
F 36

Модул 9:

Частите на растението и техните функции 

Описание:

Децата ще преговорят знанията си за структурата на растението. Те ще се 
концентрират върху наблюдения, извличане на заключения и обосноваване на 
разсъждения.

Цели:

Да се даде възможност на децата да различават частите на дадено растение и 
функциите на всяка част. 
Да преговорят частите и функциите на дадено растение. 

Техническа последователност:

1.  Учителят трябва да направи достатъчно копия на листове F37 и F38 за двойките  
 деца, да изреже работните листове F37 и да ги раздаде на двойките. 
2.  Децата трябва да изрежат работен лист F38 и да напишат частите и функциите   
 на растенията. 
3.  По двойки те пренареждат частите от мозайката, образувайки рисунка на   
 растението.
4.  Използвайки имената от работен лист F38 те наименуват частите и функциите на   
 растението.
5.  Всяка двойка обсъжда и обяснява наименованията, които е дала с друга двойка.

6.  Един ученик от всяка група от по 4-ма обосновава разсъжденията на групата 
пред целия клас.

Бележки за учителя:

Фотокопирайте работен лист F37 (мозайка на растението) и работен лист F38 
(наименования на частите на растението) за всяка двойка деца. Учителят изрязва 
копия от работен лист F37 (мозайка на растението). Може да е полезно, ако 
парчетата от мозайката бъдат ламинирани, за да са по-здрави. 

Допълнителни занимания:

Децата могат да бъдат поощрени да търсят картинки на растения в списания/
брошури за домашно, или да свалят картинки на растения от ‘Media Gallery’ на 
интернет страницата на проекта или от други интернет страници и да направят своя 
‘мозайка на растение’, която да бъде сглобена от друго дете.   Те могат да направят 
и таблица с наименованията към картинката. 
Друг вариант е децата да бъдат насърчени да снимат свое цяло растение у дома с 
родителите си в тяхната градина или на друго място и да използват снимката, която 
са направили. 

Като част от този модул децата могат да отглеждат и снимат своите зеленчуци. NB: 
моля отнесете се към Модул 1 от тема Храна (F4).
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наименования и функции на частите на 
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тази част от растението поема вода и минерали от

почвата. тя също така, го държи в почвата.

2.

нещата, които аз научих днес:


