
Модул 7

„Играй-реши”

Играй-реши” е игра, в която учениците трябва да решат и да обсъдят най-добрите условия за растеж и поникване на техните
семена. Учениците трябва да разберат че всяко растение има различен цикъл на живот и следователно техните семена могат да
поникват в различни сезони и при различни условия на температура и светлина.

Разделете класа на групи от по 4-5 деца

Дайте на всяка група принтиран на А3 формат и изрязан комплект за играта „Играй-реши” (вижте в ‘Media Gallery’
play_decide_info_gards) , който включва:

1 ‘карта с легенда’; тя също така включва част с написани въпроси, на които групите трябва да отговорят, както и карта с
предизвикателство.
5 различни карти с описание на жизнен цикъл на растения:   

жизнен цикъл на роза (зимно разпръскване и пролетно поникване)
жизнен цикъл на мак (есенно разпръскване и пролетно поникване )
жизнен цикъл на власицата (зимно разпръскване и лятно поникване )
жизнен цикъл на гълъбови очички (пролетно разпръскване и есенно поникване )
жизнен цикъл на кандилка (лятно разпръскване и зимно поникване след  2 години!)

9 x 2 карти с факти;



Правила на играта:

1. Всеки член на групата взима карта с описание на жизнен цикъл на растение. Всяко дете трябва да разбере жизнения
цикъл на своето растение: кога пониква, кога цъфти и т.н. и да може да го описва на групата си.

2. След това всеки член на групата взима карта с факти от купчината и се опитва да я свърже с жизнения цикъл на
своето растение. Ако картата с факти не е подходяща, то я връща в купчината и оставя друго дете да вземе карта с
факти.

3. Когато всички членове на групата открият картата с факти, свързана с жизнения цикъл на тяхното растение, те
трябва да я залепят в съответното място в жизнения цикъл на тяхното растение. Някои деца могат да съберат 2
верни карти с факти, а съвсем малко ще успеят да съберат 4 верни карти.

4. Децата трябва да отговорят на въпросите върху картата с легендата; това ще обобщи идеите за поникването на
семената: например, някои семена се затрудняват да поникнат в рамките на 1 година (инертност), някои семена се
нуждаят от по-висока или по-ниска температура, за да могат да поникнат.

5. Най-накрая децата трябва да изберат изложено на опасност, застрашено или рядко растение. Те трябва да открият
откъде идва то и в какъв вид местообитание живее (гориста местност, ливада, вода, високо в планината и т.н.). Като
използват изследователските си записки децата обсъждат в групите си какви условия са най-вероятни за
поникването на избраните от тях растения и представят заключенията си пред другите групи. Тези избрани ‘условия’
за поникване трябва да са написани върху ‘картата предизвикателство’. Децата трябва да се обосноват защо са
избрали именно тези условия.

Физиология на поникването: спящото състояние е екологичен механизъм, който позволява на семената да поникват, само
ако условията във външната околна среда са подходящи за развитието на младото растение. Тези външни условия на
околната среда са конкретен диапазон на температура, вода и светлина, типичен за всеки отделен вид. При много семена
това спящо състояние може да продължи много години и семената могат да останат в земята, докато външните условия не
са подходящи за поникването и израстването на младото растение.



Как да интерпретираме картите с жизнен цикъл

Гълъбови очички (Hepatica): за да покълнат семената се нуждаят от продължителен  период с високи температури (летни
температури) и след това през есента може да покълнат при температура от около 10°C. Тези семена могат да покълнат на
тъмно.

Власица (Eragrostis): за да покълнат семената се нуждаят от продължителен период с ниска темтература (зимни
температури) и след това могат да покълнат при лятна температура от приблизително 25°C.  Те имат нужда от светлина, за
да покълнат.

Мак (Papaver): за да покълнат семената се нуждаят от продължителен период с ниска темтература (зимни температури) и
след това могат да покълнат при пролетна температура от приблизително 15°C.  Те имат нужда от светлина, за да
покълнат.

Роза (Rosa): за да покълнат семената се нуждаят от продължителен период с ниска темтература (зимни температури) и
след това могат да покълнат при пролетна температура от приблизително 15°C.  Те имат нужда от светлина, за да
покълнат.

Кандилка (Aquilegia):  когато семената се разпръсват, кълна не е достатъчно добре развит. За да покълнат семената се
нуждаят от продължителен период с високи температури (за да се развие добре кълна) и после още един период от ниски
температури (зимни температури), за да покълне през есента при прилблизително 10°C. Могат да покълнат на тъмно.


