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Модул 2:

Растеж на растенията

Описание:

Този модул насърчава учениците да наблюдават околната среда и онези фактори, 
които влияят на растежа и оцеляването на растенията. Учениците ще преговорят 
наученото за основните фактори от околната среда, от които се нуждаят 
растенията, за да растат и оцеляват. Децата трябва да разберат този модул 
преди да отидат Ботаническата градина да наблюдават процеса на изчезване на 
растенията. Този модул е предназначен да се проведе на открито, ако е възможно 
на място, близо до училището или до където живеят учениците, така че те да бъдат 
стимулирани да се съсредоточат върху местни видове. Този модул предоставя 
основата, на която ще се основават следващите занимания.

Цели:

1. Да се повишат познанията за многото фактори, влияещи върху оцеляването на   
 растенията.
2	 Да се подобри разбирането на ключовите фактори от околната среда, които   
 влияят върху оцеляването на растенията (причинно-следствените връзки).

Техническа последователност: 

1. Учителите ще накарат децата да наблюдават три различни местообитания: 
например, горски треви, пасище и водниста местност/речно корито/вир. 
Учениците трябва да наблюдават дали растенията, които растат в различни 
местообитания са едни и същи или различни, и да записват наблюденията си 
в бележниците си на учени. Те също така трябва да отбележат наличието на 
различни източници (например, светлина, вода, почва).

2. Разделете децата в групи от по 3-4. Всяка група трябва да проучва конкретен 
фактор (например, светлина, вода, почва) и да анализира разликите между 
различните проучвани местообитания. Те трябва да споделят заключенията си 
със своите съученици.

3. За общото обсъждане на класа учителят трябва да избере растение от всяко 
местообитание и да започне дискусия за факторите, които влияят върху 
растежа на растенията. Учителят трябва да попита учениците: защо дадено 
растение расте в конкретна област - местообитание? Как бихте култивирали 
същото растение във вашата градина, т.е. какви специфични условия бихте му 
осигурили? Учениците след това трябва да обсъдят и решат кои условия най-
добре ще осигурят оцеляването на избраното от тях растение.

4. Учителят завършва заниманието с кратък преговор на основните фактори от 
околната среда, от които растенията се нуждаят, за да растат и оцеляват и 
раздава на групите работни листове  C6 и C7. Децата трябва да обсъдят какво 
има на рисунката и да запишат наблюденията си.

5. Тук може да се направят препратки към фотосинтезата (вижте темата 
„Експерименти за растежа на растенията”). 

ВРеМе
2 часа

Място
На открито: училищния 
двор, паркове и т.н. 

уМения
Наблюдение, обсъждане, 
критично разсъждение

МатеРиали
Бележник на учения, 
Химикалки

КлючоВи дуМи
местообитание, фактори 
от околната среда

МеждупРедМетни ВРъзКи
Език: ползване на 
специфични ботанически 
термини, способност за 
общуване, писане на 
доклади (в бележника на 
учения)

Опазване на растенията
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Бележки за учителя: 

Това е списък на най-често срещаните видове, които децата могат да проучват в трите възможни местообитания. 
Снимки на растения може да видите в ‘Media Gallery’ – Опазване на растенията M2 - Горски треви, Пасища и 
Воднисти местности 

По време на това занимание насърчавайте децата да записват в бележниците си на учени всичко, което 
наблюдават на открито или което те мислят, че е важно. 

Можете да опитате експериментите (показани в работни листове С6 и С7), в които взимате 3 еднакви растения 
и отрязвате указаните части. Накарайте децата да наблюдават какво се случва след 1 и 2 седмици.  Може да 
обмислите и обсъдите етиката при убиването на растения.



Растящи фабрики

C 6

3. защо мислите може да се е случило това? избройте няколко идеи:

Вижте двете рисунки и отговорете на следните 
въпроси:    

1.

Какво се е случило на 

това растение?2.

4. Рисунка 1 показва цялото растение, останалите рисунки показват 
експерименти, при които някои части на растението са отрязани 

преди  след

1 2 3 4



C 7

нещата, които аз научих днес:

Рисунка 2: Какво става, ако ги няма листата? отметнете отговора, който считате за верен.

  растението умира 
  растението продължава да живее
  растението цъфти...........................................................................................................................  други идеи ........................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

5.

Рисунка 3: Какво става, когато няма корени? отметнете отговора, 

който считате за верен

  растението умира      

  растението продължава да живее

  растението цъфти.................................................................
..................................................... 

  други идеи.................................................................
.....................................................

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

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

 

6.

Рисунка 4: Какво става, когато го няма цветът? отметнете отговора, 

който считате за верен

  растението умира      

  растението продължава да живее

  растението цъфти.................................................................
.....................................................  

  други идеи.................................................................
......................................................

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

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

 

7.


