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модул 8

Създаване и багрене с натурални бои

Описание:

Учениците създават естествени бои от растителни материали и багрят с тях тъкани 
или яйца.

Цели:

Децата да се запознаят децата с технологията на получаване на натурални бои от 
растителни материали.
Да научат, че растенията съдържат специфични съставки/пигменти (химически 
вещества), които ние използваме за боядисване.
Да помислят за приложението на естествените багрила.

Техническа последователност:

1. Подбират се подходящи растения: лучени люспи, рододендрон, жълъди, невен, 
минзухар, орехови листа, спанак, ягоди, боровинки, къпини, бъз, червено зеле, 
синап, листа от шестил. 

2.  Дават се насоки на децата как да се почистят и подрежат излишните им части, 
след което растенията може да се увият в тензух.

3.  Тензухът с растенията се поставя в купа и се долива вода.
4.  След това съдържанието на купата се поставя на котлона и се оставя да ври. 
5.  Тензухът се премахва внимателно, като се наблюдава да не се разпилеят малки 

части от него (или сместа се прецежда).
6.  Тениските (предварително сварените яйца) се поставят вътре. Варят се на слаб 

огън за няколко минути или 1/2 час. Яйцата могат да се декорират с листа от 
здравец и да се поставят в парче тензух (или дамски чорап). След това тъканите 
може да се изплакнат с хладка вода, а яйцата се отцеждат и се оставят да 
изсъхнат.

  Различно оцветените тъкани могат да се подредят на отделно пано по различни 
начини. Конците могат да се използват за тъкане в час по бит и техника. Яйцата 
могат да се аранжират в подходящ съд.

7.  Насочва се вниманието на учениците да дискутират кои растения какви цветове 
дават.

8.  Втория учебен час се раздават на учениците работните листове.
9.  Поощряват се децата да дискутират защо растенията имат способността да 

оцветяват.
10.  Да дадат примери с такива растения.

Време

2 часа
(и няколко часа 
предварителна 
подготовка)

Сезон

за тъкани: по всяко 
време
за яйца: преди Великден

материали

Бяла тениска, тензух, 
конци или яйца
Котлони
дълбоки съдове,  
листенца здравец,
разнообразни растения

умения

Ръчен труд
Общуване
Работа в екип

КлючоВи думи

Багрила / пигменти
Натурални бои
Растителни видове

междупредметни ВръзКи 

Изобразително изкуство
Бит и техника

Растенията в изкуството
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Бележки за учителя:

Благодарение на възможността да се използват различни материали за боядисване, задачата може да се 
изпълнява по всяко време на учебната година. Само за яйцата подходящ период е преди Великден. 
Ако не разполагате с достатъчно време в клас може боите да се подготвят предварително и да предложите на 
децата да разпознаят коя боя от кое растение е, като подготвите снимки на използваните видове или самите 
растения. В тези часове децата ще дискутират разнообразието от растителните видове, които могат да се 
използват за получаването на естествени бои. Развивайки своите творчески, естетически и приложни умения, 
учениците научават за различни приложения на растенията в ежедневието ни.

! Важно е да се обърне специално внимание на мерките за безопасност при работа с котлон и горещите тъкани / 
яйца.
Този урок е добра база за урока „Наблюдение в Ботаническата градина на окраската на растенията”, където по-
задълбочено ще се запознаят със значението на цветовете за самите растения.

Растенията съдържат в себе си разнообразни химически вещества. В различни части (листа, стъбла, цветове, 
плодове, корени) на почти всички растения се съдържат растителни пигменти (багрила). На тези пигменти се дължи 
и различното оцветяване на тези части на растенията. Хлорофилът е пигмент, който дава на зелените плодове и 
зеленчуци техния цвят; каротиноидите придават жълта или оранжево-жълта окраска; антоцианидините обагрят в 
розово или пурпурно. Те, например, са разтворими във вода.
Особеност на растителните пигменти е, че те могат да променят багрите си при нагряване (термична обработка), 
сушене, изстудяване или при допир с метали (железни, медни, цинкови съдове).

Още за химическия състав на багрилата: http://bilkite.hit.bg/chemic.htm
От тук: http://www.antiquariusimports.com/lectures-natural-dyes.php можете на научите повече за натуралните бои. 
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Бреза - листа

Липа – опадали 
листа

Дюля - листа

Клен – опадали 
листа

Трепетлика – 
опадали листа

Елха – млади 
шишарки

Елха – стари 
шишарки

Елха – листа

Орех - листа

Орех – кори и 
черупки

Нар – кори

Киселец – корени и 
листа

Риган

Пелин – цялото 
растение
Картофи – пресни 
листа и листа
Картофи – 
повехнали листа 
Полски синчец 
– сухи цветове

първата половина 
на лятото

есен

 лято, есен

есен

есен

пролет – преди да 
се появят листата

пролет

пролет

лято, есен

есен

есен

пролет

по време на 
цъфтежа

лято

есен

есен

по време на 
цъфтежа

яркожълт 
зеленокафяв
 
жълт

бежово 

пурпурночервен

кафяв / зелен / сив

кафяв / черен

жълт

зелен

зелен

 кафяво

черен, с кафеникав 
оттенък

вишнев

розов / тъмночервено

лимоненожълт / зелен

тъмнозелен

черен, с кафеникав 
оттенък
сивосинкав
син



РЕЦЕПТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЕСТЕСТВЕНИ БАГРИЛА

ЖЪЛТО – 150 гр. прясно набрани листа от бреза се варят в 750 гр. дъждовна или 
омекотена вода. След изстиване багрилото се прецежда през гъсто сито или марля.

ЖЪЛТО – отвара от листа от дюля, праскова, от корени, листа и цветове от смрадлика, 
цветове на кукуряк, минзухар и шафран.

ОРАНЖЕВО – 100  гр. сухи люспи от стар кромид лук се накисват в 700 гр. омекотена вода 
в продължение на 6-7 часа, след което водата се прецежда.

ЖЪЛТО-КАФЯВО – 100 гр. сухи листа от коприва се варят 1 час в 700 гр. вода. След 
изстиване отварата се прецежда.

ВИШНЕВОЧЕРВЕН (до маслиново черен цвят) – отварата от зрелите плодове на 
дървовидния бъз служи за получаване на вишневочервен цвят, ако плодовете се 
извадят след варенето или маслиново черен цвят, ако се оставят да киснат 2-3 часа.

ВИШНЕВ – 200  гр. дръжки и корени от киселец се варят в 700 гр. вода, докато  тя остане 
наполовина. Отварата се прецежда след изстиване.

ТЪМНОЧЕРВЕНО – отвара от корени, листа и цветове на риган. Закрепител: син камък.

КЕХЛИБАРЕНО КАФЯВ – кори от стъблото на суха слива киснат 3-4 дни в дъждовна или 
омекотена вода, след което се отстраняват чрез прецеждане.

КАФЯВО – накълцани сварени орехови кори.

СВЕТЛОСИН – около 500 гр. кора от кленови клони се киснат 6-7 дни в мека вода. После 
багрилото се прецежда. 

ЗЕЛЕНО – 250 гр. зелени шишарки или млади листа от ела се варят в 1л. омекотена вода 
в продължение на 20-30 мин. След изстиване отварата се прецежда.

МАСЛИНЕНО ЗЕЛЕНО – отвара от орехови листа, кори, лучени пера, листа на див салкъм 
или див орех.

ЧЕРНО – ръждиви пирони, кори и листа от мъждрян



Създаване и багрене с натурални бои

2.

3.

а8

допълни липсващите думи в следващите изречения:

естествените бои, които ние използваме за боядисване са от ______________ .

Веществата, които придават цвета на боята се наричат ______________ .

защо според теб някои растения имат способността 

да оцветяват?

 A:  Защото съдържат естествени (натурални) съставки – пигменти.

 B:   Защото ухаят приятно.

 C:  Защото са красиви.

 D:  Защото цъфтят.

аз мисля, че отговор___  е правилен, защото

1.

Според теб от всички растения ли можем да получим естествени бои? 

обоснови се.



Случвало ли ти се е да оцветиш ръцете или краката си от някои растения? дай примери с растения, които съдържат съставки, които ние използваме за оцветяване.   

 растение  Цвят

 .....................  ......................    

 .....................  ......................

 .....................  .......................

 ......................  ........................

 ......................  ......................

5.

нещата, които аз научих днес:

а8

нарисувай две растения (или части от тях), които използвахте днес, за да направите бои:

6.

за какво друго можем да използваме боите от растителен произход?7.


