
БАКТЕРИИ



Мама често ти казва, че като се прибереш в къщи, първо трябва да си 

измиеш ръцете със сапун, а зеленчуците и плодовете обезателно трябва 

да се измият преди хранене... И мама е права, знаеш ли защо? Тя се 

притеснява, че можеш да се разболееш. 



И защо можеш да се разболееш? Защото навсякъде има бактерии, които 

предизвикват различини болести! Сега аз подробно ще ти разкажа какви са 

тези бактерии.



Бактериите са много, много малки, по-малки са и от най-малките 

насекоми. Даже буболечката в сравнение с тях е огромна като 

планина.



Това е капка вода, виж, колко микроби има в нея! Нищо не виждаш? 

Правилно, защото микробите са много малки. По-малки са и от капката и 

не могат да се видят с просто око.



За да можеш да видиш микробите, ти е нужен специален 

уред – микроскоп, който увеличава предметите много пъти.



Като сложим капката вода на стъклото на микроскопа ще видим микробите, 

които живеят в нея. Капката е толкова малка, а колко много микроби има в 

нея!!!



Ето как изглеждат различините микроби и бактерии под микроскоп.



Бактериите са навсякъде.  В почвата, по растенията, в храната, във 

въздуха, в дъжда, във водата…



Бактерии живеят и в живите същества - в животните и даже в тебе!



Ако нямаше бактерии, на Земята нямаше да има живот, както е на 

Луната.



Бактериите са се появили преди много години. Отначало се е образувала 

Земята, а от кислорода и водорода се е образувала водата. След това 

(около 3,5 милиарда години назад) са се появили първите бактерии и 

водорасли.



И само 700 милиона години назад в моретата са се 

появили първите животни – червеите и медузите.
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http://www.animationfactory.com/en/search/close-up.html?&oid=4970486&s=26&sc=26&st=1102&category_id=E1J&spage=2&hoid=82a3fa5d43d184fa364ef9efe9dcfc37


Възникналите преди милиарди години слоести каменни структури 

също са резултат от дейността на бактериите.



Различните видове бактерии са повече от хиляди. 

Бактериите биват както вредни, така и полезни.  

полезнивредни



Бактериите помагат на гниенето на листата, които падат на земята. 

Участвуат в образуването на полезни изкопаеми – руда, нефт, скъпоценни 

камъни, поддържат запасите от  въглероден диоксид и кислород в 

атмосферата.

http://iko.drundrun.org/snimki/cherveno_listo-big.jpg
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=dennyflack.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fdennyflack.files.wordpress.com%2F2008%2F10%2Fgreen-leaf.png


Бактериите, които живеят дълбоко под водата, помогат да се създадат 

препарати – кремове, лосиони и други за ефективна защита на кожата от 

вредните слънчеви лъчи.



Знаеш ли, че използваме млечни бактерии за производството на 

много млечни продукти? Ако в млякото добавим различни бактерии 

получаваме сирене, кашкавал, кефир, извара.



От квасните бактерии се прави маята. Така бактериите 

помогат от тестото да се направи хляб.

мая



Бактериите помогат и на тревопасните животни - елени, крави, 

коне, овце и кози, да преработят растителната храна. 



Кожата е защитния слой на човешкото тяло. Тя го предпазва от вредното 

въздействие на бактериите, гъбичките и вирусите, които се намират на 

повърхността ù.

Клетки на кожатаКожа

Вируси Бактерии 



В нашата храносмилателна система има множество бактерии. Но не 

се страхувай, те ти помагат, като преработват храната. 

Чревни бактерии



Има още и лоши бактерии, които предизвикват различни болести. Те 

са много на обществените места – по дръжките на вратите, по 

кошничките в магазина, по компютърната мишка, по седалките и 

дръжките в автобуса…. 

МАГАЗИН

Спирка 



Има много вредни бактерии и върху неизмитите плодове и зеленчуци. 



Сега вече знаеш какво представляват бактериите. 

Затова не пипай мръсни предмети и редовно мий ръцете си със сапун!



Бъди здрав!



КРАЙ


