Модул 7
Експерименти

Време

60 минути
Материали

Магнитен символ за
дъската
(вижте ‘Media Gallery’)

Уравнението на фотосинтезата

Описание
Фотосинтезата е процес, чрез който растенията произвеждат захари и отделят
кислород като вторичен продукт. Като използват захарите и малки количества
минерали от почвата, растенията оформят всички части на растението,
включително: дървесина, стъбла, листа, цветове, семена и корени. В тази част ние
обсъждаме с учениците от какво се нуждаят растенията, за да произвеждат захари
и кислород. Важно е учениците да направят този Модул преди да продължат с
Модули 8 и 9.

Ключови думи

светлина
въглероден диоксид
вода
глюкоза
скорбяла
кислород
растеж на растенията
Междупредметни връзки

Изкуства

Цели:
Учениците да научат резултатите и крайните продукти от фотосинтезата.
Учениците да разберат ролята на листата и на хлорофила в процеса на
фотосинтезата.
Учениците да разберат, че чрез фотосинтезата и мънички количества минерали от
почвата растенията синтезират всички структури, необходими за растежа им.
Техническа последователност:
1. Нарисувайте растение на черната дъска или използвайте магнитни символи
(вижте ‘Media Gallery’). Попитайте учениците от какво се нуждаят растенията,
за да растат и как растенията си набавят тези ресурси. Запишете идеите им
на черната дъска. Много ученици може неправилно да мислят, че растенията
получават храната си от почвата. Обаче, растенията поемат малки количества
минерали от почвата, но това не е храна за растението. Растенията абсорбират
H2O с корените си от почвата и я прокарват през проводящи снопчета в листата.
Листата абсорбират CO2 през устицата и отделят O2. Листата също така играят
важна роля за абсорбирането на слънчевата светлина, използвайки хлорофил.
Листата могат, следователно, да се считат за фабрики за храна на растенията
и посредством процеса на фотосинтезата те произвеждат захари, които се
използват за растежа и складирането. Наблегнете на факта, че хлорофилът е
важен, защото само зелените растения могат да събират слънчева енергия за
растежа си. От тези сурови компоненти растенията успяват да изградят сложни
структури като дървесината и листата.
2. Първата стъпка е че растението произвежда захари в своите ‘фабрики за храна’
(основно листата), като използва различни съставки.
3. Посредством корените и проводящите снопчета, водата се доставя във
фабриката за храна. Въглеродният диоксид се абсорбира чрез устицата. Но
откъде се набавя енергията за фабриката? От слънцето. Растението какво
произвежда в тази фабрика? Захари и кислород, като вторичен продукт. Да
обобщим в текстово уравнение: Вода + въглероден диоксид + слънчева енергия
(поета от хлорофила) → захари + кислород.
4. Раздайте работен лист Е4. Учениците написват на него от какво се нуждае Лили, 		
за да направи пица. От какво се нуждае г-н Бук, за да произвежда захари? Вода, 		
въглероден диоксид, светлина и хлорофил.
За да растат, растенията произвеждат захари. Но дадено растение не се състои от
захари, а от листа, корени, стъбла, цветове и така нататък. Със захарите и минералите
от почвата растенията синтезират всички структури, от които се нуждае растението, за
да развива: нови листа, стъбла, дървесина, корени, семена и т.н... . Добавете връзката
между захари, почвени минерали и растеж на растенията в рисунката на черната
дъска (виж примера по-долу).
В слънчеви дни растенията произвеждат повече захари, отколкото те се нуждаят, за да
растат. Захарите в излишък те понякога складират в специални места за складиране.
Тези зони за складиране може да са в листата, корените, семената, плодовете или
грудките. През пролетта растението използва тези складове на скорбяла да произведе
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първите листа, за да може отново да започне процеса на фотосинтезата. Нарисувайте връзката между захарите,
скорбялата и местата за складиране на рисунката.
Учениците рисуват фигура на черната дъска, на лист хартия или в тетрадките си.
Напишете две неща, които научихте днес.
Допълнителна информация:
На базата на много експерименти днес вече знаем как зелените растения произвеждат всички структури, от които
се състоят. Растението поема вода и минерали с корените си. Въглеродният диоксид се абсорбира през устицата
в листата. Въглехидратите и кислородът се произвеждат в листата от въглероден диоксид и вода с помощта
на слънчевата енергия. Този процес се нарича фотосинтеза и се нуждае от хлорофил. Захарите, произведени в
листата директно се трансформират в скорбяла, защото скорбялата не е разтворима във вода. Да го кажем просто:
Превръщането на захарите в скорбяла предпазва листа от “напукване”. За да бъде транспортирана в проводящите
снопчета скорбялата се превръща отново в захари. Те се пренасят до мястото, където са нужни и директно се
използват за изграждането на нови структури (например, целулоза, дървесина и т.н.). Освен това някои растения
складират захари в специални органи за складиране. За тази цел захарите се превръщат отново в скорбяла
(например, картофени грудки, корени, семена и т.н.). За биохимичната промяна на захарите в други структури
(например, целулоза и протеини, които се използват за растежа на растенията) растенията се нуждаят от минерали
(например, фосфор, азот и т.н.), набавени от почвата посредством корените.
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Възможна картина на черната дъска с помощта на магнитни символи.
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За да е здрав
а и да расте
Лили трябва
да се храни.
Любимата х
рана на Лили
е пицата.
Какви продук
ти са й необ
х
одими, за да
направи вкусн
а пица?

1.

За да остане зд
р
яде много плод ава Лили, също така,
ов
знае колко мног е и зеленчуци, защото
о витамини съ
те.
държат

2.

3.

За да расте
гкоито самия н Бук се нуждае от захар
т той произв
и,
ежда.
От какво се
нуждае той,
за да
произвежда
захари?

За да е здрав и той се нуждае от _______ _______ __,
които той поема чрез корените си.

Нещата, които аз научих днес:

E12

