
Модул 9

движение на водата 

Обяснение:

Децата научават как се движи водата в растенията и как тя бива пренасяна до 
листата за фотосинтеза. Те изследват живите растения около себе си, за да 
открият дали могат да видят тези пътища за транспортиране на водата (проводящи 
снопчета). Въглехидратите и водата се движат по проводящите снопчета и така 
преминават в различните части на растението. Най-накрая учениците изготвят своя 
собствена скица на листо. Най-добре ще е този Модул да се проведе в Ботаническа 
градина, но и всяка друга естествена среда ще постигне целта. Скиците на листа 
трябва да се нарисуват вътре. 

Цели:

Учениците да научат как се движи водата в растенията.
Да видят как изглеждат тези пътища на транспортиране и да наблюдават частите на 
растенията, където тези жилки се виждат много добре.
Да се научат да правят експерименти, следвайки подробни указания.

Предварителна подготовка:

Варете листа от бук (Fagus sylvatica)) или фикус бенджамин (Ficus benjamina) в 10% 
калиева основа (KOH) около 45 минути. Това трябва да се направи в буркан на 
водна баня, защото KOH уврежда металните съдове. KOH не е летлива, така че този 
експеримент не изисква димоотвод. Обаче, за препоръчване е, ако е възможно да 
се отвори прозореца по време на варенето. Използвайте поне по два листа за всяко 
дете, защото повечето деца са очаровани да направят повече от един лист.
За да направите половин литър 10% разтвор KOH вземете еднолитрова стъкленица, 
премерете в нея 50 грама KOH и налейте чешмяна вода, докато получите 500 грама 
разтвор KOH. Разтворът се загрява веднага щом KOH се разтвори.

След като варите листата 45 минути, извадете един лист и се опитайте да махнете 
меката тъкан (вижте снимки на процеса в ‘Media Gallery’ на интернет страницата) с 
мека четка за зъби. Ако не се получава, варете останалите листа още 15 минути. 
Извадете всички листа и ги сложете в купа с вода. Можете да ги оставите във 
водата, докато станете готови да ги използвате.

Подгответе следните учебни помагала:
Съд с вода, в който е пуснато прясно отрязан лист от водна лилия. Помнете, че 
веднага щом бъдат отрязани водните лилии доста бързо затварят устицата си. 
Подгответе кофа, пълна с вода и потопете в нея една тениска.
Подгответе плат с нарисувани на него водни капки и малки облачета.
Пригответе пръчки с парчета сламка, залепени върху тях. Всяка група трябва да 
получи по 2-3 такива пръчки. 

Техническа последователност:
1. Покажете на учениците истинско растение и ги помолете да назоват различните 

части (корени, стъбло, цветове, листа и т.н.). Раздайте истински растения, така 
че децата да могат да ги пипнат и да ги разгледат отблизо. 

2.  Помолете децата да нарисуват голямо растение на плочника (или върху голям 
бял лист хартия). Те трябва да използват различни цветове за различните части. 
Растението трябва да е достатъчно голямо, така че да има място за всички 
участващи деца да застанат вътре в растението. Напомнете на художниците да 
не забравят да нарисуват устицата по повърхността на листата. 

ВреМе
90 минути

Място 
Ботаническа градина

Материали/Група
дрехи с водни капки и облаци 
(вижте ‘Media Gallery’)

живи растения, на които се 
виждат всички части 

купа с вода и лист на водна 
лилия

глина за рисуване по плочника
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лупи
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10% разтвор KOH 
буркан, съд, котлон, стъклена 
бъркалка (за разбъркване и 
вадене на листата от KOH 
разтвора)

хартиени салфетки 
За всяко дете: 
четка за зъби
предпазни очила     
предпазни ръкавици 
нещо за предпазване на 
дрехите (голяма тениска, 
престилка и т.н.)

Пликове 

микроскоп
намерете снимки на части от 
стъбло, корен и дървесина в
‘Media Gallery’  

умения

наблюдение 
аргументация 
работене като учен

Ключови думи

преминаване на вода
жилки на растение 
структура на листо

Междупредметни връзки

Изкуство
Рисуване 
Използване на структури 
на листа в произведения на
изкуството
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3.  Покажете на учениците устицата като духате в стъблото на водната лилия, докато държите листа под водата. 
Постарайте се всички деца да видят мехурчетата, които излизат от горната страна на листа. Кажете им, че 
устицата обикновено се намират от долната страна на листа. Обаче, водните лилии и някои други растения 
имат устица на горната част на листата. 

4. Извадете тениската от водата и попитайте децата какво мислят, че ще се случи, когато я закачите на простора. 
      Попитайте децата какво мислят и защо тениската ще изсъхне.

Преминаване на водата в растенията:

1.  Попитайте децата как, според тях, водните растения извършват фотосинтеза и откъде взимат съставните части за   
 този процес.
2.  Попитайте децата как, според тях, водата преминава от земята в листата. Кажете им, че някои дървета са високи   
 повече от 100 метра – така че как водата стига толкова далече?
3.  Върнете се към рисунката на растението и помолете децата да се подредят във верига. Някои деца ще стоят върху   
 корените, някои върху стеблото и някои върху листата. Закачете салфетка с водна капка на дрехите на всяко дете.
4.  Хванете дете, което стои близо до устицата за ръката и го издърпайте от листото. Кажете на децата, че молекулите   
 на водата много обичат да са заедно. Веднага щом едно дете е издърпано от устицата, другите ще го последват.   
 Веднага щом децата напускат устицата, те трябва да сменят салфетката с водна капка със салфетка с облаче.   
 Водната капка се е променила и вече е във въздуха.
5.  Продължавайте да издърпвате децата от листа едно по едно. Накрая всички водни капки ще са се променили и ще   
 са във въздуха. Всички молекули на водата в растението са достигнали до листото. 

Пътищата на преминаване на водата през растенията:

Разделете класа на групи от по четири деца. Всяка група получава 2 или 3 пръчки със сламки, лупа, бележник, молив и 
работен лист ‘Е15’.
Накарайте децата да търсят растения, в които ще могат да видят пътя на преминаване на водата (проводящи 
снопчета) с лупите си. Те трябва да отбележат избраното растение с пръчка и да попълнят работните си листове. 
Всяка група трябва да намери 2-3 растения.
След като приключат с това занимание цялата група изучава избраните растения и групите обясняват защо са избрали 
тези растения и къде виждат жилките на листата.

Отделете структурата на лист

Децата трябва да облекат нещо, което да предпазва дрехите им, например, престилки, големи стари тениски и т.н. 
Предпазните очила са необходими, за да не попадне течност в очите им. Ръкавиците са необходими да предпазят 
кожата и очите от белината.

Децата трябва да носят предпазни очила, ръкавици и облекло. Всяко дете получава хартиена салфетка, мека четка за 
зъби и предварително сварено листо.
Листът се слага върху книжната салфетка. Детето лекичко четка листа, за да махне меката тъкан между жилките. 
Добре е да се започне при централната жилка и да се четка навън към края му.
Обърнете листа и направете същото и с другата страна. 
Когато структурата вече се вижда ясно, листа се пуска в купа с белина. Листът може да остане в белината колкото 
дълго иска детето, тъй като то ще промени цвета си от кафяво в жълто и най-накрая в бяло.
Извадете листа от белината и го изсушете между двата пласта на салфетката.
Поставете го под микроскоп или го разгледайте под лупа.
Раздайте пликове за писма. Всяко дете написва името си върху своя плик, пуска структурата на листа вътре и може да 
си го занесе у дома.

Има поредица снимки в ‘Media Gallery’, на които е показано как да се отделя структурата на листата. 
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Допълнителна информация:

Преминаването на водата през растенията се основава върху изпаряването на вода в устицата. Растенията 
балансират между необходимостта да отворят устицата си, за да поемат въглероден диоксид и да осъществят 
фотосинтеза и необходимостта да затворят устицата, за да предотвратят загубата на вода.

Физиката на водата създава толкова силно напрежение на привличане между молекулите на водата, че молекулите се 
движат заедно и формират непрекъснат воден поток в растенията, веднага щом устицата се отворят. 

Ако водният стълб бъде прекъснат поради липса на вода в почвата (защото почвата е замръзнала), конкретната жилка 
няма да може да поддържа притока на вода. В зависимост от морфологията на растенията, някои могат да напълнят 
отново тези жилки, докато други трябва да компенсират липсата.

Всяка жилка на растение се състои от три части: дървесинна проводяща тъкан (ксилем), по която се транспортира 
водата, ликова проводяща тъкан (флоем), през която преминават продукти като въглехидратите и камбий - група 
клетки, от които чрез делене се образуват клетките на дървесинната и ликовата проводящи тъкани.

Жилките обикновено се подсилват от фибри, които помагат за запазването на формата им. Тези фибри ни позволяват 
да видим жилките върху стъблата и листата на растенията.
Дървесината се състои основно от съдове, транспортиращи водата. Някои дървета като ясен и дъб имат много големи 
кръгове, които могат да се видят дори и без лупа.

Здраве и безопасност:

Разтворът на калиевата основа може да изцапа и увреди вашата кожа и облекло (той има дразнещо действие и 
оцветява в червено). Затова при работа с КОН използвайте защитни ръкавици, очила и дрехи. Петната от КОН върху 
дрехите са невидими ако дрехите са сухи, но при пране се получават дупки. 
Когато нагрявате 10% разтвор на калиева основа, правете го на водна баня и при отворен прозорец.

Децата да бъдат с предпазни очила, за да се защитят очите им от случаен допир на техните пръсти.
Всъщност децата няма как да имат контакт с разтвора на КОН, защото листата се измиват с вода преди да им бъдат 
раздадени. Но тези листа са минали през белина, остатъците от която може да увреди очите им или да направи  петна 
по дрехите.



протокол на наблюдението

Място:

дата:

имена:

1.
име на растението: …………………………………………………………………............

В коя част на градината расте растението? ………………………………………

………….........................................................................................................
В коя част на растението мислите, че пътищата на преминаване на 
водата
(проводящи снопчета) са видими?

…………………………………………………………………………………………………………………

Напишете всичко останало, което искате да запомните за своето 
растение.

……………………………………………………………………………………………......................

2.
име на растението: …………………………………………………………………............

В коя част на градината расте растението? ………………………………………

………….........................................................................................................
В коя част на растението мислите, че пътищата на преминаване на 
водата
(проводящи снопчета) са видими?

…………………………………………………………………………………………………………………

Напишете всичко останало, което искате да запомните за своето 
растение.

……………………………………………………………………………………………......................
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