
МАЛКО СЕМЕНЦЕ ЗА 
ГОЛЕМИ ОТКРИТИЯ 

ОСНОВНА ТЕМА: ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЯТА 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 
Слушайки на старинна басня, децата ще се запознаят с жизнения цикъл на 
растението – от какво израства, какво представляват семената, как се 
образуват, и също как различните семена имат нужда от различни видове 
почва, за да се развиват. 
 
Децата практически ще изследват всички стъпки на жизнения ритъм на 
растенията, като се запознаят с различни семена отблизо, засаждат и се 
грижат за тях, отглеждайки младо растение. Също така, децата ще 
използват семена, за да създадат “маракас”, музикален инструмент от 
старата латиноамериканска традиция, и ще направят заедно малък концерт. 



Опознаване функцията на семената 
Запознаване с различни семена по форма, цвят и размер 
Запознаване с различните видове почва 
Практически опит как едно семе покълва и се превръща в растение 
Експериментални занимания със сеитбата 
Използване на материал по различен начин от обичайната му употреба 
Опознаване на времевия фактор в естествените процеси 
Развите на търпение и умение за изчакване на резултатите от положени усилия 
Практически опит с ежедневната грижа за посевите 
Развитие на практични умения и финна моторика. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 
30 деца на възраст  3-5 години 
 
УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 
2 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
2 часа за подготовка; 
50 минути за провеждане. 

ЦЕЛИ: 



МЕТОДИ: 

Любопитството на децата се стимулира чрез разказване на вдъхновяваща история. 
За да въведем темата, започваме от въображението и след това стигаме до 
практически занимания и учене чрез лично преживяване. Отделни фази, свързани 
с ръчни дейности, които изискват прецизни движения и концентрация, се редуват с 
работа в екип и сътрудничество. На финалния концерт децата ще имат и 
музикално изживяване, по време на което ще бъдат помолени внимателно да 
следват инструкциите на диригента, но след това ще имат възможност свободно 
да се изразяват, като свирят на музикалния инструмент, който сами са изработили. 

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО: 

В по-късен момент ще е необходима зеленчукова леха, за да засадите 
кълновете. 



Количество Материали Забележки 
1 Приказката за “Торбата със 

семена” 

1 Графики: семена-кълн – разсад – 
растение  

Могат да бъдат разпечатани или да бъдат 
презентирани на интерактивната дъска 

Колкото е 
необходимо 

Пясък Пясъкът е необходим за наблюдение 
 

Колкото е 
необходимо 

Чакъл 

5 литра Почвен субстрат 

1 литър Експандирана глина 

Семена: царевица, нахут, тиква, 
боб, слънчоглед и др.  

6 Купички, който съдържат по 5 
семена от всеки вид. 

Броят на купичките зависи от броя на работните 
маси в класната стая. Броят на семената зависи от 
броя на децата на всяка маса.  
(напр. 6 маси по 5 деца на всяка = 6 купички с по 5 
семена от всеки вид – общо 30 семена.) 

30 Биоразградими кофички за разсад Може също да ползвате кофички от кисело мляко 
или сандъчета. 

30 Пластмасови лъжички 



Количество Материали Коментари 
18 Сандъчета с почва 3 сандъчето на всяка маса (по едно за всеки 

вид почва) 

30 Лепило – стик 

30 Етикети, на които е изобразено конкретно 
семе и има място за изписване на 
неговото име 

Етикетът ще бъде прикрепен към саксията. 
Децата ще изберат различен етикет в 
зависимост от семената, които ще засаждат. 

30 Прозрачни декоративни топки за 
изработка на маракасите с диаметър 6 см 

Може да се използват и празни пластмасови 
бутилки с капачки. 

30 Конопени въженца/ връвчици Препоръчваме да ги направите достатъчно 
дълги, за да може с тях да привържете 
етикета към маракасите, но не твърде дълги 
(вижте снимката във фаза „Е. Направете 
маракасите“) 

30 Етикети, на които децата ще запишат 
своите имена.  

Трябва да се предвиди етикет за всеки 
маракас. 

1 Готов маракас Покажете го на децата, за да им бъде по-
лесно да изработят свой собствен маракас. 

Листа от вестник Може да се използват за покриване на 
работните маси 



ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ЗАНИМАНИЕТО 

ЕТАП 1 – ВСТЪПИТЕЛЕН (времетраене: 10 минути) 
 

„Добро утро, деца. Знаете ли, че днес ще открием едно много мъничко нещо, 
от което ще се появи цяло растение? 

Ще открием семенцето! 

Първо, бих искал/а да ви разкажа една приказка ... " 

Продължете, като прочетете баснята, озаглавена „ТОРБАТА СЪС СЕМЕНА“. 
Текстът на историята е приложен. 



ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ (времетраене: 30 минути) 
A. Изследване на семената 

  
След като историята приключи, попитайте децата дали смятат, че семената са важни и каква е 
тяхната роля. Семената са много важни, тъй като от тях се развиват растенията. ''Случвало ли 
ви се е да разглеждате внимателно семената? Искате ли да направим това заедно?“  
Поставете кофичка със семена, които са различни по форма, цвят и размер (например 
боб,леща, царевица) на всяка маса. 
Стимулирайте наблюдението: помолете децата да намерят и вземат семе, което е кръгло, след 
това жълто семе, след това най-малкото от всички семена. 
 
Б. Как семето се превръща в растение? 
„Сега нека се опитаме да разберем как расте едно семе“: използвайки чертежа на 
жизнения цикъл на растенията, обяснете последователността в жизнения цикъл на 
растението – семе – кълн – младо растение (разсад) – растение. Семето се засява в 
почва, където то се разпуква и се формира малък корен, с който започва да се храни. 
Това се нарича покълване на семето. След това се развиват първите листа и тогава 
семето се превръщат в кълн, а когато се развият още няколко листенце, го наричаме 
“разсад” или младо растение. В тази фаза растението може да бъде пресадено навън 
във вашата градина. Тогава младото растение ще продължи да израства докато се 
превърне във възрастно растение. 



В.Дали почвата е еднаква? 
(Може да бъде полезно да покриете работните маси, за да улесните почистването след 

заниманието.) 
Попитайте децата от какво смятат, че има нужда едно семе, за да се превърне в силно и 
здраво растение. Изслушваме техните предположения, докато стигнат до заключението, че 
едно семе се нуждае от грижи и време: трябва да бъде засадено в почва, трябва да се 
полива и трябва да получава светлина и топлина от слънцето. 
Съсредоточете се върху почвата. 
Поставете 3 кофички с различните видове субстрат (пясък, чакъл, почва) на всяка маса, 
така че децата да могат да ги наблюдават и да ги докосват. Това са субстрати с различни 
характеристики. Опитайте се да ги идентифицирате заедно с децата, като стимулирате 
наблюдението и усещането за допир; насочвайте ги, за да достигнат до заключението, че 
могат да бъдат разграничени не само по цвят, но и по размер на съставящите ги частици 
(гранулометрия), и по усещането за допир (например: чакълът е по-твърд, а почвата е по-
мека). 



Г. Подготовка на саксията 
 
След като забележат разликите, попитайте децата кой тип субстрат биха използвали за запълване на 
саксия за посев. Най-подходящият тип субстрат е почвата, но ще добавим експандирана глина, за да 
създадем по-мека смес, която ще осигури по-добър обмен на въздух и вода. 
Мотивирайте децата, като им кажете, че сега всеки, който иска, ще може да посади  семето, което 
държи в ръката си, и ще трябва да се грижи за него, докато покълне и стане хубав разсад, и накрая – да 
го засади в градината.  
Дайте на всяко дете кофичка и чаена лъжичка. 
Нека всяко дете да си избере семе, което ще засее. 
Трябва да сложат 2 чаени лъжички експандирана глина гранули на дъното  
на саксията и 10 чаени лъжички почва. 
Името на всяко дете се изписва на етикета, който е залепен на саксията,  
за да ги идентифицирате лесно.  
Изображението на семената на етикета ще напомня на  детето за семето,  
което е посадено. Накрая децата ще трябва да напоят почвата с помощта  
на малка чаша и да оставят кофичките си на слънчево място. 



Д. Изработка на маракаси 
(Почистваме масите след предишното занимание с почва.) 

„Сега бих искал/а да ви разкажа нещо повече за семената. Знаете ли, че много отдавна на места, 
далеч от нас, семената са били използвани и за направата на музикални инструменти? 
Какво да направим заедно сега? 
Ще направим маракаси (можем да покажем готов маракас за пример) и след това ще опитаме да 
направим концерт." 
Поставете на всяка работна маса по една купа, съдържаща много семена от един и същи тип. Но нека 
семената на различните маси да бъдат различни. По този начин децата на една маса ще имат семена 
от боб, на друга маса – семена от царевица, на трета – семена от леща, четвърта – тиквени семки и 
семена от нахут на последната маса. 
Дайте на всяко дете прозрачна пластмасова топка (или малка  
пластмасова бутилка с широко гърло). Помолете ги да я отворят и  
напълнете едната половина с 3 чаени лъжички семена. Поставете  
другата половина върху нея и затворете топката. Прокарайте  
въженцето (коноп) през горния отвор или го вържете за гърлото на  
бутилката и дупчицата на етикета.  
Напишете името на детето на гърба на етикета. 



Е. Хайде да направим концерт със семена! (6-7минути) 
 
Когато всяко дете е готово с изработката на своя маракас, каним всички да направим 
заедно концерт.  Уточнете коя работна маса с какви семена е изработила маракаси. Нека 
децата от всяка маса да демонстрират звука, който издават техните маракаси. 
Коментирайте, че звуците са различни, също както са различни и семената, които са 
сложени в маракасите. Децата от всяка маса подават различен ритъм, а децата от 
останалите маси го повтарят с техните маракаси. След това може да поканите децата от 
друга работна маса и всеки път групата ще трябва да свири според техните инструкции. 
Например: свирете бавно, разклащайте бързо, разклатете 3 пъти, разклатете 5 пъти. 
След това накарайте целия клас да свири заедно, оставяйки всяко дете свободно да 
разклаща своя маракас. 
 
ФАЗА 3- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА (времетраене: 10 минути) 
След като концертът приключи, обобщете наученото – какви са функциите на семената и етапите на 
растеж на растението. Какво точно са направили децата – подготовка на почвата, полагане на 
семенцата, ще трябва да се грижат ежедневно за тях и след като покълнат, могат да излязат и да 
изхвърлят биоразградимата саксия директно в градинската земя. Биоразградимият съд ще се 
разпадне в почвата с течение на времето. 
Коментирайте как всяко дете има ценна роля и принос за отглеждането на хубав и здрав разсад, от 
който ще израснат силни и здрави растения в градината. 



ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 

Препоръчителни са следните упражнения, за да се уверите, че децата 
са научили, че: 
 
- има много и най-различни семена; 
 
- растенията се развиват от семена и техният жизнен цикъл се състои 
от конкретни последващи фази; 
 
- от кое семе какво растение покълва и се развива. 



ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ: 

Преди тази дейност е добре да посеете някои семена предварително, които да 
покълнат, за да може да покажете на децата как изглежда истински кълн. 
Засявайки повече семена по различно време, вие можете да покажете на децата и 
различните етапи на растеж на растението. По този начин бихте могли да 
направите реално наблюдение, помагайки си и с графична рисунка. 
 
- Пластмасови топки за приготвяне на маракаси 
https://www.amazon.com/Prettyia-Plastic-Fillable-Ornament-Christmas/dp/ 
B07KJTYCYZ/ref=sr_1_3? 
ie=UTF8&qid=1548775094&sr=8-3&keywords=plastic+transparent+balls+6+cm 
 
 
- Биоразградими кофички за разсад 
https://www.internova2000.com/categoria-prodotto/biodegradabile/bicchieri- 
biodegradabile/page/2/ 
 
https://www.amazon.co.uk/Compostable-Drink-Cups-114ml-Biodegradable/dp/ 

B01N28FADB 



ЗАБЕЛЕЖКИ 

-Кофичката (или сандъчето за разсад) може да се напълни със смес, направена по 
следния начин: 5 части почва и 1 част гранули от експандирана глина, които могат да се 
приготвят предварително (дори от самите деца) и след това да се разпределят. 
Би било хубаво да се използват стари и необработени семена, като в този случай би 
трябвало 
да се поставят във вода през нощта преди заниманието. 
Когато поставяте семето в почвата, се препоръчва да го поставите на дълбочина три 
пъти по-голяма от неговия размер. 
Семето трябва да се полива всеки ден, но не с твърде много вода. Една лъжица вода е 
достатъчна. 
Като алтернатива на биоразградимите съдове можете да използвате кофички от кисело 
мляко или чаши. В този случай, когато семето е покълнало и разсадът е пораснал, 
можете да го засадите в градината. Градинската земя трябва да е достатъчно влажна, а 
разсадът трябва внимателно да се извади от саксията, като придържаме стъблото и се 
стараем да не нараним нежните корени. Пресаждането е много деликатна операция и 
няма гаранция, че всички растения ще оцелеят. Някои биха могли да изсъхнат или да не 
успеят да се развият правилно дори ако всичко е направено по най-добрия възможен 
начин. Обяснете на децата, че това може да се случи, но дори ако отделни стръкчета 
разсад се прекършат, най-важен е общият резултат и градината като цяло! 
 


