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Модул 4:  

Жизнен цикъл на растение 

Описание:
Зеленчуците ни предоставят голямо разнообразие от растения, чрез които да 
научим всички аспекти на жизнените цикли на растенията и те могат да се ядат, като 
част от обучението. За подреждането на снимките за жизнения цикъл се използва 
умението разсъждение. 

Цели:
Да се даде възможност на децата да проследят жизнения цикъл на зеленчуково 
растение.
Да се използва поредица от формати за обясняване на последователността на 
събитията. 
Да се поощрят уменията разсъждение и обсъждане.

Техническа последователност:

1. Представете идеята за жизнения цикъл на растенията като използвате Pow-
er Point презентация от ‘Media Gallery’. Учениците могат да работят в групи, 
за да подготвят свои собствени обяснения за жизнения цикъл на растенията, 
използвайки предоставените снимки (F10 и F11).  

2. Фотокопирани снимки могат да бъдат изрязани и раздадени. Може да има 
разграничаване съобразно броя на снимките, дадени на отделна група и 
снимките могат да бъдат уголемени. 

3. Раздайте календара за жизнения цикъл (F12). Цикълът на граха или на моркова 
може да бъде започнат от момента, който групата сметне за подходящ в 
календара. Важно е да се направи пълен жизнен цикъл от снимките. В този 
момент няма грешен отговор – оставете децата да направят това занимание 
сами. Използвайте цветни лепенки за залепване на всяка снимка върху 
календара или направете дигитална снимка на календара им, за да покажете 
как са поставили снимките първоначално.

4. Всяка група описва жизнения цикъл и фактите, които те са използвали, за да го 
създадат. Съвети и въпроси могат да се използват по време на презентациите, 
за да попитате дали те биха сменили позицията на която и да било снимка и 
защо.

5. Децата променят своя жизнен цикъл и може да се направи втора дигитална 
снимка, която да показва последното им заключение.

6. Писмената рамка (F13) може да бъде използвана да помогне  на децата да 
обмислят разсъжденията си.

7. Насърчете децата да напишат въпроси за жизнения цикъл на растенията в 
тетрадките си по ботаника и поискайте от тях да открият отговорите или да 
помислят какви експерименти биха могли да направят, за да открият отговорите.

Написаните жизнени цикли (F14, F15) могат да бъдат използвани за оценка.

Бележки за учителя:

Снимките трябва да се копират на цветна фотокопирна машина и да се ламинират 
и уголемят, ако е възможно. Можете да не използвате всичките снимки, но поне 6 от 
тях.
Писмените жизнени цикли са алтернативен начин за провеждане на заниманието 
и номерата ще помогнат да се открие правилната последователност – те не са 
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подредени по ред на листа.
Учениците използват листа с календара на жизнените цикли на морковите и граха. Учениците подреждат снимките 
по ред. Всяка група след това подготвя обяснение за жизнения цикъл, който е изготвила. То може да бъде 
представено чрез плакат, диапозитиви, сценка/танц или в самостоятелни писмени обяснения.
Точки, заслужаващи внимание: може да има разлики между началните точки на жизнените цикли, например някои 
може да започват със семената, други с цветовете. Насърчете дискусия и разсъждения относно началната точка. 
Грах 
Грахът спада към голямо семейство (бобови растения), и вместо грах може да се използва фасул. Което и от двете  
да използвате, постарайте се да посадите  няколко растения, така че децата да могат да наблюдават отглеждането 
им през известен период от време. Грахът е едногодишно растение, което расте от семе до семе в рамките на една 
година. Той пониква относително лесно и може да бъде отглеждан в големи контейнери. Граховите растения са 
увивни с мустачки, които се закрепват за всякакви повърхности. Полезно ще е да поставим рамка или мрежа до 
растенията, по които да се увиват.  
Полезно ще е да се направи дневник на граха, ако децата по двойки наблюдават на редовни интервали и 
отбелязват наблюденията си и всичко, което мислят за растежа.
Грахът, който ядем, са незрели семена, набрани докато шушулките са зелени. Узрелите шушулки са кафеникави и 
сухи. Те лесно се отварят и сухите, твърди семена се изхвърлят на земята.
Като използват календара, децата трябва да вземат решение за броя на снимките, които трябва да включат, както 
и позицията им по месеци. Някои от снимките за развитието на граховите шушулки са направени само около две 
седмици една от друга.
Морков 
Способните ученици могат да опитат да изготвят двугодишния жизнен цикъл на моркова. Снимките на етапи от 
жизнения цикъл на моркова показват двугодишния цикъл изцяло. Изрежете ги и ги поставете в съответните месеци 
в календара.
Семената на моркова поникват, израстват в млади растения, които имат много листа и дебел чепат корен. Вадим 
морковите именно в този момент. Ако растението се остави да презимува, листата му изсъхват и на следващата 
пролет те израстват отново по-оскъдни, както израстват и стъбла с цветове. Големите съцветия на малките 
цветове биват опрашвани от насекоми, обикновено от пчели и оплодените яйца се превръщат в семена. Семената 
се освобождават при благоприятни условия. Главичката на семето управлява разпръскването, като се затваря при 
дъждовно време, за да предпази семената и се отваря при сухо време. Вятърът разклаща стъблото и разпръсква 
семена. Семената са покрити с бодилчета и те могат да се закрепят към минаващи животни, които ги пренасят на 
нови места, където те могат да поникнат.

Допълнителни занимания
Могат да се използват писмени жизнени цикли – броят на картончетата, раздадени на всяка група може да е различен. 
Информацията върху картончетата допълва речника по ботаника на учениците. Уголемете ги ако е необходимо, 
изрежете ги и ги ламинирайте.
Могат да бъдат отгледани и други растения като се илюстрира техния жизнен цикъл (вижте ‘Media Gallery’) или рисунки 
от наблюденията. Децата трябва да бъдат поощрявани да измислят въпроси – Защо е важно да разбираме жизнения 
цикъл на зеленчуците? Как хората са открили жизнените цикли на растенията? Как градинарите са подобрили размера 
и теглото на отглежданите от тях култури? 
Как градинарите си подсигуряват достатъчно семена за успешни реколти от която и да било култура? Генетично 
модифицираните растения, които дават повече семена за храна, но семената им са стерилни (не могат да се 
съхраняват и да се използват за отглеждане на нова реколта). История – конкретни естествоизпитатели, наблюдавали 
дивите растения в естествената им среда.

Някои ученици могат да наблюдават как зеленчуковите растения растат в градините им, в общински градини или в 
ботаническа градина. Поискайте да опишат един жизнен цикъл в тетрадките си по ботаника и обсъдете идеите им с 
родител / партньор в училище.



F 10

писмен жизнен цикъл на граха
Подреди следните карти в хронологичен ред. Реши от къде искаш да започнеш и ги подреди в ред, който показва 
всеки етап от жизнения цикъл на граха. Помни, че грахът е едногодишно растение – необходима му е една година, 
за да завърши жизнения си цикъл от семена до семена.

1.

Fotos © Gwyneth Marsh 2007



Fotos © Gwyneth Marsh 2007

F 11

писмен жизнен цикъл на моркова 

2.

Fotos © Gwyneth Marsh 2007

Подреди следните карти в хронологичен ред. Реши от къде искаш да започнеш и подреди картите в ред, който 
показва всеки етап от жизнения цикъл на моркова. Помни, че морковът е двугодишно  растение – нужни са му две 
години, за да завърши жизнения си цикъл от семена до семена.
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F 13

4.

Жизненият цикъл на граха или на 
моркова

Как би описал на някого поредността 
в твоята диаграма на жизнен цикъл?

нужни ли са несекомите, за да бъде попълнен жизнения цикъл?5.

за някои месеци няма снимки, защото 
6.

Как се разпространяват семената на граха и на моркова, 

ако не ги съберем?7.

нещата, които аз научих днес:
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писмен жизнен цикъл на граха

подреди следните карти в хронологичен ред. реши от къде 

искаш да започнеш и ги подреди в ред, който показва всеки етап 

от жизнения цикъл на граха. помни, че грахът е едногодишно 

растение – необходима му е една година, за да завърши жизнения 

си цикъл от семена до семена.

8.

Семената поникват и 

израства малък корен.

Стръкчето става по-голямо и има 

стъбло и листа.

Коренът расте под земята. 

Възелчетата по корена улавят 

азот от почвата.

оплодените яйца започват да 

се превръщат в малки грахови 

шушулки.

Шушулката изсъхва, разтваря се 

и изхвърля сухите грахови зърна 

на земята.

от земята израства малко стръкче.

развиват се цветове и с помощта на 

мустачета растението се закрепва за 

по-високите растения.

Грахът се самоопрашва.

Граховите шушулки започват да 

растат, а граховите зърна в тях 

набъбват.

Сухите грахови зърна са 

семената на растенията от 

следващата година.



Грахът се самоопрашва.

F 14

писмен жизнен цикъл на моркова

подреди следните карти в хронологичен ред. реши от къде искаш 

да започнеш и подреди картите в ред, който показва всеки етап 

от жизнения цикъл на моркова. помни, че морковът е двугодишно 

растение – нужни са му две години, за да завърши жизнения си 

цикъл от семена до семена.

  

9.

Семената покълват, за да поникне 

малък корен.

порастват още листа, а под 

земята малкото коренче 

започва да се удебелява.

Корените се изваждат за храна. 

отгледани в околността моркови 

нови листа израстват през 

пролетта и се появява цветно 

стъбло.

пчелите и други насекоми 

опрашват цветовете.

порастват първите листа 

на младото стръкче.

листната маса започва да 

изсъхва и коренът достига 

максималния си размер.

неизвадените моркови 

презимуват в земята.

оплодените яйца се развиват 

в семена, и се разпръскват, 

когато

листата на моркова започват 

да растат.


