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Модул 6 

Разпръсване на семена

Описание:

В този модул вниманието е насочено върху различните начини, използвани от 
растенията за разпръсване на семената (например, вятър, животни, вода) и как са 
свързани разпространението и поникването. Учениците ще трябва да наблюдават 
различните форми и контури на семената и да правят хипотези за механизма на 
тяхното разпространение. Те след това ще изготвят прости, забавни модели на база 
на наблюденията си, като използват предоставените им материали.

Цели:

Да разберат структурата и функцията на различните части на семената
Да наблюдават различни видове плодове и семена и да свържат формата им с   
механизма на тяхното разпространение. 

Техническа последователност:

“Структура и разпространение на семената”:

1. Учителят разделя класа в групи от по 4-6 деца.
2. Прочетете ‘структури и функции на семената’ (‘Media Gallery’ – Опазване на 

растенията - М6), който описва структурите на семената и съответните им 
функции. 

3. Децата трябва да изрежат единичните стрелки, върху които са написани имената 
на структурите на семената (вижте пример 1 по-долу и Media Gallery’ – Опазване 
на растенията - М6) и надпишете рисунките на семената, като използвате 
‘стрелки с имена’. 

4. След това занимание децата трябва да играят на играта ‘домино’. Те използват 
наученото в предишните модули. Всяка група има играта домино, състояща 
се от 30 плочки с рисунки и имена (вижте пример 2 по-долу и ‘Media Gallery’ 
– Опазване на растенията - М6). Децата трябва да нареждат плочките една до 
друга, като съобразяват картинката на предишната плочка с правилното име 
върху следващата плочка, както в обикновена поредица в играта на домино.

5. Децата след това трябва да наблюдават истински семена. Учителят разделя 
различни семена (използва семена на грах, бобови растения, увивен или зелен 
фасул) на две (както е в диаграмата), за да покаже структурата вътре. Децата ги 
наблюдават с лупи и записват видяното в своите бележници на учени.

6. Учителят провежда обсъждане в класа за това какво обвива семената. Те са 
различни видове плодове с различни форми, например, крилати, изкривени, 
месести семкови плодове, семена с ‘парашути’. Учениците трябва да обмислят 
какво правят тези различни структури за растението. Те след това изпробват 
семената като използват симулации за извършителите на разпръсването: вода, 
вятър (като духат или използват вентилатор), козина на животни (обуват стари 
чорапи върху обувките и ходят по тревата или в храсталака – после проверяват 
дали семена/плодове не са полепнали по чорапите им) или чрез ядене. 

7. На всяка група се дават няколко плода и семена, събрани от природата. 
Учениците трябва да подредят избраните от тях семена в 7 различни колекции 
на база на метода на разпръсване.

8. Учениците се опитват да направят модел, който симулира структурите, 
използвани за разпръсване и след това попълват работни листове C 14 и C15, в 
които те трябва да свържат ‘моделите си на семена’ със съответните истински 
семена, които използват същите средства за разпространение. 

ВРеМе
2 часа

Място
На закрито

уМения
Творчество, наблюдение, 
правене на хипотеза

МатеРиали
от ‘Media Gallery’ копие 
на: ‘структурите и 
функциите на семената’;
‘рисунка на семе’ и 
‘стрелки с имена’  
Лупи, семена от боб, 
бобови растения или 
грах, живи семена / 
плодове, събрани от 
полето (вижте списъка 
по-долу), 7 контейнера 
за семена, стари чорапи,  
една игра ‘домино” 
плочки с рисунки и 
имена, материали за 
направата на модели 
(вижте списъка в 
Бележки за учителя).

КлючоВи дуМи
семена,
разпръсване, месести 
плодове, изсушени 
плодове 

МеждупРедМетни ВРъзКи
Технологии и компютърни 
науки: създаване на 
модели за симулиране 
на разпръсването на 
семена,
3D изкуство

Опазване на растенията
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Бележки за учителя: 

Следва списък на необходимите материали, с които децата да направят 7-те модела на разспръсване (по един от 
всяка група):
	 n 4 малки топки от полистирол с диаметър приблизително 5 см
 n		 2 малки дървени мъниста със същия размер
 n		 10 сферични семена (кориандър, зърна на хвойна, бахар или черен пипер)
 n	10 малки кукички на винт 
 n		 4 балона
 n		 50 см самозалепващи се етикети 
 n		 двустранно залепващ лейкопласт 
 n		 тушовки 
 n		 вода
 n		 1 пластмасов контейнер (за вода) с размери 50 см x 30 см x 20 см (височина) (по 1 за всяка група) 
 n		 крила (хеликоптер)
 n		 5 плодови бонбона в обвивка (по 1 за всеки ученик)
 n		 двустранно залепващ скоч 
 n		 лепило 
 n		 1 парче ластик

В Таблица 1 има предложения как да се направят модели на разпръсване на семена (снимките на 7-те модела са в 
‘Media Gallery’ – Опазване на растенията - М6)

Има списък на видовете, които могат да бъдат събрани благодарение на техните механизми на разпръсване на 
семената или от природата, от ботаническата градина, от двора на училището или с помощта на родителите на 
децата (Таблица 2).  

Предложение: Ще е по-добре, ако децата могат да направят самостоятелно моделите си като изберат 
материалите, от които се нуждаят. Това ще насърчи творческата им работа и ще им позволи да работят на нивото 
на способностите си.

Пример1: Рисунка на семе
зародишно стъбло

семеделни листа

зародищно коренче

семенна обвивка

запаси от хранително 

вещество

Кълн
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запаси от 
хранителни 
вещества

стъбло

кълн

семенна 
обвивка

Пример 2: Игра на домино
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C 14

надпишете рисунките на семената, като използвате
‘стрелки с имена’. 

надпишете............... 1.

първичен корен 
в зародишно 
       коренче

семенна 
обвивка

кълн

 семеделни листа

запаси от 
хранителни
вещества

  стъбло



Разпространение на семената

Учените в нашата група са:_________________________________________________________________

Училище___________________________________________Клас_________________________________

1. Разгледайте внимателно семената пред вас (семе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Как мислите, че тези семена се 
разпръсват в природата? Отбележете с кръстче правилния отговор

Разпръсване чрез
‘парашутчета

семе
 1

семе
 2

семе
 3

семе
 4

семе
 5

семе
  6

семе
  7

Разпръсване чрез ‘крила’

Разпръсване чрез 
животни
(изядени и в изпражнения)

Разпръсване чрез 
закрепване на козината 
на животни /по дрехите 
на хора

Разпръсване във вода

Разпръсване чрез
разпукване

Разпръсване от 
гравитация

Нарисувайте модела, който искате да направите в квадратите долу. Изберете каквото ви е необходимо за 
модела от нещата, предоставени от учителя.

Модел на семе 1	 	 	 	 	 	 	 Модел на семе 2

2.

C 15

нещата, които аз научих днес:


