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Модул 2

Разглеждане на семената отблизо

Описание:

Когато семената поникват и започнат да растат е възможно да отбелязваме какво 
се случва всеки ден в писмен или картинен дневник. Посредством наблюдението 
като доказателство и рисуването - начин на обяснение без думи.

Цели:

Да се проучи структурата на семената.

Техническа последователност:
1.  Погледнете сухи семена и обсъдете дали те са живи или мъртви.
2.  По двойки, вземете семена, престояли във вода една нощ, разгледайте ги 

внимателно и обсъдете разликите между сухите и напоени семена. Отбележете 
разликите в тетрадките по ботаника.

3.  Накарайте децата да разрежат на две напоените грахови семена. Ако външната 
ципа бъде внимателно отстранена ще се види ембрионалния корен и кълн. 
Накарайте децата да отбележат какво виждат в тетрадки си по ботаника.

4.  Наблюдавайте граховите семена под микроскоп/лупа.
5.  Раздайте кръговете, които показват областта на увеличение (F5). Те трябва 

да нарисуват всичко, което са наблюдавали под микроскоп/лупа, така че да 
запълнят цялото пространство. 

6. Семена, накиснати за седмица. Помолете учениците да разгледат по-развитите 
ембрионални корени и кълнове. 

7.  Поискайте децата да отбележат промените в семената за периода от една 
седмица в тетрадките си по ботаника

Бележки за учителя:

Граховите зърна, които засаждаме, са сухи и твърди. Учениците описват в 
тетрадките си по ботаника сухите семена и отбелязват дали те са живи или мъртви. 
В първото обсъждане по двойки на сухите грахови зърна трябва да попитате за 
причините, поради които децата мислят, че семената са живи или мъртви. 
Дайте на децата накиснати за една нощ семена от грах и накарайте децата, които 
са смятали тези семена за мъртви да обмислят отговора си отново. Семената, 
накиснати за една седмица ще се нуждаят от ежедневно сменяне на водата.
Картината (грахови семена 1) може да е от полза, когато децата наблюдават 
отблизо външната обвивка на граховите семена и търсят малката дупчица (micro-
pyle), посредством която семената поемат вода преди да покълнат. Дупчицата е 
много малка под резката за свързване (хилум) – където граховото зърно е било 
свързано с шушулката. Картината (грахови семена 2) показва двете половини на 
граховото зърно или семеделните листове – въглехидратния склад, използван от 
семето, за да расте, преди да започне да фотосинтезира чрез първите си (семенни) 
листа. Листата, следователно, ще произвежда повечето от веществата, от които 
растението се нуждае, за да расте чрез фотосинтеза (вижте модула Опазване на 
растенията за заниманията за поникване на семена и модулите Експерименти с 
растения за заниманията за фотосинтеза).  
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за няколко дни
Микроскоп или лупи
нож

уМения

Наблюдение
точно рисуване
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Кръговете представляват областта на уголемяване и се предоставят, за да насърчат децата да рисуват нещата в 
естествената им големина, както ги наблюдават.
Допълнително занимание:
Залепете различни семена на хартия, така че децата да видят, че семената не са еднакви по размер, форма и 
консистенция.

Наблюдение на грахови семена отблизо

Бележки  за учителя: наблюдението отблизо на външната обвивка на грахови семена е необходимо, за да се види 
малката дупчица (micropyle), през която семената поемат вода преди да поникнат. Това е много малка дупка под 
резката за свързване (хилум), където зърната са били свързани с шушулката.  

Грахови семена 1

Ако външната обвивка бъде внимателно отстранена ще се види ембрионалния корен и кълна.

Семенно отворче

Пъпче
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Грахови семена 2 

Граховото зърно може да се раздели на две. В двете половини или семеделни листове (cotyledons) се складират 
въглехидратите на растението. Този ‘склад’ е необходим докато на младото стръкче израстат първите листа. 
Листата след това ще започна да поемат от околната среда всичко, от което растението се нуждае, за да расте.

Върху семената, които са били накиснати в продължение на една седмица трябва да си личи развитието на 
ембрионалните корени и на кълновете.

Корен

Зародишно 
стъбълце



наблюдение на семената 
отблизо

нещата, които аз научих днес:

F5

2.
Какви са приликите и разликите, които виждаш в семената 

преди и след като махнахте външната обвивка?

1.
Разполагате с 

няколко набъбнали 

от водата 

грахови семена. 

използвайте лупите 

си или микроскоп, 

за да разгледате 

внимателно 

дадените семена. 

нарисувай онова, 

което виждаш в 

кръга. използвай 

цялото място и 

нарисувай точно 

онова, което 

виждаш. опитай 

се да напишеш 

имената до 

частите.


