
Последователност:

Няма предвидена стриктна последователност при провеждане на тези модули. Първият и последният модул е 
желателно да бъдат съответно в началото и в края на темата, тъй като единият е въвеждащ, а другият – предвиден 
като преговор. Някои от модулите трябва да бъдат съобразени с различни сезони или периоди от годината и това е 
отбелязано в тях.

Оборудване:

Не се изисква специално оборудване; повечето материали и консумативи са лесно достъпни. Необходимите 
допълнителни материали са отбелязани във всеки модул. Повечето растителни материали могат да бъдат 
предоставени от Ботаническа градина, природен резерват, дендрариум или дори местния парк.

Допълнителни материали и снимки може да изтеглите или видите от ‘Media Gallery’ на нашата интернет страница:  
www.plantscafe.net.



МОДУЛ 1

Колаж на класа

Описание:

Учениците аранжират хербаризирани есенни листа, така че да се получи 
естетически издържана композиция.

Цели:

Да се обогати умението за хербаризиране на растения.
Децата да разгледат и придобият знания относно морфологичните особености на 
листата: форма, структура, цвят.
Да разговарят помежду си и да помислят за значението на листопада за 
приспособяването на растенията към условията на живот.
Да се формира представа за огромното разнообразие в растителния свят.

Техническа последователност:

Предварително (около 2 седмици преди урока):
1.  Задава се на учениците да съберат есенни листа, да ги хербаризират в къщи и   
 донесат в час.
2.  Дават им се насоки за методите на хербаризиране.

По време на провеждане на часа: 
3.  Обяснява се на децата, че те имат възможност да направят една обща 

картина на целия клас. Преценете броя на децата в класа и при нужда – нека 
се разделят на 2 или 4 групи. След като направят своите колажи, отделните 
картини могат да се съчетаят заедно в една обща композиция.

4.  Предоставя се на децата картона (листовете), върху който да аранжират 
по свой естетически усет листата. Поощряват се да измислят своя тема за 
композицията.

5.  Дава се възможност на учениците да разговарят помежду си за общия изглед на 
картината, да се договарят за желаните корекции. 

6. Поощряват се да разглеждат формата и цветовете на листата докато работят с 
тях.

7.  Насочват се децата да помислят кои листа разпознават от какво дърво са.
8.  Ако има възможност може да се ламинира колажа в края на часа или дори да се 

постави в рамка в учебната стая.
9.  Втория учебен час се раздават на учениците работните листове.
10.  Поощряват се децата да дискутират в малки групи
11.  Представя се пред учениците приказката на дървото.
12.  Децата да опишат своите наблюдения и разсъждения. 
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Бележки за учителя:

Това занимание е подходящо за началото на учебната година, когато децата, след лятна ваканция, са били 
разделени и настроени повече за игри, отколкото към учение. Задачата е лека и подпомага сплотяването на класа, 
като същевременно провокира интереса на учениците към ботаниката. 

Хербаризирането е метод, чрез който различни части на растенията (листа, цветове и др.) се изсушават, за да 
могат да се наблюдават и изследват през цялата година. За да се изготви хербарий, децата се нуждаят от листове 
хартия (или велпапе) между които се поставят събраните екземпляри и постепенно се притискат. Добре е първата 
седмица всеки ден да се подменят листовете. 
Тук може да видите комикс, представящ метода хербаризиране: http://www.botany.hawaii.edu/BOT201/Algae/how_to_
make_your_own_algal_herba.htm
Можете да поощрите децата, които проявяват интерес да изработят свой хербарий, като в тетрадка поставят 
вече изсушените листа и цветове, пришият ги леко с конец и да напишат отдолу наименованието на вида. Моля, 
обяснете на децата, че трябва да събират само познати растения. Не бива да късат диви цветя без надзор, защото 
може да откъснат рядък или застрашен вид (виж темата „Опазване на растенията”)

Листопадът е сезонно природно явление, изразяващо се в окапване на листата на дърветата. През листата 
на дърветата се изпарява вода. През есента и зимата почвата замръзва и растенията не могат да изсмукват 
достатъчни количества вода. Листата изсъхват и окапването намалява повърхността на изпарение, а оскъдната 
вода се насочва към пъпките. По този начин дърветата се предпазват от загуба на влага. Листопадът е важно 
приспособление на широколистните дървета и храсти, чрез което те преживяват студените периоди от годината. 
Този урок може да се използва за база, на която да се преподава за широколистните, вечнозелените и 
иглолистните дървета.

Чрез свободната творческа изява при аранжирането се възпитава положително отношение към природата.
Може да разкажете на учениците за прости и сложни листа при широколистните видове (сложните листа се състоят 
от няколко отделни листа, прикрепени към обща дръжка, напр. акация) - покажете им примери от събраните от тях 
листа.



„аз съм дърво”

За децата на възраст 8-10 години е трудно да разбират процесите в природата, като им ги 
обясняваме само вербално. За тях по-лесен начин е игровата форма. Затова тук следва 
пример как учителят може да се направи на дърво и да задава въпроси, чрез които 
децата да откриват. Със сигурност те ще се забавляват и по-емоционално ще възприемат 
темата, което ще помогне и за запомнянето.

и така...
аз съм едно дърво (учителят застава прав пред класа и показва с поза на 
тялото и вдигнати нагоре ръце имитира силуета на дърво с клоните).
Най-вероятно тук ще има смях !

С какво стъпвам в почвата (учителят потропва с крака) ?
Очакван отговор: корени

Какво имам по-нагоре (посочва краката и тялото)?
Очакван отговор: стебло

а това тук какво е (вдига ръцете си странично – като клони)?
Очакван отговор: клони

а тук какво имам (стоейки в същата поза учителят размърдва пръстите си)?
Очакван отговр: малки клони, цветове, листа, плодове.

С какво се храня аз?
Очакван отговор: вода, минерали

Да. (Учителят се навежда и прокарва ръце от краката долу, през цялото тяло 
и отново ги вдига горе). по този начин се храня и водата от почвата достига 
чак до листата ми. 
Случвало ли ви се е да излезнете от водата (например от море или река) и 
когато е слънчево да не се избършете? Какво се случва с капките по тялото 
ви?
Очакван отговор: изсъхват, изпаряват се.

точно така. а какво се случва през листата на дърветата?
Очакван отговор: водата се изпарява.

а знаете ли какво се случва ако сложите вода във фризера?
Очакван отговор: замръзва

и така. Сега вече е есен. Става все по-студено. Какво се случва с водата в 
почвата?
Очакван отговор: също замръзва

и има ли за мен достатъчно храна? 

Очакван отговор: не

ако не стигне достатъчно вода до листата ми – какво ще стане с тях?
Очакван отговор: ще изсъхнат.

Може да продължите историята за дървото, като разкажете за вятъра, за 
снега и стигнете отново до пролетта и затоплянето.



Колаж на класа

ти какво мислиш?

1.

2.

а1

аз мисля, че _____________ е прав (а), защото 

Други причини за листопада са:

анелия Калоян Мария

Листата 
падат, защото 
през есента и 
зимата духа 
силен вятър.

Листата падат, 
защото през 
есента и зимата 
няма достатъчно 
вода и те изсъхват.

Листата опадват, защото 
когато завали сняг, той 
много ще натежи на клоните 
и те може да се счупят.

защо опадват листата на дърветата през есента?



В малки групи преговорете следващите въпроси. 

Може да използваш изречения, които започват така:  

  Аз мисля, че

  Струва ми се,че

  Това е така, защото

Какво се случва с дърветата през есента?

защо мислиш, че това се случва?

Листата на всички дървета ли падат през есента?

Виждал ли си нещо друго, което се случва с дърветата през зимата?

3.

а1

нещата, които аз научих днес:


