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Модул 12

учените класифицират растенията в ‘семейства’     

Описание:

Децата ще посетят Ботаническата градина и ще използват голямото разнообразие 
от растения / зеленчуци в нея. Ботаническите градини са центрове за 
класифициране.  Децата надграждат върху работата, свършена в училище по време 
на предхождащите този модул занимания.

Цели:

Децата да разберат, че Ботаническите градини организират и провеждат 
изследвания за разнообразието на растенията.  Децата да научат, че растенията 
могат да бъдат групирани в семейства според различните си характерни черти, 
по конкретно като се използват разликите в характерните белези на цветовете, 
плодовете, листата или стеблото.
Децата да разпознават и да знаят имената на частите на растенията.
Децата да могат ‘да сортират’ според характерни белези.  
Децата да разберат, че учените използват подобни характерни белези, за да 
групират растенията. 

Техническа последователност:

Сутрин 

1. Кратко описание на ботаническата градина и на нейната роля.
2. Децата преговарят ‘частите на растението’ като използват истинско растение.
3. Децата ще преговорят определенията ‘какво е плод и какво е зеленчук’.
4. Целият клас обсъжда – защо ние или учените искаме да идентифицираме 

дадено растение и как можем да направим това. 
5. Учителят разделя децата в 6 групи, всяка група разпределя донесените 

зеленчуци в кутиите, надписани с имената на техните съответни ‘семейства’ 
(като наблюдават цвета, кожата, структурата, миризмата, формата, листата) т.е. 
децата, които имат кутията на моркова на масата си, трябва да сложат онези 
зеленчуци, които те мислят, че принадлежат към ‘семейството на моркова’ в 
кутията.

6. Поддържащи карти с картинки за всеки зеленчук, които показват: цялото 
растение, цвета, плода и, когато е подходящо, корените, ще са на разположение 
като допълнителен изследователски материал, който децата да използват 
(вижте ‘Media gallery’). 

7. Всяка група след това ще обсъди с класа защо са избрали нещата в кутията си 
и ще обоснове отговорите си с факти. Непознати видове могат също да бъдат 
обсъждани. 

8. Децата вървят на групи с кутиите си до определените лехи в ботаническата 
градина или място, където се отглеждат зеленчуци с подходящите надписи, 
указващи семействата на растенията. Всяка група ще разглежда растенията от 
семейството към което принадлежат зеленчуците, с които са работили. Децата 
трябва да наблюдават цветовете, плодовете, стъблата и всички останали 
характерни белези, за да видят дали са избрали правилните части за кутията 
си и за да съберат допълнителни факти за избраните от тях растения. (Вижте 
‘Media gallery’ за предложения, ако трябва да подсетите децата какво да 
наблюдават). 

ВреМе

2 часа сутрин
2 часа следобед

Място

Ботаническа градина

Материали

6 надписани кутии по 
една за всяко семейство 
растения
- джоджен, домат, 
морков, зеле, тиквичка, 
фасул. 
Различни зеленчуци 
от семействата на 
моркова, зелето, домата, 
краставицата, фасула и 
джоджена (вижте ‘Media 
Gallery’)

Линии, лупи, ножове
Залепващи се листчета
Работен лист F42 
Карти с 10 зеленчука / 
плода (от оранжерията с 
тропически растения) 

уМения 

Наблюдение, развиване 
на устни разсъждения 

КлючоВи дуМи 

Ботаническа градина, 
разнообразие, опазване, 
класификация, 
проучване, сравнение, 
чашелистче, 
венчелистче, тичинки, 
близалце, коленца, 
корени, пъпка, стъбло, 
листа, цветове

МеждупредМетни ВръзКи

грамотност – научен език
география 
театър

Храна
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9. По двойки децата записват в тетрадките си по ботаника приликите и разликите, които са наблюдавали (3 
двойки наблюдения за всяка двойка ученици за всяка ‘група от семейство растения’).

10.  Групите са помолени да се заемат с растения от друго семейство и да повторят това колкото пъти им 
позволява времето. 

11. В края на периода на наблюдение децата трябва да се съберат за общо обсъждане на всякакви нови данни и 
или да потвърдят или да отхвърлят конкретни зеленчуци, които те са избрали за кутиите си, като обосноват 
причините с факти. 

12. Върху залепващ се лист всеки ученик написва едно или повече неща, които е открил сутринта. Листовете биват 
събрани от учителя, отговарящ за ботаническата градина и могат да бъдат залепени на стената като на табло. 

13. Обедната сесия може да включва обсъждане между учителят и децата на това колко растения има в кутиите за 
обяд на децата и/или да бъде използвана като възможност за обсъждане на рециклирането на неизядената от 
тях храна, опаковките от обяда им и т.н. (компост и други + кратко обсъждане) 

Следобед

14. Кратка обиколка на оранжерия с тропически растения, за да се проучи голямото разнообразие ядивни растения 
и техните ботанически семейства. Педагогът в ботаническата градина ще изтъкне редица ключови растения, 
които са класифицирани и ще привлече вниманието към характерните белези, които децата би следвало да 
проучат по-късно, за да характеризират своите растения (например, те ще кажат на децата да помислят за 
това дали става дума за дърво или за малко тревисто растение, как изглеждат листата, цветовете, плодовете и 
т.н.?). 

15. В групите си от сутринта децата ще бъдат помолени да проучат и да си водят записки за едно ядливо растение, 
което учителят, отговарящ за ботаническата градина тайно е определил за тях (едно от растенията, показано 
преди това на децата).

16. В групите си децата продължават с изследването на растенията, правят записки за етикетите, обсъждат 
характерните белези и т.н. и след това измислят стихотворение / сценка / пантомима или ролева игра, за да 
опишат избраното за тях растение, но без да му споменават името.

17. Групите се събират като клас и изпълняват ‘номерата’ си. След представянето на всяка от групите останалата 
част от класа се опитва да познае името на растението и привежда факти защо те смятат, че именно това е 
изобразяваното растение.

18. На децата се показва живо растение от една от ‘семейните групи’ от сутринта – ние предлагаме лавандула 
или градински чай (нещо обикновено, но което не е задължително децата да са виждали преди). Децата са 
запитани дали знаят към коя група принадлежи то и какви доказателства могат да дадат, за да докажат че са 
прави.   

19. Децата пишат 3 ключови учебни точки за деня в тетрадките си по ботаника и си пожелават нещо – 3 звезди и 
желание.

Бележки за учителя:
Моля разделете децата на 6 групи. Децата ще разглеждат зеленчуци/плодове от конкретни семейства и могат 
да наблюдават разнообразието на растенията в тези семейства. Те ще търсят доказателства в подкрепа на 
първоначалната си класификация.

Преди посещението: 
На помощниците за деня трябва да се даде програмата преди посещението и ако е възможно те трябва да са 
присъствали на урока за частите на растенията. Учителите и помощниците може да искат да прочетат записките за 
семействата на растенията и за техните характерни белези, които са на разположение в ‘Media Gallery’. 

Децата трябва да са облечени подходящо и да носят: 
	 n Тетрадките си по ботаника и молив за всяко дете
	 n Пластмасова торбичка (или подобна), на която да седят ако вали дъжд или тревата е мокра.  
 n Вода за пиене  
 n Екипировка и обяд в раница, за лесно носене



наблюдение на растения
Контролен списък за наблюдение на растения – някои характерни белези, за които 
да следим

стъбла 
 
Стъблото грапаво ли е или гладко?

Стъблото кръгло ли е или квадратно?

Стъблото мъхнато ли е или не?

Какъв цвят е стъблото?

Стъблото ‘дървено’ ли е или зелено и 
меко? 

По стъблото има ли листа?

1.
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плодове
 
Каква форма има плода? 

Какъв е цветът му?

Какъв е размерът му? (дължина и дебелина) 

Виждате ли чашелистчета в основата на 
плода?

Плодът има ли мирис?

Плодът напомня ли ви на нещо, което ядете?

листа 

Каква е формата на листото?

Какъв е размерът на листото 
(дължината)?

Как изглежда върхът?

Как изглежда ръбът/краят? (напр. дали е 
вълнист, бодлив или гладък?)

Как изглежда основата на равната част 
(петурата) на листото?

Има ли дръжка към листото?

Как са прикрепени листата към основното 
стъбло – по двойки или поотделно? 
Срещуположно едно на друго? Редуват 
се? Спираловидно?

Мъхесто ли е листото? Ако, да – от 
едната страна ли? Или от двете страни? 

Листата най-долу на стъблото на 
растението ли са или са подредени по 
цялото стъбло?

Листото има ли силна миризма?

Цветове
  
Колко чашелистчета има цветът?

Какъв е цвета им?

Съединени ли са?

Колко са венчелистчетата?

Какъв цвят са венчелистчетата?

Те събрани ли са в чашка?

Има ли петна по венчелистчетата?

Всичките еднакъв размер и форма ли 
имат?

Колко тичинки има цвета?

Тичинките на една линия ли са с венче 
листчетата или не?

Тичинките имат ли дръжки?

Как се отварят тичинките, за да излезе 
цветният им прашец? 

Какъв цвят е върха на тичинката където 
се намира цветният прашец? 

Как изглежда частта в средата (кръгла, 
овална, неравна и т.н.)? 

Цветът има ли мирис?

Как са групирани цветовете (всички 
скупчени заедно, отделен цвят в края 
на една дръжка, в ‘купол’ с формата на 
чадър)? 
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аз мисля, че..........................................................  е прав, защото1.

учените класифицират растенията в 
‘семейства’     

нещата, които аз научих днес

Мария

Това не е плод – всички 
плодове са сладки, a 
аз ям домати в супите и 
салатите! Това трябва да е плод, 

във всички плодове има 
семена! 

Това е зеленчук, 
мама го купува от 
щанда за зеленчуци в 
супермаркета.

иван
антон


