
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА 
РАСТЕНИЕТО 

 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  
В това занимание децата ще се запознаят с цикъла на живот на растението, 
като гледат кратък видеоклип и изследват всяка една фаза: семе, кълн, 
младо растение, цвят, завръз, плод и декомпозиране (за едногодишните 
растения). В рамките на заниманието децата ще гледат 3-минутен 
видеоклип за развитието на бобово растение на забързан кадър. Ще работят 
с Монтесори материал (автодидактични карти) за проследяване на всяка 
една фаза на развитие на растението. Ще изследват истински растения в 
различни фази на развитие, с което ще затвърдят своите знания и новата 
терминология. Ще играят забавна игра, в която всяко едно от тях ще 
изпълнява движения и пози от различните фази на развитие на растението. 

ОСНОВНА ТЕМА: ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЯТА 



ЦЕЛЕВА ГРУПА: 8-12 деца на възраст 4-6 години         	

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 1 учител и 1 асистент 

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



	
ЦЕЛИ: 
 
В това занимание децата: 
● се запознават с концепцията за жизнения цикъл на растението и 
основните му фази и наименования; 
● научават за различните фази на развитие на две конкретни 
растения – тиквата (едногодишно растение) и ябълковото дърво 
(многогодишно растение); 
● усвояват нови термини, свързани с темата: семе, кълн, младо 
растение, завръз, плод, декомпозиране (изсъхване и разпадане); 
● затвърждават новите знания чрез работа с реални растения, 
забавна игра и движение. 



МЕТОДИ: 
 
● Презентация на учителя; 
● Наблюдение и участие в дискусия; 
● Работа с Монтесори автодидактичен материал за разпознаване, 
назоваване и хронологично подреждане на основните етапи от 
цикъла на живот на растението; 
● Игра и изпълняване на подадени инструкции за движение и танц; 
● Разходка в градината и идентифициране до каква фаза са стигнали 
растенията в техния жизнен цикъл, упражняване и затвърждаване на 
новата терминология. 



НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
 
Заниманието може да се проведе и на закрито в класната стая.  
Заниманието може да се провежда през всеки един сезон. 



Количество Материали Забележки	

  видеоматериал, проектор и стена за 
прожектиране или компютър с голям екран 

  

1 комплект за 
всяко дете 

Монтесори образователен материал 
(автодидактични карти и контролна схема) за 
жизнения цикъл на растението – тиква 

  

1 комплект за 
всяко дете 

Монтесори образователен материал 
(автодидактични карти и контролна схема) за 
жизнения цикъл на растението – ябълково дърво 

1 комплект за 
всяко дете 

материал за жизнения цикъл на растението – 
малки карти и контролна схема 

3 или 4 живи 
растения за 
цялата група 

три или четири живи растения в различни фази от 
жизнения цикъл – семе, луковица, покълнало 
растение, младо растение, цъфтящо растение, 
вързало растение 



ЕТАП 1 - ВСТЪПИТЕЛЕН: (времетраене: 10 минути) 

Учителят информира децата къде се намират в момента и защо са се 
събрали заедно. Поставя рамки и правила на заниманието – изслушваме 
се, пазим тишина, всеки има право да участва, всеки ще научи нещо ново, 
не се прекъсваме, не се отделяме от групата и т.н. 
 
Учителят обявява, че предстои да изследват темата за живота на 
растението (жизнения цикъл). 
 
Водещият задава уточняващи въпроси, за да идентифицира когнитивното 
ниво и капацитет на децата, доколко са запознати с концепцията за 
жизнения цикъл на растенията, какво точно знаят и каква е тяхната 
способност и готовност да се включат в заниманието. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 



Веднага след въведението в темата и уточняващите въпроси 
учителят пуска 3-минутния видеоклип за развитието на едно 
растение. 
  
Коментира с децата видяното: какво са гледали, какво се 
случва с растението, как то се променя. 
  
Играят игра под формата на танц, в която учителят пуска 
отново видеоклипа (с музиката в него) и децата се движат 
като растението на забързания кадър. Водещият също 
танцува с тях, като ги подсеща: "ето сега сме семенца (свити 
на земята), после бавно поникваме, пускаме едно коренче и 
едно стръкче, започваме да израстваме, пускаме листенца, 
ставаме все по-големи, накрая създаваме красив цвят, който 
гледа към слънцето"… Децата се протягат високо нагоре към 
слънцето, усмихнати…  
След играта децата сядат и се успокояват, утихват. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  



Следва индивидуална работа на всяко дете с Монтесори материал 
(автодидактични карти) със снимки на фазите на развитие на растение (тиква 
или ябълка). Всяко дете работи самостоятелно, като подрежда фазите, 
използвайки контролния лист. Водещият съдейства на всяко дете и 
коментира фазите, като специално набляга на наименованието (термина), с 
който се нарича съответният етап от живота на растението (семе, кълн, 
посев, издънка, младо растение, цвят, плод). 
 
След като децата са работили с Монтесори картите, учителят им показва 
няколко растения, които са в различна фаза на жизнения си цикъл, и децата 
се опитват да ги назоват с точните термини. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)  



В края на заниманието децата сядат в кръг. 
 
Ретроспекция с децата: 
Учителят прави кратък обзор на случилото се по време на заниманието: 
видеоклипът, играта-танц, работата с Монтесори картите и изследването на 
живите растения. 
 
Децата споделят какво им е било най-интересно и какво си спомнят. 

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



ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ: 
Автодидактични Монтесори материали за жизнения цикъл на тиква и ябълка:
 Life_Cycle_of_a_Pumpkin.pdf   and  Life_Cycle_of_an_Apple.pdf 
  
Карта на жизнения цикъл на растение 
https://activity-mom.com/wp-content/uploads/2012/10/Plants_lifecycle_pieces.jpg  
  
Дневник за живота на растение (PDF файл): 
https://drive.google.com/file/d/0B4OtVd-_h6yoTlNvWUc0MEtLM2c/view  
  
Забързан видеоклип за развитието на бобово растение в продължение на 25 дни| 
напречен разрез на почвата - 3.09 мин.: 
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 
  
Жизнен цикъл на слънчоглед (видео): https://www.youtube.com/watch?v=dKo5IvvtnWw 
  
Ускорен видеоклип за годишен цикъл на дърво: 
https://www.youtube.com/watch?v=qImPJo6Nc9I 
 
Видеоклип за поникване на бобово растение във Фейсбук: 
https://www.facebook.com/BuzzFeed/videos/581621232280557/ 



Ако времето позволява, това занимание може да продължи с разходка в 
парка или в градината, където децата да се опитат да разпознаят и 
назоват в каква фаза на живота се намират различните растения, които 
срещат. 
 
Може да се добави и сесия, в която децата рисуват цикъла на 
растението по модела на графичните карти. 
 
Допълващо занимание към тази тема може да бъде изработката на 
кръгче с прозорчета, които отразяват четирите основни фази на 
развитие на растението, както е показано на снимките по-долу. 

БЕЛЕЖКИ: 






