Модул 8
Експерименти

Време

90 минути
Място

Ботаническа градина
Материали

хартия за рисуване
символи, ползвани в
Модул 7
лепило
купа
вода
царевично брашно
индикатор за скорбяла йодов разтвор
2 котлона
4 петри съда
2 пинцети
етанол
пъстри листа
тъмна хартия, залепена
частично върху листата
епендорф епруветки
пипети
бензин
листа, оцветени в
червено (Corylus maxima
purpurea, Fagus sylvatica purpurea, Coleus sp.,
Iresine sp.)
Умения

наблюдение
аргументация
точна работа с пипета
Ключови думи

фотосинтеза
скорбяла
хлорофил
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Скорбяла в листата

Описание
В този Модул децата провеждат различни експерименти и разширяват познанията
си за фотосинтезата. Ролята на светлината и хлорофила при протичането на
фотосинтезата се изследва в различни експерименти. Този Модул се препоръчва
да бъде проведен в Ботаническа градина. Ако ресурсите са налице той може, също
така, да бъде проведен и в училището.

Цели:

Учениците да научат, че светлината е нужна за произвеждането на въглехидрати и
скорбяла.
Учениците да научат, че за произвеждането на въглехидрати и скорбяла е
необходим хлорофил.
Учениците да научат, че оцветените в червено листа също съдържат хлорофил.

Подготовка:

Два дни преди експеримента поставете едно растение в тъмно помещение за 24
часа. После залепете малки квадрати тъмна хартия от долната и горна страна на
няколко листа и преместете растението на светло за няколко часа.

Техническа последователност:
1.

2.
3.

Разделете учениците на групи. Раздайте им големи листове хартия и символите,
използвани в Модул 7.
Учениците нареждат символите в правилната поредност и ги закрепят върху
бялата дъска. Всяка група представя своя плакат.
Обяснете, че със следващите експерименти можем да докажем, че растенията
се нуждаят от светлина и хлорофил, за да произвеждат скорбяла.

Доказване наличието на скорбяла в царевично брашно и листа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В купа разтворете царевично брашно в малко вода.
Добавете йодов разтвор, който е индикатор за скорбяла и обсъдете с учениците
какво се случва. Индикаторът за скорбяла – който е светлокафяв – оцветява
скорбялата в тъмно виолетово до черно.
Учените използват този разтвор, за да открият дали дадени храни съдържат
скорбяла.
Вземете листо и попитайте учениците дали то съдържа скорбяла. Как можем да
разберем?
Съберете идеите на учениците. Поставете листото в петри съд и бавно
добавете йодовия разтвор, капка по капка.
Какво се случва? Обсъдете наблюденията с учениците. Самото листо няма
да промени цвета си, защото скорбялата е вътре в листа и, следователно,
индикаторът няма да влезе в допир със скорбялата.
Затоплете етанол в петри съд и сложете същото листо в горещия етанол за
няколко минути. Горещият етанол унищожава клетъчната структура и отчасти
извлича хлорофила от листото. Веднага щом етанолът заври, изключете
котлона, защото етанолът се изпарява много бързо. Прелейте листото и етанола
в голям плосък петри съд като обръщате листото много често в горещия
алкохол, за да избегнете то да се пренагрее (вижте ‘Здраве и безопасност’).
Поставете листото във втори петри съд и добавете индикатор за скорбяла.
Листото ще потъмнее, което показва наличие на скорбяла. По време на
фотосинтеза се произвеждат въглехидрати и се складират под формата на
скорбяла в листата.

Доказване наличието на скорбяла в пъстри листа и в листа отчасти покрити с тъмна
хартия:
1.
2.
3.

Разделете учениците на две групи. Едната група получава копие от работен лист Е13, а другата от работен лист
Е14; на всяка група се раздават съответния вид листа (т.е. пъстри на група Е13, и листа със затъмнени части на
група Е14).
Групите провеждат експериментите сами и отговарят на въпросите в работните листове. Педагогът от
ботаническата градина работи като медиатор и налага необходимите мерки за здраве и безопасност, например,
веднага щом алкохолът заври, котлоните се изключват.
Двете групи представят своите резултати едни на други, като използват въпросите от работните листове.

Търсене на растения в оранжерията:
В последния експеримент можем да докажем, че растенията се нуждаят от хлорофил, за да произвеждат
въглехидрати и скорбяла. Хлорофилът абсорбира слънчевата енергия – подобно на слънчев колектор – която се
използва, за да трансформира въглеродния диоксид и водата във въглехидрати. Този процес протича основно в
листата.
Ето защо, освен вода, въглероден диоксид и светлина, растението се нуждае от хлорофил и листа. Вярно ли е
това?
Разделете учениците на групи. Дайте на всяка група 8 пръчки с прикрепен ‘маркиран символ’(например листа с
различна форма), за да се откриват лесно отново (2х4 пръчки с прикрепен различен символ)
Дайте на учениците възможност сами да изследват оранжерията. Всички растения ли имат листа? Всички растения
ли имат зелени листа? Ако те намерят ‘различни’ растения (например, растения без листа или с червени листа и
т.н.), учениците забучват пръчка в земята близо до конкретното растение.
Учениците изследват оранжерията сами около 10 – 15 минути.
Вървете заедно с учениците през оранжерията, събирайте дървените пръчки и обсъждайте растенията, които те са
избрали.
Растенията без листа ще са основно кактуси. Как растат кактусите без листа? Те имат зелени стъбла и абсорбират
слънчевата енергия. Листата, следователно, не са необходими, защото хлорофилът може да е в други части на
растението.
Ако в оранжерията няма растения, оцветени в червено, раздайте червено оцветени растения в саксии (Coleus sp.,
Iresine sp.). От всяко червено оцветено растение, при което се спрете при разходката, вземете по едно листо.

Доказване наличието на хлорофил в червени листа:
Накъсайте червените листа на малки парчета и ги сложете в петри съд с етанол.
Загрейте етанола на електрически котлон. Веднага щом алкохолът заври, махнете петри съда и изчакайте, докато
алкохолът се оцвети в червено.
Използвайки пипета учениците прехвърлят червената течност в епи епруветка (епруветката трябва да е пълна
наполовина).
Използвайки друга пипета учениците добавят бензин в епи епруветката. Епруветката не трябва да е пълна, иначе
течността ще прелее, когато затворим капака.
Учениците затварят епи епруветката и я разклащат, така че безцветният бензин и червеният алкохол да се смесят.
След няколко секунди двете течности започват отново да се разделят, защото бензинът и алкохолът не се смесват.
Учениците знаят ли за този феномен? Същото се случва с олиото и водата.
Какъв цвят е станал бензинът сега? Той е зелен. Има зелен пласт бензин и червен пласт алкохол.
Какво можем да докажем с този експеримент? Този експеримент доказва, че оцветените в червено листа също
съдържат хлорофил, само че той е скрит от червения цвят. Ако растението не съдържаше хлорофил, то нямаше да
може да хваща слънчевата енергия и, следователно, нямаше да може да расте.
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Здраве и безопасност:
Когато затопляте алкохол, за сигурност използвайте плосък петри съд и спирайте вренето на алкохола като
непрекъснато бъркате алкохола, за да предотвратите презагряването му.
Презагряването е феномен, при който дадена течност се нагрява до температура по-висока от стандартната й
точка на завиране без истински да ври. Това може да се получи чрез бързо загряване на хомогенна субстанция,
като същата си остава незасегната (например, когато загряваме вода в микровълнова фурна). Презагретите
течности имат склонността да завират ненадейно и много силно (избухват), което може да доведе до изгаряния.
Алкохолът не бива никога да бъде нагряван на открит пламък!
В идеалния случай, алкохолът трябва да бъде доведен до завиране на гореща водна баня.
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Доказване наличието на скорбяла в различни
листа
1.

2.

4.

Покажете къде им
а
Нарисувайте в пр скорбяла в зелено-белия лист.
азното поле в ко
я част е произвед
скорбяла и в коя
не е.
ена

В кои части на листата НЯМА
произведена скорбяла?

3.

ата
Защо в тази част на лист
?
ла
бя
ор
НЯМА произведена ск

Какво можем да докажем с този експеримент?

E 13

Доказване наличието на скорбяла в различни
листа

1.

2.

4.

в частично покрития лист.
Докажете къде има скорбяла
къде има произведена
В празното поле нарисувайте
скорбяла и къде няма.

В кои части на лист
ата НЯМА
произведена скорбя
ла?

3.

ата НЕ
Защо в тази част на лист
?
е произведена скорбяла

Какво можем да докажем с този експеримент?

E 14

