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модул 10

Измислете своя ботаническа игра

Описание:

Забавен преговор на изучения материал през годината. Игра, чиито правила децата 
сами съставят. 

Цели:

Децата да бъдат провокирани  да си припомнят всичко, изучено през годината.
Да затвърдят знанията си по изучените модули през учебната година.
Да се развива интереса на учениците към природните науки.

Предварителна подготовка:

1.  От работния лист за учениците се изрязват по две картончета и се дава за
 домашно на всеки ученик да запише на тях въпрос от учебния материал през
 годината

Техническа последователност:

1. Обяснява се на децата, че те имат възможност да направят една обща своя
 ботаническа игра.
2.   В училище децата се разделят на групи, като на всяка група се поставят
 различни задачи:
 n		 На първата група се предоставя картона, върху чийто край да разчертаят   

 полета (подобно на играта “Монополи”)
 n		 На следващата – да помислят за правилата на играта - надписи от типа “върни  

 се две квадратчета назад”, “пропусни реда си”, “печелиш – имаш право да   
 хвърляш отново” и др..

 n		 Друга група – да подготвят от лепящи листчета знаци от типа на питанка   
 (така че като стъпи играч върху квадратче с такъв знак - да тегли въпрос),   
 удивителна – играчът да прочете допълнителна информация от енциклопедия.  
 Да изработят и знаците, измислени от втората група.

 n		 Друга група деца – да потърсят интересна информация  извън изученото (от   
 енциклопедии или интернет), която да се прочете на глас, при стъпване върху  
 удивителен знак.

3. Играта може да започне да се играе, като децата останат в отбори.
4.  Картончетата със записаните от тях въпроси се разбъркват и се поставят на
 купчинка в средата, от която да се тегли.
5.  При правилен отговор от страна на участника/отбора, децата взаимно се
 договарят колко полета напред да се преминава.
6.  В тази игра вместо пионки се използват шишарки, жълъди или орехи, например.
7.  Поощрете децата да аранжират играта като поставят в центъра й своя колаж от
 първото упражнение.
8. След като играта приключи нека децата запишат на работните си листове онези
 неща, които са си припомнили.

Време 

120 мин.

Сезон 

Край/начало на учебна 
година

матерИалИ 

Картон А2
Линия
Флумастери
Лепящи етикети
Зарчета
Енциклопедии или 
интернет достъп
Други

уменИя

Общуване
Работа в група
Памет
Чертане
Четене 

КлючоВИ думИ 

Междупредметни връзки 
Бит и техника
Математика 

Растенията в изкуството
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Бележки за учителя:
Хубаво е да разполагате с повече време за тази игра. Може например – на т.нар. зелено училище. Още при 
подготовката на самите картончета – докато мислят кои въпроси да включат, учениците ще имат възможност 
неусетно да прегледат материала от учебната година. По време на играта мисълта им ще тече по посока 
припомняне. Украсяването на играта с колажа от първото упражнение ще ускори този процес, а така също създава 
усещане за завършен цикъл.

А най-интересните неща, които напишат после на своите учебни листове, ще са добра насока за учителя кой  какво 
е възприел, кои уроци са били най-атрактивни за децата и как да продължи обучението през следващата година.

Може да използвате вече готовата игра в началото на следващата учебна година. Така учениците ще направят 
отново забавно и бързо преговор на материала. Това може да ги провокира да задават въпроси, които да Ви 
насочат за знанията им до момента и интересите им.



Измислете своя ботаническа игра

1.
най-интересните неща, които си припомних днес:
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2:

3:

4:

5:

6:

7:
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нашата 
ботаническа 

игра

нашата 
ботаническа 

игра


