ПРОЕКТ „ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЕТО“
ОСНОВНА ТЕМА: ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЯТА
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
Децата подготвят плакат (постер, пано), представящ жизнения цикъл
на растение – от фазата на семето до разцъфналото цвете. Той
показва стъпка по стъпка етапите – от сеитбата, покълването и
разсада до израстването, появата на стъблото, първите листа,
цветната пъпка и пр. Проектът се прави върху голям картон, с цветни
хартии и лепило.
.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 5 деца на възраст 4-5 години
УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 1
учител

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

ЦЕЛИ:
Децата ще:
- Научат етапите на растежа на растението;
- Разширят речника си по темата – семе, покълване и др.;
- Подобрят фините си двигателни умения – чрез рязане, лепене и др.;
- Практикуват математика – броене, подреждане и др.;
- Научат повече за различните начини на поливане – дъжд, лейка и др.;
- Подобрят уменията си за работа в екип;
- Подобрят уменията си за слушане и разбиране, слушайки
инструкциите на учителя;
- Подобрят концентрацията си.
МЕТОДИ:
Децата са в класната стая. Използвайте техните училищни вещи –
моливи, лепило, хартия, бои и т.н.

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО:
Заниманието е подходящо за закрито пространство (класна стая).

Количество

Материали

Забележки

1

Голям картонен лист (пано)

напр. 10-12

Разноцветна хартия – 2 зелени
листа, 1 светлокафяв/ бежов, 2
кафяви, 1 оранжев, 1 син, 1
жълт, 1 лилав, 1 червен и/ли
различни цветове по Ваш избор

2-3

Ножици

Зависи от броя на децата

2-3

Лепило

Зависи от броя на децата

1 метър

Дебел конец за корените

Трябва да се нареже

2-3

Четки за водни бои

1 комплект
1

Водни бои
Брокатено лепило

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
ЕТАП 1 - ВСТЪПИТЕЛЕН: (времетраене: 10 минути)
Учителят показва на децата кратък
видеоклип за жизнения цикъл на
растението, който има за цел да въведе
темата на проекта. Показва им и плакат с
различните етапи на развитие и им
обяснява какво ще правят, какви предмети
и материали ще използват, как ще
направят свой собствен плакат.
https://www.youtube.com/watch?
v=Avrbtt7izP4&fbclid=IwAR3M0F5Dg7eOb_n
VhjKO7kPcCVySC79uFc4DOUEXGtdahHDE
D4h9t2VMD-4&app=desktop
http://seedsurvivor.com/wp-content/uploads/
2018/01/Plant_Growth_Stages_02242014.jpg

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)
Учителят поставя плаката на масата, така че всички деца да го виждат и да
участват. Той разпределя ролите и задачите между тях и предоставя насоки
стъпка по стъпка, като се съобразява с желанията на децата и техните
предпочитания към различни дейности.

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)
Учителят направлява децата стъпка по стъпка и им
показва частите от етапите на развитие на растенията.
Всички деца участват с различни роли и задачи. Те
правят:
- почва от кафява хартия и трева от зелена хартия;
- малки семена от бежова хартия и корени от конец;
- кълнове, стъбло и листа от зелена хартия;
- пеперуди от червена/ розова хартия и цветя;
- слънце от жълта/ оранжева хартия и лейка с цвят по
избор;
- капки дъжд от синя хартия.
* С цветове по Ваш избор може да направите лейката,
пеперудите, цветята.
Използвайте лепило, за да залепите всичко върху
големия картон.
Когато плакатът е готов, го окачете на стената, за да се
вижда от всички деца.

ЕТАП 3- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА (времетраене: 10 минути)
Учителят прави обобщение на извършената работа чрез въпроси към децата,
свързани с реализираните задачи, поливането на растенията, с околната
среда и т.н.

ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ:
https://www.youtube.com/watch?
v=Avrbtt7izP4&fbclid=IwAR3M0F5Dg7eOb_nVhjKO7kPcCVySC79uFc4D
OUEXGtdahHDED4h9t2VMD-4&app=desktop
http://seedsurvivor.com/wp-content/uploads/2018/01/
Plant_Growth_Stages_02242014.jpg

БЕЛЕЖКИ:
Някои от частите, които трябва да бъдат изрязани, са твърде малки и
затрудняват децата (зависи от възрастта им). Децата може да се нуждаят от
напътствия и малко помощ. Опитайте се проектът да бъде не по-дълъг от 30
минути, защото е трудно децата да останат фокусирани за попродължително време и започват да се разсейват.

