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Третата планета от Слънчевата системасфера
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Третата планета от Слънчевата система е красива, синя сфера, загадъчно грееща в звездния безкрай ... 
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Ако се загледате, ще различите               вода и суша...
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Водата - това са огромните океани, простиращи се надлъж и шир по земната повърхност - Тихи, Индийски, Атлантически, Северен ледовит... Сушата е разделена на континенти с различна големина и форма, някои от които са свързани помежду си. Кои са те?
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Има и много разпръснати острови в Тихия океан, които групираме и наричаме с едно име - О__ __ __ __ __ я.
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Всеки континент, всяко късче земя има свое лице, свой облик...
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Арктика е най-северната област на Земята, разположена около Северния полюс. Там зимата е дълга и студена. Всичко е сковано от лед. Полярните дни и нощи са мнооооооого дълги. Знаете ли колко траят?
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    Арктическото лято трае само два месеца, но благодарение на                  дългия ден тук успяват да се развият някои растения...
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Това е царството на белите мечки, на гърбатите китове и    косатките, на моржовете              и           тюлените, на полярния заек и полярната лисица, на                       полярната рибарка и северните елени...    Тук обаче                     виждам грешка. Къде е?
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             ...Ще ви подскажа: Защо белите мечки не ядат пингвини?
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...Колко красиво е Северното сияние!
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В долната част на земното кълбо се намира Антарктида - един огромен, леден континент...
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        В центъра му е Южния полюс -                най-студеното място на                           Земята.
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Тук няма растения, но има интересни животни...Тук, на огромни колонии, живеят пингвините. 



emi
Typewritten text
"Походът на императорите" -така наричат движението на многочислените групи кралски пингвини.... Къде ли отиват и защо?
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Тук живее леопардовия тюлен...
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... и морските слонове...
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Тук летят буревестници...,
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... а в морските дълбини спокойно и величествено плува най-голямото животно на планетата - синия кит.
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Познахте ли гърбатия кит? Този приятел е в състояние да погълне тонове риба в разтворената си, гигантска уста... 
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        А сега да се насочим към двете Америки - Северна и Южна...
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Ако искаме да пробягамеот Северния до Южния полюс, това е пътят ;)
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Времето от северния до южния край много се различава и                  това е причината да съществува такова богато разнообразие от дървета, треви, цветя...
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Животните, обитаващи тези огромни земи, са многочислени и изключително интересни!
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В Северна Америка ще срещнете мечката гризли. Всъщност..., по-добре да не я срещате - огромна е! Тя е великанът сред мечките - тежи цели 300 килограма!
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Храни мечетата си със сьомга в плитчините на пълноводните планински реки и бързеи.
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Тук има много национални паркове и природни резервати...
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  В тях животни и              растения се развиват    в естествената си           среда...
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    Тук е убежището на червения рис...
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...Тук броди росомахата...
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... и вият на глутници вълците...
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Тук бобрите строят подводните си домове...
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... и препускат мустангите!
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      Тук можеш да се насладиш на величествения скок на пумата...
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... и да погледаш тези спокойно пасящи гиганти - бизоните!
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Здравей, енот!
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Бррррррррррррррр, гъррррррррррррмяща змия! Това се казва кротал!
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Не ви пожелавам да я срещате - нищо, че ви се усмихва!Бяла и хищна - типична акула!
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И това приятелче е опасно! Това е единственият отровен гущер в света - гила!



emi
Typewritten text
Ха! Един малък миризливец! Това е С __ __ __ __ С.

emi
Typewritten text
Много е сладък, но... с лоша слава. Защо ли?
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А този красавец е петнистият делфин!
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Белоглавият орел е символ на _______________________________________
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    На юг - към            Южна Америка!
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Това е най-голямата планинска                                         верига в света - Андите!
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    Равнините на Южна Америка се наричат пампаси.
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А във висините лети кондорът - още един символ!
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  Тази лама разглежда забележителности... 
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А! Здравей, мравояд!Не очаквах да си такъв гигант!



emi
Typewritten text
     Цяло семейство броненосци. Какво ли правят?



emi
Typewritten text
Какво грациозно животно!
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Това е гривест вълк.
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Това егривест вълк.
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Накъде ли е понесъл грива :)
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Тази очилата мечка защо ни разглежда така любопитно? Май сме навлезли на нейна територия!
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Тапирът гледа мъдро
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... Запътил се е нанякъде...
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А това е най-големият гризач в света. Нарича се капибара.
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На този камък е "кацнала" една... чинчила :)
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А тук се е скрил един дългоух познайник... Нарича се вискача.
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Най-бавното животно в света - ленивецът!Много е мил, нали?!
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 Ето я величествената Амазонка - най-пълноводната река в света!
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Тук си играят розовите делфини...
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... извиват се причудливи лиани...
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... и се оплитат около дърветата в                                 търсене на светлина...
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Тук цъфтят и ухаят ненадминати по красота орхидеи...
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   А това са известните гигантски водни лилии...
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Можеш ли да ги пре- бро- иш?
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  Толкова много и причудливи цветя има в амазонската джунгла!
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                                   ...Срещат се 5 вида боа! Дано не ви срещне!
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...И всевъзможни тропически жаби!
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  ...За маймуните пък да не говорим! 
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...Златистият тамарин някъде се е покрил!
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ПЕПЕРУДИ
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ЦВЕТЯИ...



emi
Typewritten text
Тук гнездят известните амазонски папагали...
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                    ... а тук се надприказват ;)
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                      Тази птица се нарича                                    Т __ __ __ Н.
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Брееееееей, че докачлив Я __ __ __ Р! Май му нарушихме следобедната дрямка!
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                 Кой се е скрил тук?
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Нарича се 
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гекон. Много е симпатичен!
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Охооооооо! Това се казва среща! Черен ягуар! Да не ти излиза насреща!
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Нощем броди, денем... дреме...
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Ссссссссссссссссссссс, страховитата АНАКОНДА!
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Позна ли този паяк? Това е отровната     Т __ __ __ __ __ __ __ А!
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Ауууууууу! Паяк вълк!
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Паяк ГОЛИАТ - птицеяд!
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Какви очи!Внимавай!Това е скачащ паяк!
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Тази лиана се е извила като влечуго! Кой ли се крие под нея?!
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Всевъзможни амазонски влечуги! Не е за вярване! И тук са само малка част от тях!
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Бягаааааааааааай, ПИРАНЯ!!!



emi
Typewritten text
Дъждовните гори на Амазонка са дом на около 20 вида костенурки!
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Край бреговете на Южна Америка, в Тихия океан, са известните острови Галапагос!
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Това са вулканични скали...
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     Какви любопитни игуани!
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Какви любопитковци! Това са игуани!
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Гигантската галапагоска костенурка! Какво древно животно!
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Ако сте си мислели, че пингвини има само на Южния полюс, трябва да дойдете тук и да видите тази колония!
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Ха-ха, синьокраки рибояди! Не само са синьокраки, ами на всичкото отгоре са и синьочовчести!
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Какъв красавец! Това е галапагоски рак!Как самодоволно се оглежда във водата! Или може би там има някой?!
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Ще завършим галапагоската си обиколка с този надут... ФРЕГАТ...
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Пособието е изработено с материали от Интернет и е предназначено само за учебни цели.


