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Модул 3

Изработка на хартия

Описание:

Изработка на рециклирана хартия.

Цели:

Учениците да се запознаят със значението на растителността за производство на 
хартия.
Да разберат разликата между производство и рециклиране.
В дискусия децата да помислят за възможностите за рециклиране и екологичната 
полза от това.
Да се възпитава отношение на грижа към природата.

Техническа последователност:

1.  Разделят се учениците на групи от 4 - 5 деца. Във всяка група децата работят 
заедно и извършват последователно:

2.  Накъсват хартията на малки парченца (с размер на конфети) и ги поставят в 
купа. 

3.  Добавят вода постепенно и разбъркват интензивно (може да се използва 
миксер).

4.  След като се получи хомогенна смес, намачкват с ръце и разстилат върху 
дървената дъска, дъската леко се наклонява като се притиска хубаво с цедката, 
така че да може водата да се отцеди и същевременно хубаво да се изглади 
изработвания лист. Може да се ползва и точилка.

5.  С ножа  моделират желаната форма на листа. Може да  аранжират с листа 
и хартията да се остави на слънце да потъмнее – по този начин под листата 
ще остане светло; може в сместа да  добавят например кора от лимон, за да 
се получи ароматизирана хартия; може да  използва предварително скована 
дървена рамка, в която да се изсипе сместа и по този начи да се направят 
няколко листа с еднакъв размер.

6. Оставя се да изсъхне за няколко часа.
7.  Вторият учебен час се раздават на учениците работните листове.
8.  Поощряват се децата да дискутират в групите, в които са работили и след това 

да запишат своите разсъждения.
9.  Когато хартията изсъхне децата могат да напишат или нарисуват нещо на 

изработените от тях листове.

ВреМе

2 х 40 мин.

МатерИалИ

Няколко листа хартия, 
вестници, купи, миксер 
(или дървени лъжици), 
чаша вода, домакински 
дъски и цедки, точилки, 
ножове за масло

уМенИя

Работа с ръце
Творчество
Работа в екип

КлючоВИ дуМИ

Хартия
Дървесина
Рециклиране
Екология

МеждупредМетнИ ВръзКИ

Изобразително изкуство
Бит и техника
Човек и общество

Растенията в изкуството
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Бележки за учителя:

Няма специални изисквания за времето на провеждане на това занимание. Трябва само да се има предвид, че са 
необходими няколко часа (през лятото), за да изсъхне хартията напълно.
! Ако решите да използвате миксер вместо дървена лъжица, моля, съблюдавайте правилата за безопасност.

Докато децата се занимават с късането на парченцата вестници/листове може да им разкажете малко повече за 
историята на хартията. 

Папирусът е водно растение, което произхожда от тропическа Африка. В древността диворастящият папирус е бил 
разпространен в долината на река Нил. Египтяните преди повече от 4 хил. години открили, че от стъблата на това 
растение могат да правят свитъци, които нарекли също папирус. Приготовлението на тази хартия било едно от най-
сложните производства. За целта от стъблата се отделят първо сърцевината, която се нацепва на дълги, тънки ленти. 
Те се нареждат една до друга на гладка дъска, навлажняват се с вода и върху тях се поставя напряко още един 
ред. След като се притискат с преса, стържат и заглаждат, тези ленти се изсушават на слънце. Върху този папирус 
се залепва и втори. Отделящият се при това сок служел за залепване. Така съединявали и отделни листове в един 
общ свитък с дължина понякога около 40 м. В по-късни времена съшивали отделните листове и така били създадени 
книгите. 

Много по-късно китайците открили как могат да изработват хартия от бамбук.
Днес хартията се прави от сбиването на растителни влакна, които впоследствие остават слепени без допълнително 
свързващо средство, благодарение на това, че са преплетени. Най-често използвания материал е дървесна маса от 
подходящи видове дървета, обикновено с мека дървесина като например смърч, но могат да се използват и други 
растителни влакна от растения като памук, лен, коноп и ориз.
Употребената и замърсена хартия може да се използва за направата на рециклирана хартия. От нея се произвеждат 
повечето опаковъчни и вестникарски видове. Всеки тон рециклирана хартия спасява живота на почти 20 дървета.
От ‘Media Gallery’ може да разпечатате за всеки ученик тази допълнителна информация.

Рециклиране – произлиза от думата кръг, т.е. смисълът е да затворим процеса на производство на хартия, като 
изключим от кръга растенията, а на тяхно място да прибавим вложените вече растителни материали (готова хартия).



Изработване на хартия

1.

A3

разходи се мислено из къщи. Какво е направено от хартия или картон в:

Коридор:

Хол / гостна:

Кухня / трапезария:

Баня / тоалетна:

друго (мазе, таван, гараж и др.):



поговори със съучениците си за следните ситуации и след това запиши: 

представете си, че хората 
не бяха измислили хартията. 
Какво би ни липсвало днес?

2.

3.

нещата, които аз научих днес:

A3

Сега си представете, че 
хартията е измислена. останали 
са обаче само няколко дървета в 
света. Какво бихте направили, 
за да има достатъчно хартия за 
хората?

4.

помисли си за други неща от ежедневието, за чието производство са нужни растения. напиши примери.
5.


