме по-отблизо как дърветата в умерената гора са се адаптирали към 

променящите се сезони, особено към снежната зима. Умерените гори имат два основни вида дървета: 

широколистни и иглолистни. Използвайте Камерата, за да сравните тези два вида дървета. Опишете 

различията им. Съвет: Погледнете внимателно формата на листата им.  

Широколистните дървета имат широки, плоски листа с различни цветове. Иглолистните дървета 

имат тънки листа с форма на игла.  

5. Широколистните дървета имат широки, плоски листа. През лятото зелените им листа са полезни, защото 

абсорбират слънчевата светлина и правят храна чрез фотосинтеза. Но когато температурите паднат и има 

по-малко налична вода, тези листа се превръщат в недостатък, защото губят вода през големите си 

повърхности. Широколистните дървета са се адаптирали, за да решат този проблем. Наблюдавайте и 

опишете какво се случва със зелените листа на това широколистно дърво през есента, зимата и пролетта. 

Листата на това широколистно дърво променят цветовете си през есента, падат през зимата и 

растат наново през пролетта.  

6. Иглолистни дървета могат да бъдат намерени и в умерената гора. Тези дървета са се адаптирали към 

променящите се сезони по различен начин. За разлика от широколистните дървета, които губят листата 

си през зимата, за да запазят вода и енергия, иглолистните дървета са вечнозелени, което означава, че 

държат листата си целогодишно. Те имат листа с форма на игла, които спомагат за намаляване на 

изпаряването и опазване на водата.  

7. Умерената гора е дом на много различни животни, както големи, така и малки. Използвайте Камерата, за 

да разгледате по-отблизо животните в тази сцена. Назовете поне два начина, по които дърветата на 

умерената гора помагат на тези животни да оцелеят.  

Дърветата осигуряват на животните подслон от времето навън, защита от хищници и са източник 

на храна. 
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8. Дърветата на умерената гора осигуряват на животните всичко необходимо, за да оцелеят. Например, 

дърветата осигуряват безопасно място за изграждане на дом, подслон от времето навън, защита от 

хищници и са източник на храна. Свържете всеки надпис с животно, което използва дърво за съответната 

цел. Направете снимка. Съвет: Може да има повече от един правилен отговор.  

Снимка: Безопасно място за изграждане на дом: Птица или бухал; Подслон от времето: Миеща мечка, 

лисица, катерица; Защита от хищници: Катерица или птица; Източник на храна: Елен или катерица.  

9. Сега нека да разгледаме как животните в умерената гора са се адаптирали към променящите се сезони. 

Някои животни, като катерици, мишки и бобри, се подготвят отрано за студените зимни месеци, като 

събират и складират храна, която да изядат по-късно. Защо тези животни трябва да съхраняват храна в 

подготовката си за зимата?  

Храната се намира по-трудно през снежните зимни месеци.  

10. Някои животни, като зайци и елени, не е необходимо да съхраняват храна предварително, защото са 

станали експерти в намирането на любимите си храни през всички снежни зимни месеци. Тези животни 

имат специална характеристика, която им помага да оцелеят при студените температури. Какво използват 

тези животни, за да се стоплят?  

Тези животни имат козина, която ги топли през зимата.  

11. Някои животни, от друга страна, променят диетите си (начина си на хранене) през зимата, когато 

любимите им храни вече не са налични. Например, червената лисица яде насекоми и плодове през по-

голямата част от годината. Но през зимата, когато тези храни са оскъдни, тя яде птици и малки бозайници 

вместо това. Ако червената лисица не промени диетата си през зимата, какво мислите, че ще се случи с 

нея?  

Червената лисица нямаше да може да намери храна през зимата и щеше да умре.  

12. Някои животни изпадат в дълбок сън, за да запазят енергията си през зимните месеци и да живеят от 

телесните си мазнини. Мармотът например изпада в хибернация. В състояние на хибернация, животното 

намалява телесната си температура, сърдечната честота и скоростта на дишане за дълги периоди от 

време. Мечките и прилепите, от друга страна, изпдат в състояние на летаргия. Животно в състояние на 

летаргия намалява временно сърдечната си честота, но поддържа телесната си температура висока. 

Животните в летаргия могат да се събудят лесно. Наблюдавайте тази умерена гора. Назовете безопасно 

място, където животните да изпаднат в дълбок сън.  

Мисля, че тези животни биха могли да хибернират в бърлоги или подземни тунели.  

13. Някои животни мигрират, или пътуват, до по-топли места през зимата и се връщат през пролетта. Много 

птици, лосове, северни елени, риби и насекоми мигрират. Някои животни мигрират на много кратки 

разстояния, докато други пътуват до далечни локации. Всяка година пеперудите монарх мигрират от 

Канада и Северна Америка чак до Мексико. Освен по-топло място за живеене, какво друго може да 

търсят животните, когато мигрират? Съвет: Помислете защо ходите до магазини за хранителни стоки или 

ресторанти.  

Животните мигрират към места с по-топли температури, защото има повече храна за ядене.  

14. И накрая, някои животни просто не са в състояние да оцелеят през зимата и умират. Тези животни може 

да нямат специални адаптации, които да им помогнат да се стоплят или да намерят храна. Щурците 

например умират всяка зима. През есента обаче те снасят яйца, които могат да оцелеят при 

температурите на замръзване. По-късно, през пролетта, тези яйца се излюпват и цикълът на живот 

започва отначало.   
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15. Видяхте как растенията и животните в умерената гора са се адаптирали към променящите се сезони. 

Използвайте едно растение и едно животно от тази дейност, за да обясните как някои организми могат да 

оцелеят добре, някои не толкова добре, а някои изобщо не могат да оцелеят в умерения горски биом.  

Растенията и животните, които живеят в умерената гора, се нуждаят от специални адаптации, за 

да оцелеят през променящите се сезони. Иглолистните дървета имат тънки листа с форма на игла, 

за да намалят загубата на вода и да запазят енергия. Широколистните дървета имат широки, 

плоски листа, които променят цветовете си през есента, падат през зимата и растат обратно 

през пролетта. Някои животни имат козина, за да ги топли през студените зимни месеци. Някои 

животни са експерти в намирането на любимите си храни през зимата или променат начина си на 

хранене, за да включват храни, които са на разположение през зимата. Животните могат да 

съхраняват храна предварително, да хибернарат, за да пестят енергия или да мигрират към по-

топли места. Животните, които нямат адаптации, които да им помогнат да се стоплят или да 

намерят храна, ще умрат през зимата.  

Заключение  

Наръчник за растенията и животните на горския рейнджър 

Кажете на учениците: "Ще помогнете на вашия клас да създаде Наръчник за растения и животни на горските 

рейнджъри! Работейки самостоятелно, изберете горско растение или животно, изследвайте го и създайте 

инфографика за това." Обяснете, че инфографиката трябва да включва факти като името на растението или 

животното, как изглежда, какво яде и/или какво го яде и един интересен факт за него, както и картина на 

организма. Съберете всички инфографики заедно, за да създадете наръчник, който ще бъде добавен към 

библиотеката на класната стая.  

  

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: Учениците биха могли да намерят реални проблеми, свързани с темата и да проектират 

решения за тях 

• Обогатяване: Учениците биха могли да направят модел на избрано от тях животно или растение 

 

Ресурси  

“Berries-Berry-Blackberry-Branch.” Pixabay, 20 September 2015, https://www.pexels.com/photo/berries-berry-

blackberry-branch-533350/.  

https://www.pexels.com/photo/berries-berry-blackberry-branch-533350/
https://www.pexels.com/photo/berries-berry-blackberry-branch-533350/
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