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zCentral Launch Code: AP21   

Идеен лист: Биоми   
  

Модели за изследване в Studio 

  
Африканско пасище*  

M1761  

  
Африканско пасище – 

Разрез на термитна 

могила*  

M1877  

  
Африканско пасище – 

Разрез на водна 

дупка*  

M1767  

  
Африканска 

савана - 
диорама 
M1087  

  
Арктическа екосистема*  

M1878  

  
Арктика -   

Разрез на морски лед 

M1834  

  
Арктика -   

Майка тюлен - разрез 

M1879  

  
Антарктика 

M1134  

  
Пустиня - Ден*  

M1860  

  

  
Пустина – Нощ* 

M1861  

  
Пустиня – Гърмяща змия 

и плъх – разрез (ден)*  

M1873  

  
  

Пустиня диорама 

M1089  
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Джунгла - диорама 

M1091  

  
Океан - диорама 

M1094  

  
Планинска верига - 

диорама 

M1218  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

*Моделите са анимирани  

Практическо изследване и проучване 

• Наблюдавайте моделите на африканските пасища.  

Как бихте описали африканските пасища? Какви растения и животни живеят там? 

Как са се приспособили тези организми за този конкретен биом?  

  

• Наблюдавайте моделите на арктическия биом.  

Как бихте описали арктическия биом? Какви растения и животни живеят там? Как 

са се приспособили тези организми за този конкретен биом? 

  

• Наблюдавайте пустинните модели.  

Как бихте описали пустинята? Какви растения и животни живеят там? Как са се 

приспособили тези организми за този конкретен биом?  

  

• Сравнете два или повече различни модела биоми.  

По какво биомите си приличат и по какво се различават?  

  

• Изследвайте един биом и създайте 3D сцена с помощта на диорама като фон. Добавете 

модели на растенията и животните, които живеят там. Добавете бележки, описващи 

специалните функции на този биом.  

Какво е биом? Как са се приспособили тези организми за този конкретен биом? 

  

• Изследвайте една хранителна верига в рамките на определен биом. Създайте 3D сцена с 

помощта на диорама като фон. Добавете модели на растенията и животните в рамките 

на тази хранителна верига. Добавете Бележки, описващи дали организмът е продуцент 

или консумент; хищник или плячка; и тревопасен, всеяден или месояден.  

Какво е хранителна верига? Как се прехвърля енергията в рамките на тази 

хранителна верига?  

  

• Изследвайте местен биом и създайте 3D пътеводител за някой, който ще посети този 

биом.  
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Какво е биом? Къде се намират биомите? Какви растения и животни живеят в този 

биом?  

  

• Изследвайте местата на различните биоми по света (напр., пустиня, океан, пасища, 

влажни гори, тропически гори, тундра). Създайте 3D презентация с помощта на Notes, за 

да покажете местоположенията им на земния модел.  

Какво е биом? Къде се намират биомите?  

• Създайте невъображаема, 3D история за живота на животно, което живее в определен 

биом.  

Как са свързани биотичните и абиотичните фактори на определен биом?  

  

• Създайте въображаема, 3D история за това, какво би било да живеете в определен 

биом.  

Какви растения и животни живеят в този биом? Какви ресурси са налични за храна, 

подслон, топлина и защита? 

  

Свързани zSpace Дейности:  
Начално училище 

Биом - Studio  

Воден биом - Studio  

Пустинен биом - Studio  

Горски биом- Studio  

Пасищен боим - Studio  

Тундра биом - Studio  

Пътуване до пустинята - Studio  

Пътуване до Северния и Южния полюс - Studio  

Пътуване до океана - Studio  

Пътуване до влажната гора - Studio  

Пътуване до саваната - Studio  

Пътуване до гората - Studio  

Да преживееш своя хабитат - Studio  

Пустиня: Ден и нощ - Studio  

Пустиня: Растение Юка - Studio  

пустиня: Гърмяща змия срещу плъх - Studio  
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Пустиня: Койот срещу плъховидно кенгуру - Studio  

Африкански пасища: Сезони - Studio  

Африкански пасища: Водна дупка - Studio  

Африкански пасище: Термитна могила - Studio  

Африкански пасища: Проучване на изкопаемите - Studio  

Екосистемни изследвания - Studio  

Средно училище 

Адаптации към екосистемите, част 1 и 2 - Studio  

Арктика: Регион - Studio  

Арктика: Морски лед - Studio  

Арктика: Малко тюленче - Studio  

  

Предложени работни листове:  
Работен лист за наблюдение 

Работен лист за проучване  

З-Ч-Н Таблица 

Работен лист за сравнение на модели  

Работен лист с шаблони за начало на история 

Работен лист „Създай своя собствена история“ 

  

  


