Начало:
Експерименти

Мога ли да живея в свят без растения?
Време

30 минути
Материали

черна или бяла дъска
флумастери
тебешир

Описание:
Тази част служи като въведение към фотосинтезата. Фотосинтезата е процесът,
чрез който растенията използват въглероден диоксид, вода и слънчева енергия
за да произвеждат въглехидратите, които растението използва, за да расте.
Като вторичен продукт на този процес растенията произвеждат кислород. За да
представят темата учениците ще обсъдят какво би било да живеят в свят без
растения.

Умения

формиране на мнение
Ключови думи

кислород (въздух)
хранителни вещества
растения
хора
фотосинтеза

Цели:
Учениците да научат, че ние не можем да живеем в свят без растения.
Учениците да научат, че растенията ни осигуряват кислород, храна и полезни
материали (дървесина, растителни влакна за текстилните изделия, лекарства и т.н.).

Техническа последователност:
1.

2.

3.

4.

Wie Pflanzen wachsen
wurde 2007 mit dem
IMST Award geehrt.

5.

Нарисувайте на черната дъска голяма картина на растение (например, дърво) и
на човек (вижте примерната рисунка).
Ако учениците не споменат, че растенията произвеждат кислород (от който ние
се нуждаем, за да дишаме), добавете това в списъка. Ако споменат ‘въздух’,
обяснете че растенията произвеждат кислород, който е само един от газовете,
които се съдържат във въздуха.
Обяснете, че всички животни и хора трябва да ядат други живи организми, за
да живеят. Растенията са различни. Те използват енергия от слънцето, за да
произвеждат храна под формата на захари (скорбяла) и като вторичен продукт
правят кислород.
Попитайте учениците дали знаят как се нарича този процес. Обяснете, че
процесът се нарича фотосинтеза и, че те ще изучават тази тема по-подробно в
следващите уроци.
Фотосинтеза идва от гръцки и означава ‘съединяване със светлина’. Растения
произвеждат всички неща, които децата написаха на дъската (кислород,
храна, дървесина и т.н.) като използват слънчева енергия. Добавете слънце в
илюстрацията.
Определете учебните цели на модула: Обобщете с учениците какво очаквате те
да са научили в края на проекта:
а. Учениците ще разбират процеса на фотосинтеза: от какво се нуждаят 		
растенията, за да растат и как те произвеждат кислород.
б. Учениците ще разберат как дадено растение образува и складира храната,
използвана от растението, за да расте и да се възпроизвежда, и която и ние
можем да ядем.
в. Учениците ще трябва да разберат как работят учените когато планират, 		
провеждат и оценяват експерименти.

Бележки за учителя:
Всяко живо същество, включително и зелените растения, се нуждае от храна
(въглехидрати, мазнини и протеини), за да живее. Обаче, животните (включително
и хората) зависят от консумацията на други живи същества. Те, следователно,
са хетеротрофни или консуматори. Растенията оцеляват без да е необходимо
да се хранят с други организми и, следователно, са наречени автотрофни, или
производители.
Растенията правят ‘храна’ като използват въглероден диоксид (CO2) и вода (H2O),
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за да образуват захари и кислород с помощта на слънчевата енергия. Този процес се нарича фотосинтеза.
Фотосинтезата протича в зелените листа. Листата съдържат зелена материя, наречена ‘хлорофил’, която събира
слънчевата енергия. Думата фотосинтеза идва от гръцки и означава ‘Съединяване със светлината’.
Фотосинтезата е най-важният биохимичен процес на земята, без който хората няма да могат да оцелеят,
защото:
1:

При фотосинтезата се отделя кислород, без който нито хората, нито животните биха оцелели.

2:

Фотосинтезата превръща слънчевата енергия в полезна енергия (храна) за животните и хората. Всички 		
животни разчитат пряко (тревопасните) или непряко (месоядните) на този процес.

Фотосинтеза
Кислород
Храна

Пример за рисунка на дъската

Допълнително занимание:
Всяко дете рисува на лист хартия картина, с която да покаже как растат растенията и от какво се нуждаят те, за да
растат. Тези рисунки могат да бъдат разгледани отново в края на проекта. По този начин учениците ще видят как
собствените им идеи за темата са се променили по време на проекта.
Вместо рисунка може да използвате картончетата за картата на понятията в Модул 10. Децата правят карта на
понятията с помощта на картончета (за обяснение вижте Модул 10). Непознатите картончета са отделят настрана.
Може да намерите идеи за това как растенията могат да бъдат използвани като материал, храна и за ролята, която
те играят в екосистемата в другите теми: Растенията в изкуството, Храна и Опазване на растенията.
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