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Интересни насекомоядни!   

Учебен обхват: Начално училище         Време за урока: 40 минути  

Materials and Resources  

  

  

 

Преглед на дейността 
Има приблизително 10 куилитиона насекоми в света по всяко време! Това са много насекоми! Как тази голяма 

популация насекоми остава под контрол? С помощта на някои насекомoядни, животни, които ядат... познахте, 

насекоми! В тази дейност учениците ще научат за някои интересни насекомоядни, които живеят по целия свят и 

ще проучат как техните адаптации им помагат да оцелеят в собствените им специфични среди.  

Основни въпроси  
1. Как и защо организмите взаимодействат с тяхната среда и какви са последиците от тези 

взаимодействия?  

2. Как материята и енергията се движат през екосистемата?  

 

Цели  

• Използвайте модел, за да опишете движението на материята между растенията, животните, 

декомпозиторите и околната среда  

• Обяснете как организмите са свързани в хранителни вериги, които позволяват на множество видове да 

отговорят на своите нужди  

Въведение 

Преди тази дейност учениците трябва да имат основно разбиране за хранителните вериги, хранителните мрежи 

и животинските диети.  

  

За да започнете тази дейност, направете дискусия сред учениците за хранителните вериги и екосистемите, като 

зададете следните въпроси: "Какво е месояден? Какво е насекомояден? Каква е разликата между месояден и 

насекомояден? Как насекомите помагат на своите околни среди?" Позволете на учениците да споделят идеите 

Основни понятия     

Тръбозъб 
Мравояд  

Заравям 

Еврибионт 

Таралеж  

Насекомоядно  

Нощен 

Земеровка 

Стенобионт 

Земен  
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си. Обяснете на учениците, че сега те ще предприемат пътешествие, за да изучат пет различни вида интересни 

насекомоядни и как техните адаптации им помагат да оцелеят в собствените им специфични среди.  

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

1. Насекомите съставляват половината от всички живи същества тук на Земята! Има приблизително 10 

куилитиона насекоми в света по всяко време! Това са много насекоми! Как тази голяма популация 

насекоми остава под контрол? С помощта на насекомоядни, разбира се! Какво представляват 

насекомоядните?   

Насекомоядните са месоядни животни, които консумират, или ядат, месото от насекоми.  

2. Насекомоядните са месоядни животни, които консумират, или ядат, месото от насекоми. 

Насекомоядните могат да бъдат птици, земноводни, бозайници, насекоми, влечуги, риби, а дори и 

растения. Да, дори растения като Венерината мухоловка могат да бъдат насекомоядни. Преместете 

моделите под правилните етикети, за да завършите проста хранителна верига, която включва 

насекомоядно. Направете снимка на хранителната верига.  

Снимка: Продуцент = трева; тревопасно = скакалец; насекомоядно = земеровка; месоядно = бухал.  

3. Днес ще се съсредоточим върху пет сухоземни бозайника, които консумират насекоми като част от своите 

диети. Земеровката, къртицата, таралежът, мравоядът и тръбозъбът ядат различни видове насекоми, но 

два от тези бозайници ядат само мравки и термити. Посочете две характеристики, които всички тези 

животни споделят? Направете снимка на двете насекомоядни, които консумират само мравки и  

термити. 

Снимка: Тръбозъб и мравояд. Всички те имат дълги, заострени носове и силни предни нокти за 

изкопаване на насекоми от гнездата им. 

4. Тъй като мравоядът и тръбозъбът ядат само мравки и термити, те се наричат стенобионти. 

Насекомоядните стенобионти имат ограничена диета и могат да оцелеят само в среди, които осигуряват 

техния конкретен източник на храна. Насекомоядните еврибионти, от друга страна, не са придирчиви и 

ядат голямо разнообразие от насекоми. Преместете всяко от животните под правилната Бележка: 

"Насекомоядни стенобионти" или "Насекомоядни еврибионти". Направете снимка на еврибионтите. 

Снимка: земеровка, къртница и таралеж.  

5. Нека започнем нашето приключение, като посетим тръбозъба, който живее само в африканските пасища. 

Това необичайно изглеждащо животно е кръстено "aardvark", което означава"земно прасе". Въпреки че 

тръбозъбът прилича на прасе, всъщност е кръстен на едно от поведенията му за оцеляване. На какво 

поведение мислите, че е кръстен тръбозъбът? Съвет: Помислете за едно от нещата, които животните 

правят в земята.  

Тръбозъбите са кръстени на поведението им на заравяне под земята.  

6. Тръбозъбите се заравят под земята, за да живеят и отглеждат бебетата си. Те копаят в термитни могили и 

ядат термитите, които се роят, за да защитават могилата, като ги облизват с големите си, лепкави езици. 

Те имат твърда, дебела кожа, която ги предпазва от ухапванията на термитите. Тръбозъбите са нощни 

животни и чакат до вечерта, за да потърсят вечерята си. Защо тръбозъбите са нощни ловци? Съвет: 

Помислете за температурите през деня и нощта.  
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Тръбозъбите са нощни ловци, защото температурите са по-ниски през нощта. Те остават в 

бърлогата си по време на дневната африканска топлина.  

7. Сега нека посетим мравояда, който живее в Южна и Централна Америка и се радва на диета от мравки и 

термити. За разлика от тръбозъба, мравоядът ловува през деня и живее на повърхността на земята. 

Мравоядът е наречен "мравоядна мечка" заради ноктите и гъстата козина. Направете снимка на частта от 

тялото на мравояда, която използва, за да отвори мравчено или термитно гнездо.  

Снимка: Предните лапи на мравояда. 

8. Също така, за разлика от тръбозъба, който има зъби, бедният мравояд няма зъби! Как се храни? Е, има 

много дълъг, лепкав, шиповит език, който удря много бързо, за да грабне мравките, които излизат от 

върха на мравояда. Тъй като мравките и термитите могат да хапят, мравоядът се храни много кратко и 

оставя останалите мравки или термити за друг път. Назовете три разлики между тези насекомоядни 

стенобионти: тръбозъбът и мравоядът.  

Тръбозъбът от Африка е нощен ловец със зъби и корава кожа, който се заравя под земята. 

Мравоядът от Южна и Централна Америка е дневен ловец без зъби и козина, който живее над 

земята.  

9. Земеровките са малки бозайници, които приличат на мишки, но не са гризачи, защото нямат същите 

дълги предни зъби. Диетата им се състои главно от всички видове насекоми, така че те са от полза за 

земеделските производители. Земеровките могат да живеят на земята, в дърветата и в близост до вода, и 

дори да ходят по водата. Те имат козина по телата си и гъсти косми на краката си, които улавят мехурчета 

въздух, така че да могат да тичат по повърхността на водата. Земеровките постоянно търсят плячка и ядат 

по цял ден и нощ. Какво би станало, ако земеровките не могат да ядат на всеки няколко часа?  

Ако земеровките не можеха да ядат на всеки няколко часа, щяха да изгладнеят до смърт.  

10. Ако земеровките не можеха да ядат на всеки няколко часа, щяха да изгладнеят до смърт, защото се 

нуждаят от енергия, за да се движат постоянно. Земеровките са много отровни и свалят плячката си много 

бързо. Отровата се отделя от канали в зъбите им и парализира плячката им. Земеровките използват 

техника, наречена размахване, за да локализират плячката си. Използвайте Камерата, за да разгледате 

по-отблизо и да направите снимка на частта от тялото, която земеровките използват за намиране на 

плячка.  

Снимка: Мустаците на земеровката 

11. Къртиците, като земеровките, са бозайници, които са насекомоядни еврибионти, а не гризачи. Но за 

разлика от земеровките, къртиците са се адаптирали към подземен лов на храна. Използват острите 

нокти на предните си крака, които са оформени като лопати, за да копаят дълбоки подземни тунели. 

Къртиците имат мека, къса козина, която расте в няколко посоки, за да могат да се движат във всяка 

посока, когато копаят бърлогите си. Погледнете внимателно това изображение на къртица. Какво 

забелязвате за лицето на къртицата?  

Къртицата изглежда сякаш няма очи.  

12. Къртицата изглежда сякаш няма очи, но всъщност има: очите на къртицата са покрити с козина. Те имат 

много лошо зрение, но имат страхотно усещане за обоняние и докосване, за да компенсират това. 

Къртиците са в състояние да дишат както в кислород, така и във въглероден диоксид, така че те могат да 

живеят непрекъснато под земята. Змиите са естествени хищници, които ловуват къртици, но тези 

насекомоядни са имунизирани срещу змийска отрова. Защо много малко животни ловуват къртици? 

Много малко животни могат да ловуват къртици дълбоко под земята в тунелите им.  
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13. Да се срещнем с последния ни насекомояден еврибионт, таралежа! Таралежът е кръстен на ловуването 

си и претърсването на земята за храна като прасе. Таралежът дори издава грухтящи шумове като прасе! 

Таралежи могат да бъдат намерени навсякъде, без Антарктида. Те са нощни ловци и хибернират, когато е 

твърде студено или твърде горещо. Заснемете снимка на частта от таралежа, която го прави толкова 

различен от земеровката и къртицата.  

Снимка: Бодлите на таралежа  

14. Таралежите имат бодли за разлика от козината на земеровката и къртицата. Те са много бързи бегачи, 

катерачи и плувци, когато бягат от хищници, но се свиват на топка с бодлите, насочени навън, когато 

опасността е близо. Таралежните бодли не са отровни и се заменят ежегодно. Те имат отлично обоняние 

и слух, за да локализират храната си. Сови, мангусти, порове, лисици и змии са естествените хищници, 

които ловуват таралежи. Подобно на къртиците, таралежите не биват засегнати от змийска отрова. 

Направете снимка на един от хищниците, които ловуват таралежа в тази пустинна сцена.  

Снимка: Бухал.  

15. Да преговорим. Назовете някои прилики и разлики между петте сухоземни насекомоядни в днешната 

дейност.  

Две прилики, които научих за насекомоядните днес, бяха, че всички те имат дълги, заострени носове и 

силни предни нокти за изкопаване на насекоми от гнездата им. Мравоядите и тръбозъбите са 

насекомоядни стенобионти и ядат само термити и мравки. Таралежите, земеровките и къртиците 

са насекомоядни еврибионти и ядат голямо разнообразие от насекоми. Тръбозъбите и къртиците се 

заравят под земята, за да ловуват. Мравоядите, земеровките и таралежите живеят над земята, за 

да ловуват. Тръбозъбите и таралежите са нощни ловци, мравоядите са дневни ловци, а земеровките 

и къртиците ловуват както през деня, така и нощем. Тръбозъбите и мравоядите имат дълги, 

лепкави езици, за да си взимат храната. Тръбозъбите имат твърда, дебела кожа, която ги предпазва 

от ухапвания от термити. Мравоядите, земеровките и къртиците имат козина, а таралежите 

имат бодли за защита на тялото. Мравоядът е единственото насекомоядно от петте, което няма 

зъби за дъвчене и поглъща храната си цяла. Земеровката е единственото насекомоядно от групата, 

което отделя отрова от зъбите си.  

 

Заключение 
За да затворите тази дейност, раздайте по една индексна карта на всеки ученик. Това ще бъде техният "билет за 

излизане" и формираща оценка на наученото днес. Помолете учениците да напишат мислите си за това, как ще 

се отрази на африканските пасища, ако тръбозъбът го няма. След като учениците приключат с отговорите си, ги 

групирайте по двойки за сесия "помисли и сподели" разсъжденията си. Моментът е подходящ да обиколите сред 

учениците, за да чуете отговорите и разговорите им, както и да коригирате всякакви погрешни схващания.  

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   
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● 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)   

● Предоставете диференцирани задачи въз основа на готовността:   

o Ниво 1: По-неопитните обучаващи се могат да свържат картите с животни и техните домове 

o Ниво 2: По-опитните обучаващи могат да могат да проучат и създадат плакат за други интересни 

насекомоядни 

o Ниво 3: Напредналите ученици могат да проучат и създадат презентация на PowerPoint, 

сравняваща насекомоядните стенобионти и еврибионти 
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