
СЕМЕНАТА – ИЗОБИЛИЕ ОТ 
ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ 

 
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  
В това занимание децата ще се запознаят със семената на различни 
ядивни растения (боб, царевица, пшеница, слънчоглед, тиква, невен, 
тиквички и др.). Ще изследват разликите в тяхната форма, цвят и размер. 
Ще сортират семената от едно и също растение и ще направят 
експеримент за разпознаване и комбиниране на семената и прилежащите 
им растения. Във втората част на заниманието ще научат, че растенията 
създават много повече семена, отколкото са нужни за тяхното собствено 
размножаване и тези допълнителни семена се използват за храна и 
оцеляване от много други същества, които обитават градинската 
екосистема – птици, малки гризачи, а дори и хора.  

ОСНОВНА ТЕМА: ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЯТА 
 



КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  
След като отделят някои от семената за засаждането им в градината, с 
изобилието от останалите семена децата ще изработят малки глинени 
пити, които после ще оставят на тайни места в градината, за да 
послужат за храна на останалите градински обитатели през студената 
зима.  



ЦЕЛЕВА ГРУПА: 8-10 деца на възраст 4-6 години     
         

	

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 1 учител и 1 асистент 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
15 минути – предварителна подготовка на дейността 
20-30 минути – работа с децата 



	
ЦЕЛИ: 
 

Дейностите си поставят следните цели: 
● Децата да опознаят и изследват различните форми, цветове и 
размери на семената на различни растения; 
● Децата да се запознаят със семената на основните ядивни 
растения - боб, леща, нахут, царевица, слънчоглед, тиква; 
● Децата да научат, че семената служат и за храна както на хората и 
птиците, така и на други малки животни в градината; 
● Децата да обогатят речника си с нови термини: изобилие, принцип, 
споделяне; 
● Децата да развият фината си моторика, работейки с меката глина 
и семена. 



МЕТОДИ: 
Тази дейност съдържа различни елементи на обучение чрез изследване 
и откривателство, които включват групово представяне и индивидуална 
работа за всяко дете. Задачите изискват наблюдение и участие в 
дискусии, сортиране и разпознаване на различните семена, работа с 
ръце - оформяне на малки глинени пити, подреждане на семена върху 
тях, разходка в градината и поставяне на украсените с различни видове 
семена глинени "кейкове" на тайни, закрити места (задължително извън 
лехите). 
  
Тази дейност може да се комбинира със сесия за изследване и 
изолиране на семена от различни растения, както и с изучаване на 
структурата на семената. Може да се съчетае и със сесия за семената, 
които хората използват за храна – ориз, леща, грах, пшеница и др. 



НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
 
Заниманието може да се проведе на закрито в класната стая или на 
открито в градината при хубаво време, като е необходим удобен 
работен плот за моделиране на питите и работа със семената. 



Количество Материали Забележки	

общо около 
300 грама 

семена и костилки от 
различни видове растения - 
фасул, царевица, 
слънчоглед, тиква, пшеница, 
просо, елда, орех, лешник, 
ядка от авокадо, кокосов 
орех 

Желателно е семената да бъдат 
колкото се може по-
разнообразни по цвят, форма и 
размер. 

1 комплект 
карти 

карти със снимки на 
растенията (в развита 
форма), с чиито семена или 
костилки ще се работи 

Желателно е да имаме карти с 
два вида изображения – на 
едните растението да бъде в 
развита форма, с която е най-
познато на децата, а на другите 
– снимка или рисунка на 
неговите семена.  



Количество Материали Забележки	

по едно малко 
топче глина  за 
всяко дете и 
няколко 
допълнителни 
топчета за резерв 

по едно топче мека глина 
за всяко дете и постелка, 
върху която да работи 

Желателно е глината да е 
предварително размекната, за да 
може децата лесно да я оформят 
като малка питка, върху която да 
моделират картина от семена. 

брой чинии = 
брой на семена/ 
костилки 

малки плоски чинии 

Броят на чиниите трябва да 
отговаря на броя на различните 
видове семена и костилки, които 
се използват. 



Водещият на заниманието се представя по име, представя и екипа от асистенти 
(ако групата е новосформирана). Информира децата къде се намират в момента и 
защо са се събрали заедно.  
 
Следва запознаване с децата – всеки се представя по име и поздравява 
останалите (ако групата е нова). 
 
Педагогът поставя рамки и правила на заниманието -  изслушваме се, пазим 
тишина, всеки има право да участва, всеки ще научи нещо ново, не се прекъсваме, 
не се отделяме от групата, помагаме си и т.н. 
Информираме децата, че ще работят по темата за СЕМЕНАТА на растенията и как 
те осигуряват живот на много същества.  
 
Водещият задава уточняващи въпроси, за да идентифицира когнитивното ниво и 
капацитет на децата, доколко са запознати с концепцията за семената, какво точно 
знаят и каква е готовността им да се включат в заниманието. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
ЕТАП 1 - ВСТЪПИТЕЛЕН: (времетраене: 10 минути) 
	



Всички деца заемат местата си на работната маса. 
 
В началото тя е празна. Материалите са подредени на помощна маса до 
водещия, която е покрита с бяла покривка, за да не разсейва децата.  
Започват с разговор за семената, като учителят използва ясни изречения, за да 
представи концепцията за семената – за какво служат, откъде идват, за какво се 
използват. 
 
Педагогът поставя на масата микса от семена, дава време на децата да ги 
разгледат и точни инструкции да ги сортират по вид. Коментират кое семе на 
кое растение принадлежи. Учителят поставя снимки на растенията при някои от 
основните семена. 
 
Обсъждат групово за какво служат семената – за храна на хората, за храна на 
животните, за засаждане на нови растения. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  
 



Учителят обяснява, че повечето растения обикновено създават много повече 
семена, отколкото са им нужни за размножаване. С допълнителните семена 
те всъщност осигуряват храна за множество живи същества – птици, 
катерици, хора и някои други животни (мишки, дребни гризачи, таралежи и 
пр.). 
 
Децата отделят малка част от семената и ги слагат в отделна купчина (чаша), 
като педагогът казва, че това са семената, които ще засадят в градината, за 
да пораснат вкусни и полезни растения през новия сезон. 
 
С останалите семена правят красиви глинени питки с вкусни семена върху 
тях, които ще послужат за храна на градинските обитатели – птици, катерици, 
малки гризачи и др. Водещият показва как се прави мека пита от глината, 
върху която се подреждат разнообразни семена. 
 
Всяко дете получава по една малка топка мека глина и има задачата да я 
моделира в пита и върху нея да подреди красиви семена. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  
 



Когато децата са готови с питките със семена, се прави кратка пауза, през 
която те гледат как водещият изработва хранилка за пойни птици от картонен 
цилиндър, мед и семена. Докато наблюдават, учителят ги насърчава да 
коментират, дават съвети и насоки.  
 
Ако времето позволява, всички излизат в градината и децата внимателно 
подреждат своите "медали на изобилието" на различни места в градината, за 
да бъдат намерени от гладните животни. Тези пити се поставят на закътани, 
"тайни" места в градината, за да може градинските обитатели да похапнат от 
тях, ако имат нужда. 
 
Когато всички деца са готови с полагането на питите, групата се събира 
заедно и коментира изпълнената задача. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  
 















Събираме всички деца в кръг и описваме какво се е случило по време на 
заниманието – припомнят се всички извършени дейности, обобщава се 
наученото, повтарят се новите термини (семена, костилки, изобилие, и др.). 
 
Питаме децата какво са научили и кое им е било най-интересно. 
 
Благодарим на всички за участието и помощта. 
 
Сбогуваме се с градината и обещаваме да се завърнем в нея, когато дойде 
пролетта и настъпи времето за засаждане на семената, за да може от тях да 
пораснат вкусни и ароматни растения. 

ЕТАП 3- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА (времетраене: 10 минути)  



След провеждане на заниманието учителят попълва бланка за отчитане на 
показателите за приобщаване, както и формуляр за наблюдение на 
поведението и напредъка на всяко едно дете. Документира и анализира 
проведеното занимание. Записва идеи и коментари, които са дошли в 
процеса на работа с децата, както и идеи и насоки за следващите занимания 
с тази група деца.  

ЕТАП 3- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА (времетраене: 10 минути)  



В края на заниманието поставяме поредица от въпроси, които припомнят и 
обобщават наученото от децата. 
Различните растения имат ли различни семена?  
Семената имат ли еднаква форма?  
Еднакви ли са семената на различните растения?  
Кои растения имат семена, които можем да видим?  
Семената само за засаждане ли служат?  
Могат ли да се ядат семената?  
Кой яде семена?  
Как да се грижим за птици и малки животни в градината през зимата? 

ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 



ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ: 

Линк към Монтесори материал със снимки на растения и техните семена на 
английски език: 
 - 
http://www.montessoriprintshop.com/uploads/
SCF-64_Seed___Plant_Matching_Cards.pdf  
  
Изображения на семена и техните растения 



ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Важно е децата да бъдат предупредени да не 
ядат семената или да ги поставят в носа или ушите си. По време на сесията 
водещият учител и неговият помощник наблюдават децата и внимават да не 
сложат семе в носа си или да не го изядат. 
 
Зимният сезон е най-подходящото време за това занимание, защото тогава 
птиците имат реална нужда от хранилки и тяхното създаване има голямо 
значение за децата. 
 
Препоръки:   
Желателно е глината да е предварително размекната, за да е лесно за 
децата да я моделират. Най-малките семена са в отделна прозрачна кутия, в 
която могат да се виждат добре и да се достигат от децата.  
Добре е да се коментира концепцията за изобилието - т.е. как в природата 
винаги се създават ресурси, които са в помощ и подкрепа и на други живи 
същества и видове. 
Когато децата работят с глината и семената, е желателно да бъдат оставени 
да творят на свобода, без да им се дава стандартен образец. Но ако някое 
дете се затруднява, учителят може да му помогне с идеи и насоки. 

БЕЛЕЖКИ: 


