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Модул 5

още жизнени цикли на зеленчуци и Мистерията на 

моркова

Описание:

Това занятие следва жизнените цикли на растения за храна като се ползват факти 
от първа и втора ръка. Упражнение за идеи и факти оценява дали децата могат да 
прилагат знанията си за жизнените цикли на зеленчукови растения в ситуации от 
реалния живот. 

Цели:

Да прилагат знания и аргументи в разбирането на ситуация от реалния живот: 
жизнения цикъл на моркова. 

Техническа последователност:

1. Това занимание може да започне като класът отгледа редица зеленчуци и 
децата отбелязват графично жизнения цикъл на всеки различен зеленчук, 
например праз, зеле, морков, лук, тиквичка, домат, чушка, спанак, ряпа, маруля, 
кресон, грах, фасул в зависимост от наличното място. 

2. Разделете децата на групи. Всяка група проучва различен зеленчук. Всяка 
група вижда кога през годината се засаждат семената, кога растенията растат 
и кога се берат. Те използват различни източници, за да намерят информация 
за жизнените цикли на зеленчуците, например опаковки на зеленчукови семена, 
книги за градинарството, интернет страници.  

3. След като всяка група попълни своя Дневник на растението (F16) с графика за 
засаждане, отглеждане и бране, те могат да добавят своя принос върху плакат 
(голям лист хартия).

4. Учениците обсъждат защо предоставената от различните групи информация не 
винаги е еднаква.

5. Обсъждане на класа: всеки може да бъде запитан за техните дневници и/или 
колко важни са жизнените цикли за запасите ни от храна. Поискайте всеки 
ученик да напише едно изречение на залепващ се лист, в което да опише по 
какъв начин оцеляването на хората зависи от жизнените цикли на растенията. 
Залепете и тях на плаката. 

6. Учениците четат на глас Мистерията на моркова (F17) (изреченията едно по 
едно – 11 ученика).  

7. В слушащи триади (по 3 в група) единият е секретарят (който мълчи), но записва 
репликите на говорещия и на слушащия / задаващия въпроси. Заедно, те се 
опитват да решат какво мислят, че се е случило и да предоставят доказателства 
от плаката за жизнения цикъл, за да подкрепят заключението си.  

8. Общо обсъждане – секретарите на всяка от групите представят изводите. 
9. Може да се направи преценка като се използва работния лист за допълване на 

изреченията (F18).

Бележки за учителя: 

Този урок следва заниманията за жизнените цикли и за отглеждането на растения за 
храна от семена. Децата прилагат новите си знания в ситуации от реалния живот.
Това упражнение изследва жизнените цикли на растенията. Набавете пакетчета 
със семена с много информация/диаграми или накарайте учениците да намерят 
подробности от интернет страници на фирми за семена (например,  http://www.
gradinarstvo.hit.bg/index.html, http://www.semenabg.com/ или http://seeds.thompson-
morgan.com/uk/). Изберете зеленчуците, които всяка група ще изследва според 
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способностите или опита на децата. 
Децата по двойки използват тази информация, за да направят таблица (вижте примерите по-долу) и казват защо е 
важно да имат познания за жизнените цикли на растенията.

Примерна таблица
(отбележете сорта за всяка таблица)

Таблица за сорт моркови (например, Early Nantes)
 

 

Таблица за студоустойчив боб (например, The Sutton, Aquadulce)

       

Таблица за сорт увивен зелен фасул (например, Blue Lake, Painted Lady)

       
Обсъдете в каква степен ние хората зависим от жизнения цикъл на растенията за храната си. Помислете как 
хората са преодолявали проблемите с припасите. Например: Как са се справяли хората по време на войни без внос 
на храни?
Мистерията на моркова: морковите са двугодишни растения (те цъфтят едва през втората година от растежа си). 
Морковите, които ядем, са тези, отгледани през първия сезон. Ако оставим морковите в земята, коренът оцелява 
през зимата и през следващата пролет от него изникват листа и растението цъфти. 
Обикновено децата ядат моркови; размера, формата и цвета им трябва да са им познати. Оранжевият цвят се 
дължи на бета каротина, който тялото използва, за да образува витамин А – ретинол, важен за функционирането на 
очите (на рецепторите на светлината – пръчици и конуси в ретината). Старата поговорка, че морковите ни помагат 
да виждаме на тъмно крие в себе си зрънце истина.

Допълнително занимание:
Жизненият цикъл на домашните растения, луковици или на градинските растения може да се наблюдава в период 
от един месец и да се водят записки в тетрадките по ботаника. 

Я    Ф      М      А      М    Ю     Ю     А      С      О     Н     Д 
Засаждане на семената 

Време за отглеждане

Време за бране 

Я     Ф     M      A     M     Ю     Ю     A     С      O      Н      Д
Засаждане на семената 

Време за отглеждане

Време за бране 

Я     Ф     M      A     M     Ю     Ю     A      С      O     Н      Д Засаждане на семената 

Време за отглеждане

Време за бране 



F 16

дневник на растение

нанесете в таблицата цвета за частите на годината, 

когато:

Растението бива засадено – оранжево

Растението расте - зелено

Растението е готово за ядене – червено

2.

3. Можете ли и как бихте отразили тази информация по различни начини? 
(Съвет – графики, кръгли графики, илюстрован календар)

1.
зеленчукът на тази изследователска 
група беше 

...........................................................

......................................................

      ян.     фев.   март  април    май     юни     юли       август септ.    окт.    ноем-   дек.

               ври. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



Мистерията на моркова

Юли е и Ани иска да отгледа сама зеленчуци и мама казва, че тя може да сади в един 
ъгъл на градината. 

В мястото, което тя дава на Ани, вече растат зеленчуци.  

Ани набира грах и марули, за да ги занесе вкъщи и изважда няколко моркова за 
перестите им зелени листа.

Училищната ваканция започва следващата седмица. Ани отива на почивка или играе 
с приятелите си и забравя за градината си.  Минават десет седмици преди тя да отиде 
отново в градината си.

Грахът е бледо зелен и изсъхнал, зелките са огромни, а морковите сякаш са 
изчезнали.

Ани изскубва няколко бурена и отнася вкъщи твърда зелка за ядене и сухи грахови 
шушулки, които да посади следващата година. 

Скоро е твърде студено, за да се върши каквато и да било работа в градината.

През пролетта Ани оплевява градината и купува пакетчета със семена от моркови, 
грах, маруля, лук и зеле.

Ани забелязва, че нещо странно се е случило. 

На мястото на морковите отново растат перести листа.  

През лятото тези листа стават по-големи и се появяват и мъхнати бели цветове.  
Можете ли да се досетите какво се е случило?

4.

F 17



Свържете първата част 
на изречението  5.

F 18

с втората част на 
изречението 

Морковите образуват дебел корен 
първата година, който е техният 
запас от енергия (хранителни 
вещества),

Морковите не са 
едногодишни (цъфтят и 
дават семена в една година) 
растения, 

Ние ядем корени, един от 
които е морковът, 

Морковите поникват от 
семена и не поникват от 

Ако изяждаме всички 
моркови, които садим и не им 
позволим да  дадат семена  

ие не ядем нито листата 
нито цветовете на моркова.

запасът от енергия е нужен на моркова, 
за да може да даде цветове през 
втората година

можем да купуваме пакет семена всяка година или да оставяме няколко моркова в земята и да събираме семена от съцветията, израстващи през втората година  

те са двугодишни растения  (цъфтят 
и дават семена на 2-та година от 
растежа си).

луковици или грудки 

нещата, които аз научих днес: 


