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Модул 4

Подарък за приятел

Описание:

Изработка на предмети, декорирани със семена за подарък на приятел. 

Цели:

Да се изследва разнообразието на семената като форма, цвят и размер.
Децата да научат, че много плодове, зеленчуци, треви, храсти, дървета и цветя се 
размножават чрез семена.
Да си припомнят факта, че някои семена са ядливи, а някои съдържат етерични 
масла.

Предварителна подготовка:

1.  Предварително се задава на учениците да съберат богат набор от семена (от 
плодове, зеленчуци, цветя - според сезона).

Техническа последователност:

1.  Обяснява се на децата, че те имат възможност да направят подарък за свой 
приятел.

2.  Насърчават се да помислят за кого и какво биха изработили (напр. момичетата 
може да се съсредоточат върху изработката на гердани, обеци и др., а 
момчетата – чаша за моливи или украса за елха).

3.  Това е самостоятелно занимание, в което всяко дете развихря въображението 
си. За изработка на бижута са нужни игли и конци, на които  се нанизват 
семената (може да се добавят и допълнителни мъниста, например) за кашпите 
– лепило за залепване и т.н. Децата сами ще измислят своите творби.

4.  Докато държат различните семена учениците се поощряват да разговарят за 
семената като части от растенията – къде точно се намират; кои семена са им 
познати – от плод или зеленчук, от дърво – иглолистно, широколистно, от цвете 
и т.н. Какво специфично забелязват.

5.  Втория учебен час се раздават на учениците работните листове.
6.  Разказва им се малко повече за семената, с които са работили. Например 

може да им се обърне внимание върху онези семена (от иглолистни дървета 
или подправки като ким, кимион), които съдържат етерични масла – и при 
сплескване на семето те се отделят.

7.  Поощряват се децата да дискутират в малки групи, да опишат своите 
наблюдения и разсъждения.

ВреМе

3 х 40 мин.

Материали 

богат набор от семена 
(от плодове - според 
сезона, цветя, ядки), 
глинени или стъклени 
съдове, кашпи, конци и 
игли, лепило и др.
хартия А4
малко олио
кора от пресен лимон
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Бележки за учителя:

Може да изработите предварително екологично чисто лепило (брашно и вода сварени на котлон до получаване на 
гъста хомогенна лепкава смес), което да използвате и в други задачи.

Нужно е предварително да се зададе на учениците да съберат семена от различни плодове, цветя, растения - според 
сезона (някои дори биха могли да бъдат открити сред подправките в кухнята – виж списък с подправки в ‘Media Galle-
ry’), както и да донесат подходящи предмети за декорация.
Чрез изработката на предмети за подарък децата развихрят своето въображение. Ако прецените – поощрете ги с идеи, 
примери.
Самата идея за изработване подарък за конкретен човек освен това изгражда чувство за лично отношение към другия, 
развива алтруизма.

На рисунката на втората страница на учениците има различни семена: 1. дъб, 2. клен, 3. боб, 4. глухарче, 5. кафе, 
6. фъстък, 7. орех, 8. невен, 9. слънчоглед, 10. фурма, 11,12 пшеница и ечемик, 13. кедър. Може да пропуснете това 
упражнение и да го направите, като предоставите на учениците истински семена и ядки и да отелят от тях онези, които 
според тях са ядливи. Може да свържете провеждането на този модул с темите за растенията като храна.

Семе е общо нарицателно име за продукта, който растенията, животните и човекът отделят за размножаване. То 
съдържа генетичния материал, необходим за разпространение на вида. Попаднало в подходяща благоприятна среда, 
от семето се ражда или създава новият индивид. При растенията семката, най-често съдържаща се в плод/цвят, се 
нуждае от влажна и топла почва за развитие.Отделните растителни групи се размножават с различен успех. Дърветата 
се размножават със семена. Лесно от семена се размножават и многогодишните и сезонните цветя. Въпреки, че някои 
растения се размножават по-успешно вегетативно или чрез резници, те също имат семена. Има растения, които не се 
нуждаят от семена за размножаване. Такива например са водораслите, папратите и мъховете. За повече подробности 
относно структурата на семето и начините на разпръскване може да видите темата Опазване на растенията.

Етерично-маслените растения са широко застъпени в растителния свят. Повечето от тези видове са диворастящи 
и само част от тях се отглеждат като полски или градински култури. Етеричните масла при отделните растения се 
синтезират и се натрупват в различни органи: в цветовете (роза, лавандула, лайка), в листата и стъблата (мента, 
мащерка), в семената и плодовете (анасон, ким, кимион, кориандър и др.), в корените (валериана). Хубаво е да 
обърнете внимание на децата, има разлика между мазнините на етерично-маслените растения, които са летливи и 
тези мазнини, които те познават. За пример вземете бял лист хартия. Нека децата капнат върху него една капка олио 
върху едната половина от листа, като очертаят петното. В другата половина нека пръснат една капка от кората на 
лимон, като отново очертаят петното. След 5-10 минути погледнете разликата в големината на петната и обсъдете с 
децата какво се случва (петното от олио се е уголемило, а това от лимонената кора е изчезнало).
От този картинен речник може също да подготвите рисунки на различни видове семена и ядки:  http://www.infovisual.
info/01/pano_en.html

Информация за разпространението на семената (seed dispersal)
http://www.mbgnet.net/bioplants/seed.html

Сайтове, от които децата могат да почерпят идеи:
http://www.suveniri.westbalkan.info/gallery.htm

http://www.lobzik.pri.ee/modules/wfsection/article.php?articleid=203



A4

1.

допълни липсващите думи в следващите изречения:

Семената на растенията са им необходими, защото чрез тях те_________________.

Според мен ____________  (никои, някои, много, всички) растения се размножават чрез семена. 

2.

Подарък за приятел

защо според вас растенията произвеждат семена?

 A:  защото чрез тях цъфтят      

 B:  защото чрез тях се размножават

 C:  защото чрез тях дишат

аз мисля, че отговор ___  е правилен, защото



Хората са открили, че семената и ядките на някои растения се ядат. 

на горната картинка огради онези семена и ядки, които според теб са 

ядливи. ако нещо не разпознаеш – обсъди с приятел.

Ядливи са още:

Опитвал съм:

! никога не опитвайте непознати семена или ядки. те може да са отровни!

A4

3.

нещата, които аз научих днес:
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