Модул 1:
Опазване на растенията

Речник на растенията

Време

Описание:

2 часа
Място

На открито: училищна
градина, паркове, т.н.
Умения

наблюдение, работа
в група, описване на
растение, обсъждане
Материали

Копие на снимки и
структура на растения
C1, C2 и C3; С4 и С5
бележник на учения,
химикалки, растения,
лепило, ножици,
хербарийни екземпляри

Това първо занимание е предназначено да подтикне децата да наблюдават
растенията и тяхното разнообразие и да им представи съответните ботанически
термини. Всяко дете ще избере свой растителен вид, който да наблюдава и опише.
Това ще помогне на децата да оценят нуждата от точна, описателна терминология.
Този модул е предназначен да бъде проведен на открито, ако е възможно на място
в близост до училищетo или в близост до мястото, където живеят децата, за да се
съсредоточат те върху местни видове.

Цели:
Да научат специфичните термини за описване на растенията.
Да разберат защо е необходимо да използват едни и същи ботанически термини.
Да могат да описват и нагледно да илюстрират растенията.

Техническа последователност:
1.

Децата прекарват кратко време в наблюдение на редица различни растения на
открито; след това те се събират в група и споделят наблюденията си. Може да
се наложи учителят да им подскаже за различните видове растителност, която
те виждат (например, дървета, храсти, треви...) като задава конкретни въпроси
за разликите, които децата забелязват между дърво, храст и трева.

2.

Учениците се съсредоточават върху конкретно растение по техен избор. Като
работят самостоятелно, учениците описват своите растения на съучениците
си. Учениците след това могат да обсъдят описанието на растението и да си
задават въпроси един на друг, за да направят описанието още по-пълно.

3.

Учениците си водят записки в бележник на учения и след време успяват да
подготвят общо, съгласувано с всички описание.

4.

Дете, избрано от учителят, описва устно непознато растение на съучениците си.
Останалите ученици трябва да нарисуват растението според това описание и да
се опитат да го познаят. Децата трябва да сравнят резултатите си и да обсъдят,
ако и защо има разлики между рисунките и характерните белези на растението.
Дали това е било поради ‘недоразумения’, произтекли от устното описание?
Това ще помогне на децата да разберат нуждата от еднакъв, общ речник.

5.

Учениците работят в групи по четирима. Учителят раздава работен лист С1 на
групите, за да обобщи основните ботанически форми на листата, цветовете и
плодовете. Учениците съчетават снимките със съответните рисунки на листа,
цветове и плодове.

6.

Учителят трябва да обобщи заниманията като преговори накратко основните
ботанически форми на листата, цветовете и другите части на растенията.
Раздават се работни листове С2 и C3 на групите от 4 ученика. Дава се на
учениците предварително подготвен притиснат и изсушен екземпляр на
растение (хербаризиран екземпляр, за повече обяснения вижте тема Изкуство;
Модул 1) (Грах, червена мъртва коприва, глухарче, самакитка) – друг вариант
е да свали и да използва снимки на листове от класически хербарий от ‘Media
Gallery’ . Едно от децата описва растението от листа на останалите в групата,
като използва специфичния език / термини, които е научило преди това/.

Ключови думи

дървета, храсти, трева,
цвят, стъбло, лист, корен
Междупредметни
връзки

Език: използване на
специфични ботанически
термини, способност да
комуникират, писане на
доклади (дневник)
Изкуства:

рисунки и илюстрации на
растения
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Другите деца си водят записки и избират измежду рисунките, предоставени на работен лист С4 за да съчетаят
подходящите видове листа, цветове, стъбло и плодове. Те трябва да използват избраните изрязани парчета, за да
сглобят мозайка на мистериозното растение, като използват работен лист C5 за да наредят мозайката.

Бележки за учителя:
Първата част от заниманието, в която децата изучават местните растения, очевидно е сезонна. Горските цветя
обикновено се появяват през пролетта, преди засенчването от страна на листата на дърветата. Други цветя,
най-вече местните диви цветя в живи плетове, ливади и поля, а също и много градински растения, най-добре се
наблюдават от април нататък. Цъфтежът в България често достига своя връх в края на май /и през юни/.
Тема Изкуство, Модули 1 и 5 съдържат информация в Бележките на учителя за притискането на растения - как се
хербаризират растения. Ако сами ще хербаризирате растения за ползване от класа, предлагаме ви да използвате
следните 4 вида растения, за да проведете заниманието успешно:
1. Дивоцъфтяща червена или бяла мъртва коприва, срещниче или усойче – или можете да използвате мента, 		
градински чай, цъфнал розмарин (те всички са от семейство мента – вижте ‘Media Gallery’, тема Храна за
информация за семействата на растенията)
2. Дивоцъфтящо червено плюскавиче или свиларка, или градинските растения карамфил и самакитка
3. Всички дивоцъфтящи: фий, секирче, трилистна детелина или прещип – или градинските растения: благовонно 		
секирче, грах, увивен или зелен фасул, глициния, лупина (цялото семейство бобови – вижте ‘Media Gallery’, 		
тема Храна за информация за семействата на растенията)
4. Всеки от дивоцъфтящите видове магданоз, например, девесил, керевиз и кимион – или градинските растения 		
aстранция, копър и ангелика (цялото семейство на моркова – вижте Media Gallery, тема Храна за информация
за семействата на растенията)
Указания за най-честите видове форми на листата, цветовете и плодовете са включени в ‘Media Gallery’: Опазване
на растенията – Модул 1
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Разпознаване на растенията
Принтирайте следните снимки, изрежете ги и ги раздайте на всяка от групите

C1

Принтирайте във формат А3 таблицата и обяснете на децата, че те трябва да съчетаят предишните принтирани картинки на
растението с правилните му форми, както е показано в таблицата, например, цвета на грах (номер 1) ще има асиметрични
цветове и сложни листа

Лист с тяснояйцевидна петура

Лист с назъбени краища

Лист с двойноназъбени краища

Перестоначленен лист

Лист с елиптична петура

Сложен лист

C2

Асиметричен цвят
(двустранно симетричен)

Симетричен цвят (симетричен)

Асиметричен цвят (двустранно
симетричен

Венчелистчета (свободни листчета)

Венчелистчета, събрани в чашка

C3

Съцветие

Сглобяване на хербарий

1.

ежете ги и изберете
Погледнете тези картинки, изр
ват и изобразяват
частите, които си съответст
о и плода на растението,
листата, цветовете, стъблот
. Всяка група трябва
което вашия съученик описва
а на мистериозното
да се опита да сглоби мозайкат
растение.

C4

Мозайка на описваното растение

2.

Разпознаваш ли това растение? Знаеш ли името му?

Нещата, които аз научих днес:

C5

