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Модул 10

Разпознаване на плодове и зеленчуци от факти

Описание:

Децата ще се съсредоточат върху наблюдения, сравнения, категоризиране и 
извличане на заключения.

Цели:

Децата да осъзнаят, че растенията, които ядем могат да бъдат групирани според 
различните им части.
Да могат да ‘сортират’ няколко зеленчука според това коя част на растенията са.
Да разбират термините ‘зеленчук’ и ‘плод’ – в научен и кулинарен смисъл.

Техническа последователност:

1.  По групи децата сортират частите на растенията от поредица от плодове и   
 зеленчуци – (семена, корен, стъбло, листа, цветове, пъпка, плод).
2.  Децата нарязват зеленчуци и плодове, за да изучат вътрешността им и да   
 разследват различните характеристики по отношение на частите на растението. 
3.  Децата обосновават заключенията си в тетрадките си по ботаника като използват 
 заглавията от работен лист F39. 
4.  Накарайте децата да обсъдят ‘дали един зеленчук може да бъде и плод?’ 
5.  Накарайте децата да дадат групово ‘определение’ за това какво имаме предвид  
 под ‘зеленчук’ и какво имаме предвид под ‘плод’. Децата трябва да запишат   
 определенията в тетрадките си по ботаника.
 
Бележки за учителя:

Идентифицирането на зеленчуци на базата на факти е урок, който ще е полезен 
преди посещението в ботаническата градина.  

В ‘Media Gallery’ има раздел, който описва характерните черти, използва корените 
на някои от нашите по-важни семейства на растения, използвани за храна 
(семействата на моркова, зелето, домата, фасула, ментата и тиквите). По желание 
те могат да бъдат използвани като историческа информация за ядивните растения 
или учителите може да искат да ги прочетат, за да могат да ги разпознават и да 
подкрепят децата по време на модулите от темата Храна. В ‘Media Gallery’ също има 
снимки на растения, които могат да се използват. 

Настоящият модул е още един подход към заниманието, описано в Модул 3 от 
темата Храна (използване на карти с факти); той подсилва това занимание, като 
помага в изграждането на научната грамотност на децата и като им помага ясно да 
се изразяват при изследователската си работа и наблюдението. 

Преди урока учителят трябва да поиска всеки ученик да донесе мостри от два или 
три зеленчука, за да има представително разнообразие от ‘частите’ на зеленчуците, 
изброени в следващата по-долу таблица. Вместо това уредете закупуването на 
различни зеленчуци и плодове. Важно е всички части на растенията да бъдат 
представени.
Този модул може да проведете след Модул 7 от темата „Растенията в изкуството”.

ВРеМе

1 час 

МатеРиали

Фотокопиран работен 
лист F39, зеленчуците, 
изброени в Бележки за 
учителя, дъски за рязане, 
ножове

уМения

Наблюдение, сравняване, 
разсъждаване,
Категоризиране,
обосноваване

КлючоВи дуМи

корени, стъбло, листа, 
семена, пъпки, плодове, 
зеленчуци

МеждупРедМетни ВРъзКи

Грамотност

Храна
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Допълнително занимание

Придружаващите материали включват лист с имената на зеленчуците на езика на другите страни, които работят 
по този проект (немски (Австрия), италиански, английски). Децата могат да изследват до 4 растения от списъка и 
да пишат за тях на въображаем приятел, с който си пишат в една от тези страни. Те трябва да опишат как изглежда 
всеки зеленчук, коя част се яде и как я готвим, като споменат правилното име на растенията конкретно на езика на 
тази страна. 

Здраве и безопасност 

Полезно е да позволите на децата сами да разрежат някои от по-лесните за рязане зеленчуци, като чушка, зелен 
фасул, патладжан – при положение, че осигурите достатъчно надзор. Някои зеленчуци доста трудно се разрязват, 
например, зеле, тикви цигулка, и за да е безопасно за децата те ще се нуждаят от помощ. 
Децата трябва предварително да бъдат предупредени когато режат люти чушки за дразнещия сок в тях, който може 
да изгори чувствителна кожа и да люти/боли ако пръсне в очите, устата или носа и т.н. 
Червеното зеле и някой чушки могат да оцветят ръцете и дрехите в червено. Това не е опасно, обаче, децата 
трябва да знаят и да носят престилки или стари тениски. 
След като приключат с плодовете и зеленчуците, децата трябва да си измият и почистят ръцете.



F 39

Коя част на растението

не мислим, че

_______________________
са стъбла (дръжки), защото

не мислим, че

___________________________

са листа, защото

не мислим, че

_______________________
са цветове, защото

не мислим, че

___________________________

са плодове, защото

нещата, които аз научих днес

не мислим, че

_______________________
са семена, защото

не мислим, че

___________________________

са корени, защото 


