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7. Защо учените наблюдават пчелите само през деня? Растенията биват 

ли опрашвани през нощта?

Идеи

8. Защо мислиш, че лошото време за излизане на пчелите няма да се 

отрази много на броя на семената, формирани от тези растения?

Идеи

9. Защо учените трябва да знаят толкова много за пчелите и за 

летателните им навици?

Идеи

10. Напиши вегетарианска рецепта, която да включва цветове на дребен 

лук и я изпрати на приятел, който живее в друга страна. Какво трябва 

да вземеш предвид, когато обмисляш плодовете и зеленчуците, които ще 

включиш?

11. Можете ли да направиш проект за градина на пчелар, така че в 

нея да има цъфтящи растения от февруари до ноември? Използвайте 

информация за растенията, които привличат пчелите в Модул 6 и 

направи проучване в интернет.

Модул 8 

Тайната на жизнения цикъл на грах

Описание:

Това занимание може да се използва след работата по жизнените цикли и 
опрашването, за да се оцени дали децата могат да прилагат знанията си. Има 
различен вариант за деца с ограничени умения на грамотност.

Цели:

Децата да ползват знанията и разсъжденията за разбирането на ситуации в 
реалния живот.
Да вземат предвид проверките за растежа и развитието на растенията.

Техническа последователност:

Занимания на открито: На децата трябва да се предостави възможност да 
отглеждат грах и да наблюдават факторите от околната среда, които влияят върху 
растежа на растенията, включително щетите от насекоми.

Занимания на закрито

1.  В групи от по 3 или 4 на децата се раздават Пример 1 работен лист F27 и 
всички дълги колони фактори от околната среда (F29) или опростения Модул 8A 
Тайната на граха. Те прочитат информацията и решават какъв е проблемът и 
кой(и) факт(и) подкрепят решението им. 

2.  Изрежете писмените форми и раздайте Решение 1 (F30) на всички групи. Всяка 
група написва във формата своето решение и фактите, които го подкрепят. На 
този етап правилния отговор може да бъде определен чрез гласуване.

3.  Раздайте Пример 2 (F28) и жизнения цикъл на граховата пеперуда (F32). 
(Бледите цветове показват кога няма проблем за отглеждането на граха). 
Децата обсъждат отново фактите.  

4.  Принтирайте писмените форми на Решение 2 (F31) (или децата написват 
идеите си на дъската). Може да се наложи да подтикнете децата да опишат 
разбирането си (вижте примерните аргументи в допълнението). Всяка група 
записва своето решение в писмената форма и прибавя факти в нейна подкрепа. 

5.  Общо обсъждане – всяка група представя заключенията си. Ако всички отговори 
са еднакви, подтикнете децата да помислят какво биха казали, ако някой друг 
представи различна гледна точка/отговор.

6.  Обсъдете зависимостта на хората от извършителите на опрашването и 
възможността за екологични щети по културите.  

7.  Всеки ученик пише кратък параграф (3-4 реда), който може да бъде публикуван 
в списание по градинарство, в който разказва на всички за проблема на г-н 
Принкъл с граховата пеперуда и кои фактори трябва хората да вземат предвид, 
за да получат добра реколта от грах. (Те трябва да включат факторите в 
колоните за околната среда и резултатът от дискусията си, например, покрийте 
семената и младите растения, докато отмине опасността от граховата пеперуда 
в средата на лятото и след това махнете пуха от растенията, така че пчелите да 
могат да опрашат цветовете. Друга възможност е да засадите граха така, че да 
цъфти преди или след юни/юли.

ВРеМе

60 минути + засаждане 
на грах в различно време 
през годината.

МаТеРИалИ

Примерни въпроси и 
отговори от списание по 
градинарство.

уМеНИя

Разсъждаване за 
ситуации от реалния 
живот

КлючоВИ дуМИ 

близалце, цветен 
прашец, опрашвам, 
опрашени, едра мъхеста 
пчела, фактори от 
околната среда, слана, 
сянка, ларва, течение, 
почва, компост

МеждупРедМеТНИ ВРъЗКИ

грамотност 

Храна



Бележки за учителя:

Полезно ще е това занимание да се проведе след часовете за жизнения цикъл и опрашването. Жизнен
цикъл на граха от http://www-saps.plantsci.cam.ac.uk/docs/p4pp/ptpts/ptpts_B.pdf може да бъде показан на
дъската, както и направения в Модул 4 жизнен цикъл на граха.

Това може да е начална точка за обсъждане защо и как да се направят експерименти. Децата ще
научат нови думи. Под компост тук се има предвид градински компост от остатъци от кухнята и
едногодишни бурени. Може да покажете на децата коленцата върху корените на граха, когато те ги
изкопаят щом растението започне да вехне/умира. (Вижте ‘Media Gallery’). Тези възелчета съдържат
фиксиращи азота микроорганизми, които поемат азот от въздуха в почвата и го предоставят на
растението. 

В това занимание се предоставят факти и децата трябва да развиват теории на база на тези факти. 

Проверява се способността за дедуктивни разсъждения на децата.

Това може да се окаже занимание, с което само най-способните деца в класа ще се справят.  Ако в
класа има деца с добри научни умения, но с лоши умения по четене, ще е добре да ги прикрепите към
деца, които четат по-добре от тях. Друг вариант е да използвате листа с повече снимки и по-малко текст
и да обсъдите картите с факти с целия клас.

Може да смените плана с по-подходящ за децата, с които работите.

Ако провеждате заниманието, както е показано тук, ще е полезно да принтирате и нарежете факторите
от околната среда на части. Колонките с факти са кодирани в цветове, но махнете цвета, ако
принтирате черно-бяло. Ако е възможно, ламинирайте лентите, жизнения цикъл на граховата пеперуда
и двата примера за да са по-здрави.

http://www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/6cydnig.htm е полезна интернет страница, в която
са показани граховата пеперуда и ларвите й

Формираща оценка

Кратката статия за списанието предоставя писмени факти за всякакви погрешни схващания или за
липса на разбиране, които все още трябва да бъдат отстранени.
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пример 1

Бай Стоян е начинаещ градинар в пловдивско. На него не му е 

останал грах от този, който е засял през пролетта на миналата 

година.

• Сланите не бяха проблем и той засади семената през октомври и 

отново през май.

• Грахът, засаден от него през есента, растеше по стена, която му 

служеше за заслон през зимата.

• през пролетта той засади граховите семена на слънчево място.

• Той знаеше, че граховата пеперуда снася яйцата си в цветовете 

на граха.

• ларвите й се излюпват в граховата шушулка и изяждат младите

грахови зърна.

• В списанието му по градинарство пише: „покрийте засадения през

пролетта грах с тънък пух, който пропуска светлина и вода, но не и

граховата пеперуда”.

• Той постави пуха, когато цветните пъпки се отвориха и го махна,

когато цветните пъпки умряха.

• Зимата беше дъждовна, а лятото беше топло, сухо и слънчево с

гръмотевични бури.

• Реколтата на бай Стоян от засадения през октомври грах е 

добра.

Той не получи никаква реколта от семената, засадени през май. 

Какво мислите, че се случи?
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пример 2

• Той попита леля пенка защо засаденият от него грах през май 

няма шушулки. 

• Тя обясни, че почти всички цветя се нуждаят от пчели за 

опрашване. 

• Цветен прашец от тичинки на друг цвят на грах трябва да 

попадне върху близалцето.  

• едрите мъхести пчели са достатъчно големи, за да отворят и да 

се проврат в цветовете на граха.

• Те разнасят цветен прашец по мъхестите си телца от цвят на 

цвят и се отъркват в близалцата на цветовете. 

• Грахът започва да се развива само след като бъде опрашен. 

• Граховата пеперуда снася яйцата си единствено през юни и юли.

• Какво мислите каза леля пенка на бай Стоян, че е направил 

неправилно и какво трябва той да направи, за да получи по-добра 

реколта следващата година?  
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2.

Фактор от околната среда

Времето

Сенчестите места и частите на градината със северно изложение ще са по-студени по-дълго 

отслънчевите места. Не засаждайте пролетен грах в части на градината, където е вероятно да паднат 

слани, защото цветните пъпки, цветовете или младия грах могат да бъдат попарени от тях. Засадете го на 

топло и заслонено място.

Насекоми

Граховите пеперуди снасят яйцата си в цветовете на граха само през пролетта и в ранното лято.

Грахът цъфти 6-8 седмици след като е засаден. Едрите мъхести пчели летят от ранна пролет до средата 

на есента.

почва

Грахът не расте добре в студена, мокра или суха почва. Голямо количество хубав компост, смесен с 

почвата, ще помогне като задържа водата. По корените на граха израстват коленца, които съдържат 

микроорганизми, доставящи азот, които усвояват азота от почвата и растението го поема. Грахът не се 

нуждае от допълнително торене с азотен тор.

Вода

Сухите лета означават по-малки реколти от грах. При суша грахът може да вирее добре, ако в почвата 

има много компост, който задържа водата и ако градинарят го полива редовно и добре.

животни

Семената на граха често биват изяждани от мишки или полевки, веднага щом бъдат засадени. Плужеци и 

охльови изяждат растящите грахови растения. Младите растения се нуждаят от защита и от зайците и от 

гълъбите, които ядат листата и младите шушулки.



 Решение 1

Нашата група ____________________________________ реши, че грахът 

на бай Стоян не е пораснал, защото...

Доказателството в подкрепа на тази идея е...

4.
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Решение 2

Нашата група ___________________________________
разгледа втория Пример с доказателства и жизнения цикъл и
реши, че

Доказателствата, които подкрепят това са ...

Следващата година бай Стоян трябва ...

5.
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 Решение 1

Нашата група ____________________________________ реши, че грахът 

на бай Стоян не е пораснал, защото...

Доказателството в подкрепа на тази идея е...

4.
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Решение 2

Нашата група ___________________________________
разгледа втория Пример с доказателства и жизнения цикъл и
реши, че

Доказателствата, които подкрепят това са ...

Следващата година бай Стоян трябва ...

5.

F 31
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жизнен цикъл на грахова пеперуда

Гъсениците 
на граховата 
пеперуда са 
дълги до 6 mm, с 
бледожълти тела
и черни глави

празният ред е за да добавиш в червено периода на заплаха от 

грахови пеперуди
7.

Нещата, които аз научих днес:

2. Края на май
Женските влитат в 
цветовете на граха в 
слънчево време

1. Началото на май

Гъсеницата излиза 
отзимната какавида.

3. Юни/Юли

Женските снасят яйца само в 
цветовете на граха.

4. Една седмица след 
снасянето яйцето се 
излюпва.

5. Юли/Август 
Гъсениците ядат 
оформящи те се 
грахови зърна около 
един месец

6. Август или 
Септември 
Гъсеницата излиза 
от шушулката

7.Гъсениците влизат в 
почвата и прекарват 
зимата в какавиди

Информация от пакетчето грахови семена, засадени през пролетта

Готови за бране след 75-85 дни

Засадете 2 или 3 пъти през сезона на сеитба за по-дълъг период на бране.

Грахова
пеперуда

месец

засяване

бране

Я Ф M A M Ю Ю A С O Н Д



F 32

жизнен цикъл на грахова пеперуда

Гъсениците 
на граховата 
пеперуда са 
дълги до 6 mm, с 
бледожълти тела
и черни глави

празният ред е за да добавиш в червено периода на заплаха от 

грахови пеперуди
7.

Нещата, които аз научих днес:

2. Края на май
Женските влитат в 
цветовете на граха в 
слънчево време

1. Началото на май

Гъсеницата излиза 
отзимната какавида.

3. Юни/Юли

Женските снасят яйца само в 
цветовете на граха.

4. Една седмица след 
снасянето яйцето се 
излюпва.

5. Юли/Август 
Гъсениците ядат 
оформящи те се 
грахови зърна около 
един месец

6. Август или 
Септември 
Гъсеницата излиза 
от шушулката

7.Гъсениците влизат в 
почвата и прекарват 
зимата в какавиди

Информация от пакетчето грахови семена, засадени през пролетта

Готови за бране след 75-85 дни

Засадете 2 или 3 пъти през сезона на сеитба за по-дълъг период на бране.

Грахова
пеперуда

месец

засяване

бране

Я Ф M A M Ю Ю A С O Н Д

Модул 8A

Тайната на граха

(Опростен модул) 

Описание:

Това занимание е написано по-опростено от Модул 8, за да позволи и на ученици с 
по-слаби умения да участват. 

Цели:

Учениците да използват познания и разсъждения при разбирането на ситуации в 
реалния живот. 
Да вземат предвид контролите върху растежа и развитието на растенията.

Техническа последователност:

Занимания на открито: Децата трябва да имат възможност да отглеждат грах 
и да наблюдават факторите от околната среда, които влияят върху растежа му, 
включително вредите, нанесени от насекомите. Децата, които ще участват в това 
опростено занимание, може да се нуждаят от повече помощ, за да разберат етапите 
на растеж на граховото растение.  
 
Занимания на закрито: В групи по 3-ма с един възрастен. Възрастният не трябва 
да помага на децата твърде много, идеята е децата да се опитат сами да решат 
какво се е случило – очаква се първото им решение да е грешно. 
Раздава им се Пример 1 (F34) и всичките 3 дълги ленти с факторите от околната 
среда (F36). Изчетете цялата информация заедно и решете какъв е проблемът и 
кой(и) факт (и) в лентите за околната среда подкрепят тяхната идея за това какъв е 
проблемът. 
(Проблемът е, че грахът му изобщо не се развива. Тук има по-малко фактори от 
околната среда, което прави избора по-лесен).
2.  Те записват решението си и поддържащите го факти от факторите от околната   
 среда – кой от тях мислят те, че е предизвикал проблема. Използвайте същия   
 работен лист за Решение 1 (F30 Модул 8), ако е необходимо. 
3.  На този етап може да се гласува за правилния отговор и да се наложи да   
 работите с групите, които са затруднени.
4.  Раздайте Пример 2 (F35) и жизнения цикъл на граховата нощна пеперуда от   
 Модул 8 (F32). Прочетете заедно втория лист с факти. Обсъдете всеки един от   
    фактите. Бледите цветове показват кога няма проблем при отглеждането на граха  
 на този етап от жизнения цикъл на граховата нощна пеперуда. Децата обсъждат  
 фактите отново.  
5.  Използвайте Решение 2 (работен лист F31 от Модул 8), ако е необходимо.
 (Граховите растения не са опрашени, защото той е оставил цветовете да   
 прецъфтят преди  да махне пуха, така че пчелите не са имали възможност да   
 опрашат цветовете и граховите растения не са могли да се развият).
6.  Обсъдете зависимостта на хората от опрашителите и възможността за   
 увреждане на растенията от околната среда.  
7.  Учениците пишат какво са открили относно взаимоотношенията между граха и   
 пчелите за списание по градинарство. Те могат да дадат съвета си записан   
 на аудио или на видеокасета.

Бележки за учителя:
Преговорете опрашването (Модул 6) и жизнения цикъл на граха (Модул 4) преди да 
започнете това занимание. Използвайте цялата информация от Модул 8.

ВРеМе

60 минути + засаждане 
на грах в различно време 
през годината.

МаТеРИалИ

Примерни въпроси и 
отговори от списание по 
градинарство.

уМеНИя

Разсъждаване за 
ситуации от реалния 
живот 

КлючоВИ дуМИ

близалце, цветен 
прашец, опрашен, едра 
мъхеста пчела, фактори 
от околната среда, слана, 
сянка, гъсеница, течение, 
почва, компост

МеждупРедМеТНИ ВРъЗКИ

Писмена грамотност  

Храна
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пример 1

Бай Стоян знае, че ларвите на граховата пеперуда могат да изядат 

граха му.  Граховите нощни пеперуди снасят яйца в цветовете 

на граха и ларвите се излюпват в граховите шушулки и изяждат 

граховите зърна. 

Той живее на място, където няма слани и може да засажда грахови 

семена през октомври и през май. 

Когато излязат цветовете, той покрива граховите растения 

с тънък пух. пухът  пропуска светлина и вода, но ги пази от 

граховата пеперуда. пухът се оставя върху растенията, докато 

всички цветове умрат.

Той не получава никакъв грах от граха, който засади през май. Защо 

мислите се случи това?
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пример 2

леля пенка му казва, че цветовете на граха трябва да бъдат 

опрашени от пчелите. едрите мъхести пчели са големи и отварят 

цвета на гараха, провират се вътре и ги опрашват. 

За да се отгледа грах, цветовете на граха трябва да бъдат 

опрашени. Какво трябва да направи бай Стоян следващата година?  
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2.

Фактор от околната среда

Времето

Грахът не пониква на сенчести места или в студените части на градината. Не садете грах там където 

сланите могат да попарят цветните пъпки.

Насекоми

Посадения през май грах цъфти след около 6 до 8 седмици. Едрите мъхести пчели летят от ранна пролет 

до късна есен.

Граховите нощни пеперуди снасят яйцата си в цветовете на граха през юни и юли. 

животни

Мишките и полевките изяждат семената на граха веднага след засаждането им. Плужеците и охлювите 

изяждат младите грахови растения. Листата и шушулките на граха могат да бъдат изядени от гълъбите.


