
Модул 5

Колко кислород изразходвам аз?

Описание
Този Модул ще покаже на учениците какво пространство зеленина е необходимо, за 
да подсигури дневното потребление на кислород на един човек.

Цели:
Учениците да открият връзката между дневните ни нужди от кислород и 
количеството растения, необходими за производството на това количество 
кислород.
Учениците да научат, че всички зелени растения произвеждат кислород.
Учениците да научат значението на тропическите гори и морските водорасли за 
поддържането на баланса на газовете в атмосферата

Техническа последователност:
1. Отидете с учениците до поляна или друго зелено пространство на открито. 

Попитайте учениците дали имат някаква представа колко кислород 
изразходваме всеки ден.

2. Обяснете, че проучванията са показали, че човек се нуждае средно от 360 литра 
кислород на ден. 

3. Преговорете наученото до момента за това как растенията произвеждат 
кислород (от какво се нуждае едно растение, за да фотосинтезира).

4. Обяснете, че всички зелени растения произвеждат кислород. Учениците би 
следвало да познаят колко голяма част от дадена поляна е необходима, за 
да осигури достатъчно кислород за един човек да живее един ден. Оставете 
учениците да оградят предположеното от тях пространство с връв / пръчки и т.н. 
(Вижте ‘Media Gallery’ на интернет страницата).

5. Обяснете, че тревна площ от около 3 м², осигуряват дневната нужда от 
кислород на един човек. Всяка група след това трябва да маркира точно 
тревната площ, необходима да осигури дневната им нужда от кислород. 

6. Колко голяма трябва да е площта, така че да има достатъчно кислород за целия 
клас или за цялото училище?

7. Обсъдете следващите по-долу въпроси с учениците.

Теми за обсъждане:

Какво се случва в големите градове, в които има малко зелени площи? Как хората 
все пак успяват да дишат?
Какво ще кажете за пустините, в които има малко зелени растения?
Какво става през зимата, когато листата на много дървета опадат?
Защо можем да дишаме през нощта, въпреки че за производството на кислород е 
необходима светлина?

Тропическите гори и водораслите (морските водорасли) в морето произвеждат 
и освобождават достатъчно кислород, за да поддържат баланса на газовете в 
атмосферата. Тропическите гори и водораслите са белите дробове на земята. 

Какво ще се случи, ако тропическите гори бъдат унищожени или водораслите 
измрат поради замърсяване?
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