
144

модул 5

Изработване на дървесен вид чрез рисунка, 

апликация и моделиране

Описание:

Чрез изработка на модел на широколистен и иглолистен дървесен вид децата 
да открият характеристиките, по които се групират дърветата. Този модул може 
да бъде продължение на Колаж на класа, в който децата вече подробно са се 
запознали с широколистни видове.

Цели:

Децата да открият по кои характеристики се групират дърветата.
Да разгледат образците и да придобият знания за разликите между широколистни и 
иглолистни дървета.
Да помислят за връзката между разпространението на различните дървета и техния 
външен вид (структура).

Предварителна подготовка:

1.  Предварително се задава на учениците на съберат листа, да ги хербаризират и 
донесат в час, както и клончета и иглици от иглолистни дървета.

2.  Да се направят снимки на видовете, от които децата са събрали листа и иглици. 

Техническа последователност:

1.  В началото на часа по двойки децата да направят следното: едното затваря 
очите си, а другото поставя в ръцете му един от събраните образци. 
Посредством ръцете и обонянието детето може по-добре да се запознае с вида. 
После се сменят. 

2.  Класа се разделя на групи от 3-4 деца.
3.  На половината групи се предоставят картони, моливите и листата, а на другите 

деца - пластилина и иглиците.
4.  На всяка от групите се раздават предварително подготвените снимки на 

видовете.
5.  Поощряват се да разглеждат добре формата на стъблото, разположението на 

клоните, листата или иглиците.
6. Децата, които работят с листа от широколистни – да нарисуват стъблото на 

дървото на своя лист и след това да оформят короната, апликирайки листата, 
така че да се получи максимално близко до снимката на вида.

7. Децата, които работят за представянето на иглолистните – да изработят стъбло 
от пластилин и в него да забият клонките и иглиците по подобие на дървото от

 снимката.

8. Втория учебен час се раздават на учениците работните листове.

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

Време

2 х 40 мин.

матерИалИ

Картон А3
Листа
Клонки и иглици от 
иглолистни дървета
Пластилин
Скоч
Моливи / пастели

уменИя

Наблюдателност
Работа с ръце

КлючоВИ думИ

Групиране
Широколистни
Иглолистни

междупредметнИ ВръзКИ

Изобразително изкуство
Бит и техника
Математика

Растенията в изкуството
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Бележки за учителя:

Предварително е необходимо да се набавят снимки на различни широколистни и иглолистни дървета, с листа и 
иглици, от които разполагате. Добре е да има и кратко описание на видовете.
За изработката на широколистно дърво вместо пластилин може да ползвате смес от брашно, вода и сол или глина 
(която не се пече).
Досегът с различните видове е особено подходящ при работа с деца с увреждания.
Да се насърчат учениците в началото на часа да се разходят из стаята и да се разделят на групи – с тези деца, 
с които ще им бъде приятно да работят в момента (по този начин, базиран на социометричните методи на 
Дж.Л.Морено (http://en.wikipedia.org/wiki/Sociometry) децата се чувстват готови за работа в екипа, отбора, който сами 
са избрали или са били избрани).
Изборът кои групи да изработват модели на широколистни или иглолистни дървета може да се направи като 
попитате децата кой с какъв материал предпочита да работи.

Този модул може да се направи като продължение на Колаж на класа, тъй като там децата вече подробно са се 
запознали с листата на широколистните дървета.

Най-достъпната за възприемане разлика между широколистни и иглолистни дървета е, че иглолистните са 
вечнозелени. Това обаче не е точно така. Дори вечнозелените дървета губят своите иглици и порастват нови. Но 
тъй като това става постепенно, те изглеждат зелени целогодишно. Има някои видове, като например Европейска 
лиственица (Larix Europea) и Метасеквоя (Metasequoia), на които иглиците изцяло опадат през зимата. Виж ‘Media 
Gallery’.

Нещо любопитно: наименованието „иглолистни” на български език произлиза от външния вид на дърветата, а 
именно, че те имат иглици вместо листа. На английски обаче, наименованието на тази група дървета “coniferous” 
произлиза от думата шишарка, т.е. това са дървета, които произвеждат шишарки и се размножават чрез тях.

Тук: http://www.howardmodels.com/0-tree/DecidiousTreesPartials-112103/index.htm може да видите разнообразни 
примери на детайли от широколистни дървета.

За допълнителна информация:
http://ltu.bg/BG_Gora/Semeistva/semeistwa.html

www.the-tree.org.uk/BritishTrees/TreeGallery.htm



опиши разликите между широколистни и иглолистни дървета.
(Може да използваш думите корона, стъбло, листа, иглици, сезон, листопад, приспособяване, разпространение)

3.

за кои широколистни дървета се 

сещаш? напиши ги!
4. за кои иглолистни дървета се 

сещаш? Изброй някои!
5.

A5

1.

едно от дърветата е различно от другите. допиши:

2.

A      B        C             D

Изработване на дървесен вид чрез рисунка, апликация и 
моделиране

Аз мисля, че _____________ е различно,

защото

Три от дърветата са от групата на _____________________ .

Другото - ___________ е ______________________ .



нещата, които научих днес:

A5

В групи помислете за следните въпроси. 

Какви други растения освен дървета има в горите?

Дай примери – какво си виждал/а?      

6.

Като използваш само геометрични фигури (правоъгълник, триъгълник, 

трапец, кръг, елипса и др.) нарисувай от едната страна на листа 

широколистно дърво, а от другата – иглолистно.     

 

7.


