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МОДУЛ 2

Наблюдение в Ботаническа градина – изследване 
различни местообитания на растенията и 
изработване на дървен музикален инструмент  

Описание:

Всеки ученик изработва музикален инструмент от различни растителни видове.

Цели:

Децата да наблюдават растенията в Ботаническата градина и да разгледат 
особеностите на естествените местообитания.
Да научат за групирането на растенията според тяхното местообитание: водни и 
сухоземни.
Да дискутират значението на растителността за изработка на музикални 
инструменти.

Предварителна подготовка:

1.  Предварително се задава на учениците да съберат подходящи тръстикови   
 стъбла, клонки от върба или бъз.

Техническа последователност:

1.  Представител на Ботаническата градина да разведе учениците, за да им разкаже
 малко повече за растенията, живеещи на суша,  в почвата, във водата и във
 въздуха.

2. Децата да разгледат Ботаническата градина и да обърнат внимание на   
 различията на отделните части на растенията според различните местообитания  
 (например форма, размер и дебелина на листата, иглици и др.)

3. Ако изпълнявате задачата през пролетта: 
	 n	 Показва се на децата начина, по който се работи с макетен нож. По схема за
  направа на флейта децата могат сами да си я изработят. Добре е да се
  поканят и родители в Ботаническата градина, които да помогнат при    
  работата с макетните ножчета и в изработването на флейтите
  Ако изпълнявате задачата през есента: 
	 n  Децата могат лесно да изработят маракаси от бамбук, като напълнят кухото   
  стъбло с различни по размер и количество семена.

4.  Дава се възможност на учениците да разговарят помежду си относно структурата 
на стъблата и клонките, които ползват.

5.  Да дискутират към кои групи се отнасят разглежданите видове.
6.  Да помислят за други растения, подходящи за изработване на музикални 

инструменти.
7.  Учителят може да изсвири дадена мелодия и да се даде възможност на 

учениците да изявят своите способности в тази област.
8.  Тази част на урока може да завърши с концерт и дори децата  да си изберат 

диригент.
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Всяко дете може да се занимава самостоятелно, но обсъждането на различните идеи за изработката ще им даде 
възможност да работят в екип.
За провеждането на този модул е добре Ботаническата градина да разполага с набор от различни музикални 
инструменти, изработени от дърво или други растителни материали.
От тук може да предоставите на децата повече информация за типични български дървено-духови музикални 
инструменти:
http://flutemaster.net/bg/kaval-info.htm 

Обсъждат се и други растителни видове, подходящи за изработка на музикални инструменти (например явор, 
клен – отличават се със здрава и еластична дървесина; сребролиста липа – тъй като има мека и лека дървесина, 
се използва за направата на клавиши и резонатори на пиана). По този начин децата ще обогатят своите познания 
относно значението на растителните видове в музикалния свят. 

9.  След кратка почивка се раздават работните листове за ученици.
10.  Поощряват се децата да дискутират помежду си, да опишат своите наблюдения от деня, разсъждения и знания.

Бележки за учителя:

Тази задача се изпълнява края на пролетта (когато е подходящо да се използват върбови клонки) или в началото 
на есента (може да се работи с бамбук). Преди посещението в Ботаническата градина може да предложите на 
децата да вземат фотоапарати и да направят сами снимки на видовете, които ще видят.
Прави се кратка характеристика на групите, към които се отнасят обработваните видове:
Сухоземните растения се срещат на места, където почвата не е необходимо да е винаги влажна.
Водните растения изискват постоянен воден поток. В стъблата и листата на водните растения има канали, 
изпълнени с въздух. Чрез тях растенията си набавят необходимото им количество въздух, което във водата е по-
ограничено.
В по-сухите места се срещат растения - сукуленти, чиито листа са плътни, месести и някои видове имат и бодли 
или влакънца. Чрез тези свои специфични морфологични характеристики растенията запазват влагата в себе си 
по-добре.
За снимки виж ‘Media Gallery’

Тази схема за изработка на флейта може 
да се нарисува на дъската. Добре е да се 
поканят и родители в Ботаническата 
градина, които да помогнат при 
работата с макетните ножчета 
и в изработването на флейтите.
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1.

Всички те ли са изработени от растения?

 A:  Да, всички.      

 B:  Не, само някои.

 C:  Не, никои.

    D:  Само някои техни части.

2.

инструменти       Материали

3.

преговорете в групи следващите въпроси:

Какви други музикални инструменти познаваш/знаеш?

Напиши примери за музикални инструменти, които са 

изработени от растения:



Кои са техните специфични приспособления за живот в естествената им среда.
Приспособления за живот във вода:

Приспособления за живот в почва:

Приспособления за живот на пясък:

Нещата, които аз научих днес:

A2

помислете и поговорете за различните местообитания на 

отделните групи растения – обитаващи водата, почвата и 

сушата.

4.

Напиши примери с растенията, които днес видя в Ботаническата градина.


