
БОМБИЧКИ СЪС СЕМЕНА 
ОСНОВНА ТЕМА: ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЯТА 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  
Бомбичките със семена са полезен инструмент, който градинарите могат да 
използват за засяване на цветя в оголени места в градината, създавайки 
цветни острови от красота и удобни местообитания за насекомите опрашители. 
Това е ефективна техника, която е особено подходяща и мотивираща за деца 
от 3 до 6 години. Представлява забавно приложно занимание, при което 
децата създават малки топки от глина и компост с вложени семена на цветя и 
бомбардират с тях различни пространства. Процедурата се състои в следване 
на лесна рецепта за направата на семенните топки и след това ги хвърляме на 
местата, които искаме да обогатим с живи цветни цветя. Тази дейност е 
развлекателна, лесна за изпълнение и може да бъде адаптирана към нуждите 
на всички ученици. Следователно е подходяща за включване във всички 
видове обучение, както и за съвместни занимания и диалог между 
поколенията. 



	 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:  
12 деца на различна възраст между 3 и 6 години       
 

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 
 1 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
l 2 часа за подготовка; 
l 60 минути за провеждане на дейностите с деца. 



МЕТОДИ: 
Бомбичките със семена се приготвят от смес от глина, компост и семена 
на цветя. Всеки един от тези материали трябва да бъде обработен, за да 
се гарантира, че глината и компостът са с относително фина текстура, че 
семената са качествени. Децата се включват с ръце в процеса на 
отделяне на семенцата и разтрошаване на почвата.  
Тази дейност може да се извърши в няколко стъпки: внимателно 
селектирате семената (от красиви и медоносни растения), размесвате 
всички съставки, следвайки лесна рецепта на бомбички със семена 
(глина, компост, семена и вода). Накрая оставяте топчетата да изсъхнат и 
след това ги разхвърляте в градината 

ЦЕЛИ: 
•  Запознаване и усвояване на алтернативна градинарска техника; 
•  Опознаване на медоносни растения (цветя) и начините за 
тяхното директно размножаване чрез бомбички със семена; 

•  Въвеждане на концепцията за екологична самодостатъчност; 
•  Учене чрез преживяване, движение и стимулиране на сетивата. 



Количество  Материали  Забележки  
Семена от медоносни   растения   

Глина Или местна глинеста почва 

Пресят компост  Или почвена смес 

Вода В бутилка или пулверизатор, за да се 
дозира лесно 

Голям леген за смесване на съставките   

Кутия или тарелка, в която ще подредим 
готовите бомбички 

  

По една за всяко 
дете 

Работни престилки 

Пиктограми на всяка една дейност от 
заниманието 



ВЪВЕЖДАЩО ВИДЕО 
Като въведение към заниманието учителят може да 
покаже на децата кратък видеоклип, показващ хора, 
които хвърлят бомби със семена, и ги пита какво 
мислят за използваните материали. Изслушва 
отговорите и след това обяснява кои са истинските 
съставки на тези тихи бомби. 

ВИЗУАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ ПРЕДИ ДЕЙСТВИЕТО С ЦЕЛ 
МОТИВИРАНЕ НА ДЕЦАТА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЕТО: Преди да 
започнем дейността, ние показваме на децата пиктограмните материали, които ще 
използваме, както и процеса на изработване на бомбичките със семена. По този начин 
извършваме приобщаваща дейност с децата, които се нуждаят от повече внимание. 

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



A. Време е да приготвим почвата! 
 
ИЗБОР НА СЕМЕНА И РЕЦЕПТА ЗА БОМБИЧКИТЕ 
След видеоклипа излизате с децата в градината, където им показвате 
предварително приготвените материали, които те вече познават от видео 
презентацията. Отново обяснявате колко е важно да се използват семена на 
местни растения, които растат по щадящ за природата начин. Припомняте 
рецептата и оставяте децата да използват своите ръце, за да смесят хубаво 
всички съставки (компост, глина, вода и семена). След като съставките са 
добре  смесени, поканете децата да ги оформят, като направят топчета. 
После ги оставете да изсъхнат за известно време (ако не е възможно, 
използвайте по-малко вода). Накрая децата разхвърлят бомбичките в зоната 
на градината, която предварително сте избрали за засаждане на медоносни 
растения. Не е необходимо да ги поливате или заравяте в почвата. Тази 
двигателна дейност ще отпусне и забавлява Вашите ученици. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ (времетраене: 30 минути) 





ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ. 
След като заедно с децата съберете и подредите материалите, и си измиете 
внимателно ръцете, с цялата група се връща в класната стая за провеждане 
на дискусия. 
Питате ги какво мислят, какви съставки съдържат бомбичките със семена, как 
се правят и за какво се използват. Попитайте децата дали им е харесало и 
дали са се забавлявали с тази дейност. Накрая може да направите обща 
рисунка, на която да се вижда как ще изглежда градината, когато бомбичките 
избухнат в цветни острови. 

АЛТЕРНАТИВНА ДЕЙНОСТ 
Може да предложите на децата да си вземат малко семена и рецептата за 
бомбичките, за да си направят допълнително количество бомбички вкъщи 
заедно със семействата си, и после да ги пръснат в различни места из града. 

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

В следващите седмици посещавайте местата, където сте хвърлили 
бомбичките със семена, за да наблюдавате как се развиват. 


