
ЖИВОТЪТ ГРАДИНАТА – 
ИГРАЙ И РАЗКАЗВАЙ 

ОСНОВНА ТЕМА: ДЕЙНОСТИ В ГРАДИНАТА 
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  
Децата ще открият процеса на отглеждане на растенията: от 
подготовката на почвата до засяването на семена, поливане, 
покълване, цъфтене, опрашване и реално производство на плодове. 
Чрез драматизация децата ще преживеят основните стъпки на 
отглеждането на растения: прекопаване, засаждане, поливане, 
опрашване. По-късно те ще обсъдят защо хората трябва да ядат 
плодове и зеленчуци и колко важни са те за човешкото здраве. 
Драматизирането на процеса ангажира децата в процеса на 
отглеждане на растения, разговорите и игрите добавят значителна 
стойност към ученето.  



ЦЕЛЕВА ГРУПА: 12-18 деца на възраст 3-4 години         	

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 1 учител 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
10 минути – предварителна подготовка на дейността 
30 минути – работа с децата 

ЦЕЛИ: 
Запознаване с процеса на отглеждане на растения; 
Запознаване с части от растението: корен, стъбло/ ствол, клони, листа, 
цветове и плодове; 
Разбиране на факта, че всички растения произлизат от семена, че почвата е 
необходима за засаждане и че трябва да бъде подготвена предварително, 
както и че има  дейности/ стъпки, които трябва да бъдат извършени за 
растежа и развитието на растенията; 



	
ЦЕЛИ: 
Научаване за ролята на слънцето и водата в процеса на покълване, за 
опрашването и опрашителите; 
Стимулиране на наблюдението, мисленето и решаването на проблеми; 
Разбиране на процеса, който се осъществява в природата от научна гледна 
точка; 
Научаване за абсорбиращата сила на различните материали; 
Корените имат не само задача да абсорбират хранителни вещества и вода, 
но и да "закотвят" растението. 



МЕТОДИ: 
Ученето в рамките на заниманието се осъществява чрез игра, 
движение, драматизация, имитация и разказване на истории, за да се 
отговори на различните видове интелигентности и стилове на учене 
на децата:  слухови, визуални, емоционални, кинетични, групови и 
сетивни (сензорни). Всяко дете има своя собствена роля в 
драматичното представяне и никой не трябва да бъде изоставен 
(изолиран). 

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
Дейността може да се извършва навсякъде, стига да има достатъчно 
място за децата. Ако се провежда в учебната зала (класната стая), 
наличието на градинa като реквизит/ декор е отлично допълнение. 



Количество Материали Забележки	

1 Картина/ рисунка на слънце Може да бъде изрязана от картон и 
ламинирана 

1 Лейка  
Да се има предвид, че децата са на 
възраст около 3-4 години и тежка 
лейка няма да е подходяща 

15 Играчки за пръсти - пчели/ 
пеперуди   

1 Буркан с различни семена 

Картини/ рисунки на 
различни растения 

Принтирани и ламинирани, но по-
добре би било да осигурим 
истински растения 



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

- Деца, знаете ли откъде идват растенията? 
(различни отговори)  
- Отлично, растенията идват от семена.  
(Покажете им семената в буркана) 
- Погледнете ги внимателно. Какво виждате? Някои са малки, други са по-
големи, някои имат крила и могат да се носят във въздуха. Кой би повярвал, че 
от тези малки семена ще пораснат тези красиви цветя (покажете им 
картината на слънчогледите или реалните растения от градината).  
- Бихте ли искали да откриете как се случва това? Сега ще разиграем този 
процес. За да направим представление, се нуждаем от актьори и декори. За 
нашата игра ще ни трябват семена, слънце, дъжд и няколко пчели.  
(Определете деца за всяка позиция: вкл. за пчелите и семената; раздайте 
реквизита: слънцето и лейката.) 



A.    Време е да подготвим почвата! 
 
Помолете децата да направят кръг.  
След това обяснете, че за да засадят нещо, трябва да подготвят почвата. 
Попитайте ги дали семената ще бъдат щастливи, ако почвата е много твърда 
или много суха, или много песъчлива. Помолете ги да обосноват отговорите 
си. 
Кажете им, че сега те (цялата група) ще подготвят почвата за семената. Кажете 
им да вземат въображаема мотика, насърчете всяко дете да хване здраво 
своята въобръжаема мотика и да започне да имитира прекопаването на 
земята. 
Кажете на децата да повтарят Вашите движения. След това продължете 
въображаемото прекопаване, като се движите в кръг. Ако знаете някакви 
стихотворения или песни за копане, моментът е подходящ да ги използвате. 
В края на тази дейност помолете децата да изтрият потта от челото си, защото 
са свършили тежка работа. 



Б.  Време е за сеитба! 
 
Кажете на децата, че почвата вече е готова да приеме семената и те ще ги 
засеят. Помолете децата да държат въображаеми саксии, пълни с 
въображаеми семена и да започнат да сеят по традиционния начин, 
хвърляйки семената с ръцете си, като се движат в кръг.  
След като сте готови, кажете на децата, че те са истинските семена и ги 
накарайте да седят и да се преструват, че са малки спящи семена. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  
 



В.   Пролетта идва и семената поникват! 
 
Време е слънцето и дъждът да се появят в драматизацията. Помолете децата, 
които изпълняват ролите на слънцето и дъжда, да държат реквизита си (слънцето 
и лейката). Насърчавайте "слънцето" да се разхожда из "спящите семена" и да ги 
стопли със своите лъчи. След това идва "дъждът", който напоява "спящите 
семена".  
Време е децата да се събудят и да започнат да поникват. 
Кажете им внимателно да вдигнат първо едната си ръка, после - другата, след 
което бавно да се изправят и да започнат да се протягат. Новото растение/ стръкче 
се появява от почвата.  
Помолете децата да повторят движенията и идентифицирайте частите на 
растението: наведете се до краката си и кажете: «корени”, след това вдигнете ръце 
по дължината на тялото и кажете: “стъбло”, вдигнете ръцете си и кажете: “клони”, 
мърдайте с пръсти, посочвайки: “листа”. Повторете тази дейност няколко пъти, за 
да могат децата по-добре да практикуват частите на растението. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  









След играта децата сядат и обобщават заедно какво са открили по време на 
дейността. Покажете им отново всички реквизити и ги накарайте да повторят 
основните етапи на растежа на растенията. 

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


