
РАСТЕНИЯТА – ПРИЯТЕЛИ: ЗАЕДНО 
МОЖЕМ ПОВЕЧЕ 

ОСНОВНА ТЕМА:ЕКОСИСТЕМАТА 
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  
В това занимание децата се запознават с концепцията за засаждане на 
комбинации от растения-партньори (алелопатия), което осигурява естествена 
механична и химична защита на градината от болести и вредители, повишава 
имунитета на растенията и осигурява изобилна и органично чиста реколта. 
Хората от древни времена са знаели, че съжителството на растения от различни 
видове, осигурява защита на градината от вредни насекоми и болести, обогатява  
почвата с полезни вещества и осигурява благоприятна среда за развитие на 
цялата екосистема. Децата ще научат за основните комбинации от растения-
партньори чрез забавна игра с флаш карти, движение, диалог, използване на 
метода „дизайн мислене" и накрая ще приложат на практика новото знание, като 
засеят или оформят компост-бомбички със семена на растенията, принадлежащи 
на избраните от тях растителни семейства.  



ЦЕЛЕВА ГРУПА: 10-12 деца на възраст 4-6 години      
       

	

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 1 учител и 1 асистент 
Ако в групата има деца със специални образователни потребности, 
някои от тях може да се нуждаят от асистент. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
20 минути – предварителна подготовка на дейността 
30-40 минути – работа с децата 



	
ЦЕЛИ: 
 
В това занимание децата:  
● ще се запознаят с концепцията за растенията-парньори и 
начините, по които те си сътрудничат; 
● ще научат да разпознават някои от основните растителни 
партньорства (гилдии); 
● ще развиват своята груба и фина моторика чрез двигателна 
активност и игра в група; 
● ще развиват креативност и кооперативност чрез работа с 
природни материали за засаждане на семената на избраните 
растения; 
● ще развиват умения за системно мислене и използване на 
подхода "дизайн мислене"; 
● ще обогатят своя речников запас с нова терминология. 



МЕТОДИ: 
 
● Презентация от страна на водещия; 
● Игра “Растенията приятели” – драматизация и двигателна 
активност; 
● Изследователско учене чрез проучване на информация за 
растенията, разпознаване и комбиниране на семената им; 
● Практическа сесия за засаждане на семена или разсади на някои 
растителни гилдии (семейства); 
● Въвеждане на правила на групата и конкретното занимание, 
съблюдаване на спазването им. 
 
Това е практико-приложно занимание, в което децата учат чрез 
ролева игра и практическа работа в градината. 



НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
 
Заниманието е най-ефективно, когато се провежда на открито в 
градината, с възможност за директно засаждане на растенията в 
лехите, но може да се провежда и на закрито, като семената се 
влагат в глинени топчета, които впоследствие може да се изнесат в 
градината и да се положат в лехите. 
  
ВНИМАНИЕ: Правила за сигурност и безопасност 
Ако се използва техниката за влагане на семената в глинено-
хумусни топчета, желателно е да се вземат предварително хигиенни 
мерки – престилки, настилка за работния плот, възможност за 
измиване на ръцете след заниманието. 



Количество Материали Забележки	
1 комплект ламинирани 
карти с избрани 
комбинации на 
растения-приятели, със 
залепена на тях 
дървена пръчка, която 
може да се забие в 
лехата  

Карти с изображения на полезните 
комбинации за всяко основно растение 
(домат, боб, краставица, тиква, тиквичка) и 
неговите партньори	

На всяка карта 
има  снимка и 
наименование на 
растението, 
което ще бъде 
засадено в 
градината. 

1 комплект карти на 
растенията, които ще 
бъдат засадени в 
лехите 
  

Комплект карти със снимка и надпис на 
всяко растение, с което ще се работи – за 
всяко дете трябва да има карта. 
Комплектът трябва да съдържа една или 
повече растителни гилдии (семейства), за 
да може децата да се комбинират по 
време на играта. Добре е картите да имат 
цветно кодиране (цветна рамка) за всяка 
комбинация от растения-партньори, която 
ще се използва в заниманието.  

Препоръчително 
е да има дървени 
колчета за 
фиксиране към 
всяка карта, за 
да бъде сложена 
в лехата при 
засаждането. 



Количество Материали Забележки	

достатъчно, за да 
има за всяко дете 

флипчарт или отделни листове хартия и 
материали за рисуване, за да може децата да 
нарисуват растителните гилдии (семейства), 
които ще си помагат взаимно, когато бъдат 
засадени заедно в градината 

  

достатъчно, за да 
има за всяко дете 

семена и материали за засаждане на растения-
партньори в отделни секции на градината или 
отделни саксии/кутии за разсад 

  

колекция от 
семена, които ще 
се използват в 
играта и за 
засаждането 

важно е семената да бъдат предварително 
синхронизирани с наличните карти – т.е. за всяко 
растение трябва да има кореспондираща карта в 
колекцията с растенията-партньори 

достатъчно, за да 
има за всяко дете 

глинеста почва, хумус и малко вода, саксии/ 
малки кофи за разбъркване на почвата и 
семената, поставки за подреждане на готовите 
топчета със семена 



Учителят информира децата за целта на заниманието, какво ще научат и какво ще 
правят.  
 
Поставя рамки и правила за дейностите.  
 
Обявяват се правилата за безопасност! 
 
Педагогът информира децата, че предстои да изследват темата за приятелството, 
че растенията също имат приятели, с които предпочитат да живеят заедно, 
подкрепят се и си партнират. 
 
Водещият задава уточняващи въпроси, за да идентифицира когнитивното ниво и 
капацитет на децата, доколко са готови да участват активно, да коментират темата 
за партньорството и за живота на растенията, какво точно знаят вече и каква е 
тяхната способност и готовност да се включат в заниманието. 

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



Дискусия за приятелството – водещият инициира 
дискусия относно приятелството и партньорството – 
децата отговарят и коментират въпроси като 
например: "Имате ли приятели? Който има приятели, 
да вдигне ръка. Който обича да играе с приятели си, 
да вдигне ръка. Как се чувстваме, когато сме заедно 
с приятелите си – щастливи сме, играем си, говорим 
(общуваме), чувстваме се добре, смеем се и т.н."	
Всички заедно стигат до извода, че е прекрасно да 
имаш приятели – игрите са много по-интересни, 
разговорите, смехът, дори, когато си тъжен или 
ядосан, помага да имаш приятел. Приятели ни 
подкрепят в трудни моменти. После учителят 
разказва, че растенията също имат своите приятели 
– други растения, с които обичат да растат заедно и 
да споделят една лехa, да се подкрепят, докато 
растат, да се защитават заедно от вредните 
насекоми или лошото време.	

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  
 



Растенията-приятели – учителят разказва, че от стари 
времена хората са знаели как да засаждат растения, 
които са приятели и взаимно си помагат, растейки заедно 
в една леха.	
"Искате ли да научите кои са растенията-приятели?"	
Всяко дете изтегля по една карта от комплекта с 
индивидуални карти на растения.	
После учителят извиква детето, което държи карта с 
водещо растение (напр. домат) и започва да разказва 
весела история, че се търсят приятелите на г-н Домат... 
Постепенно всяко дете, което държи карта с растение – 
партньор на домата, излиза и се присъединява към 
групата на г-н Домат. Детето използва тялото си, за да 
визуализира основни черти от растението, чиято карта е 
изтеглило – напр. доматът е високо и голямо растение, 
което хвърля сянка, а босилекът е нисък, не обича 
директните слънчеви лъчи и има силен аромат. Така 
прогонва мушиците, които вредят на домата. Засадени в 
съседство, тези две растения взаимно се подкрепят и 
пазят. Освен това са и много вкусна комбинация, когато 
ги сложим в салатата или пицата.	

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  
 



По този начин се разиграват няколко основни комбинации от растения-
партньори. 
 
Това е игра, която протича с много хумор и движение. 
 
Във втората част на заниманието децата използват картите, на които са 
нарисувани конкретни комбинации от растения-партньори, или сами рисуват 
схема на растителна гилдия с помощта на дизайн-картите от първото 
занимание. 
 
Следвайки схемата на растенията-партньори, децата засаждат семена или 
разсад на подкрепящи се растителни гилдии в предварително подготвени и 
определени за целта лехи. 		
 
Непосредствено след засаждането на растенията се поставят табели, които 
обозначават какви растения са засадени и указват, че това е комбинация от 
растения-приятели. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30-40 минути)  
 



Допълнителен елемент към това занимание е и 
засаждането на малка леха, която се нарича "Пчелен рай" и 
в която целенасочено се засаждат семена или разсад на 
разнообразни медоносни цветя за привличане и подкрепа 
на полезните насекоми на градината - пчели и калинки.  
 
ВАРИАЦИЯ: ако заниманието се провежда на закрито, 
засаждането на комбинациите от растения-партньори се  
прави с техниката за топчета от хумус и глинена почва, 
които впоследствие се изнасят и засаждат в градината. 
Работата с мократа глинена почва е допълнителен стимул 
за сетивата и грубата моторика на децата. 
 
При ползване на тази техника е важно топчетата с 
различните семена да се подредят и маркират със 
специални табели, за да се визуализира концепцията за 
комбинирано засаждане на растения-парньори.	

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30-40 минути) 



В заключителната фаза децата се събират в кръг и отново обсъждат темата 
за приятелството. Учителят задава въпроси: "Растенията имат ли приятели? 
Кои са приятелите на домата например? Дали помогнахме на градината, 
като засадихме растения, които обичат да живеят заедно и да си помагат? 
Как работихме заедно, помагахме ли си? Как се чувстваме, когато си 
помагаме и се подкрепяме да работим заедно?"  
 
Учителят си води записки и анализира заниманието, отбелязва препоръки 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)  



Цел на обучението: децата да познават поне една комбинация от партньорски 
растения. 
 
Въпроси на учителя: нарисувайте градина с домат, който сме засадили 
вътре, заедно с приятелите на домата - магданоз, лук, боб, невен. 
 
Графика: общият фон е градина с цветна леха в центъра и следните растения 
от дясната страна: домат, лук, невен, като имената им са написани под техните 
изображения, за да може децата да ги видят и нарисуват вътре градината. 
 
Графични елементи: 
- Градината като фон; 
- Цветна леха; 
- Домат; 
- Лук; 
- Босилек; 
- Невен. 

ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 



Карта на растения-приятели, въз основа на която да създадете свои 
собствени карти на растителни "семейства": 
 
https://media.smilinggardener.com/files/images/articles/vegetables/companion-
planting-chart.pdf 
  
 
https://21z6r9yf8x02eaff51wxrs58-wpengine.netdna-ssl.com/images/Companion-
Planting_afristar.jpg 
 

БЕЛЕЖКИ: 


