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Studio модели за изследване 

  
Термитна кралица 

M0657  

  

  
Термитен крал 

M0656  

  
Термитен войник 

M0654  

  
Термитен работник 

M0653  

  
Летящ термит 

M0655  

  

  
Африканско пасище: 

Термитна могила*  

M1877  

  
Африканско пасище*  

M1761  

  

  

*Моделът е дисектируем/анимиран.  

  

Практическо изследване и проучване  

• Дисектирайте модела на термитната могила. Анализирайте неговите структури и 

функции.  

Кои са основните части на термитната могила? Как структурите му са свързани с 

функциите му?  

  

• Сравнете два или повече термитни модела.  

По какво термитите си приличат и се различават? Какви общи части имат всички 

термити? Как структурата на термита е свързана с ролята му?  

  

• Сравнете термитната кралица с другите модели термити. Наблюдавайте техните 

относителни размери.  

Защо термитната кралица е по-голяма по размер от всички останали?  

 

 

zCentral Launch Code:  AP21   

  

Идеен лист: Термитна могила   
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• Сравнете модел на термит с друго насекомо.  

По какво насекомите са подобни и по какво – различни? Какви общи части имат всички 

насекоми?  

  

• Изследвайте кастовата система в рамките на термитната колония. Създайте 3D 

презентация в Studio за кастовата система при термитите.  

Какво представлява кастовата система и защо тя е важна за термитната колония? 

Какви са различните касти? Как всеки термит играе роля в поддържането на 

термитната колония 

 

• Сравнете модела на термитната могила с този на сградата Бурж Халифа.   

По какво си приличат могилата и небостъргачът? По какво се различават? 

• Сравнете модела на термитната могила с модела на конусовиден вулкан.  

По какво си приличат могилата и вулканът? По какво се различават? 

  

• Сравнете термитната кастова система с кастовата система на друг вид насекоми.  

По какво са подобни кастовите системи? По какво се различават?  

  

• Сравнете жизнения цикъл на термит с жизнения цикъл на друго насекомо като 

например пеперуда.  

По какво са подобни жизнените цикли? По какво се различават?  

  

  

Свързани zSpace дейности:  
Начално училище 

Жизнен цикъл на термита - VIVED Science  

Африканско пасище: Термитна могила - Studio  

  

Предложено предизвикателство за дизайн:  
Дизайн предизвикателство: Термитна могила 

  

Предложени работни листове:  
Работен лист за наблюдение 

Работен лист за проучване  

Работен лист З-Ч-Н 

Работен лист за сравняване на модели  

  


