КОРЕНЪТ – ФУНКЦИЯ НА КОРЕНА
ОСНОВНА ТЕМА:ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЯТА
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
В рамките на това занимание децата ще се запознаят с концепцията за
“корена”, като основна част от структурата на растението, какви са неговите
функции и защо е толкова важен за живота на растенията. Чрез
демонстрация и изследване на живи растения децата ще открият
различните части на корена и различните видове коренови системи на
растенията, ще научат интересни факти как корените помагат на почвата.
По време на заниманието ще получат практически опит за това как се
отнасяме и грижим за корените, когато садим или пресаждаме растения в
саксия или в градината; чрез викторина, под формата на забавна игра, ще
открият корените на кои растения се използват за храна на хората.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 8-10 деца на възраст 3-6 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 ще научат:
● да разпознават корена на растението;
● за какво служи коренът на растението и защо е важен;
● как се грижим за корените, когато пресаждаме растение в саксия или в
градината;
● да назовават и разпознават растения, чиито корени служат за храна на
хората.

МЕТОДИ:
● Презентация от учителя;
● Беседа: въпроси, отговори и заключения;
● Изследователско учене чрез изследване и разпознаване на реални
обекти – кореноплодни храни;
● Практическа сесия за засаждане/ пресаждане на растение в
градината или в саксия със специален фокус върху разполагането на
кореновата му система.

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО:
Заниманието може да се проведе на закрито в класната стая, като за
демонстрация се използва саксийно цвете. Желателно е растението, което
се пресажда, да е сравнително голямо, с голям и ясно изразен корен и
твърдо стебло, за да може всяко дете спокойно да го докосне и да вложи
лично усилие в процеса на пресаждане, без това да нарани растението.
ВНИМАНИЕ: При използване на стайни растения за демонстрация на
кореновата система и пресаждане НЕ се използват растения, които са
отровни, като Каладиум градински (Caladium hortulanum), Каланхое,
Амарилис (Amaryllis), Рододендрон (Rhododendron), Антуриум (Anthurium
andraeanum), Филодендрон (Philodendron), Бръшлян (Hedera helix),
Дифенбахия (Dieffenbachia), Кливия (Clivia miniata) и други.
Заниманието може да се проведе и на открито в градината по време на
засаждане на разсад на ядивни растения, а също и при засаждане на
кореноплодни.
Дейностите са подходящи за всички сезони.

Количество

Материали

1

схема (изображение) на растение, където
ясно се вижда коренът, формат А4

няколко
кореноплодни
растения

няколко различни вида кореноплодни,
които се използват за храна, като поне
половината от тях са познати на децата –
сладък картоф, морков, репичка, картоф,
земна ябълка

1

голямо растение за демонстрация и
пресаждане

колкото броя на
децата или повече

растения с корен за пресаждане – поне
по едно за всяко дете, в случай че се
работи в градината

1 комплект за дете

материали за рисуване

Забележки

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
ЕТАП 1 - ВСТЪПИТЕЛЕН: (времетраене: 10 минути)
Водещият се представя (ако е непознат за децата) и информира групата къде
се намират в момента и каква е целта на заниманието.
Поставя рамки и правила за работа – 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 в рамките на предстоящото занимание ще изследват
темата за корените на растенията.
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.

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)
Учителят показва на децата графиката на растение и ги пита
дали разпознават коя част как се нарича. Заедно
идентифицират онази част, която се нарича “корен”. Водещият
пита децата дали могат да предположат за какво служи той.
Следвайки отговорите и познанията на децата, учителят ги
запознава с концепцията, че коренът служи на растението, за
да пие вода от почвата, да се държи здраво и стабилно в
почвата (да не го събори вятърът), да отделя вещества, които
вече не му трябват, а при някои растения коренът служи за
подпиране (филодендрон), прикрепване към стени, по които
пълзи (бръшлян).
Игра: децата се хващата здраво с пръсти за ръба на масата
(или пейката, или бордюра на лехата) и показват как никой не
може да ги помести. По същия начин корените служат на
растенията да се задържат здраво за почвата.

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)
Учителят пита дали корените на растенията може да се
използват за нещо друго, освен да поддържат живота на самото
растение. В зависимост от отговора на децата, ги подсеща, че
част от корените могат да се използват за храна на хората и
животните.
Демонстрация: водещият показва на децата колекция от
няколко различни кореноплодни, част от които са познати на
децата – картофи, сладък картоф, морков, репичка, ряпа,
червено цвекло. Заедно коментират кое как се казва и дали се
сещат кои животни също ги похапват.

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 30 минути)
Работа в градината: учителят показва на децата живо растение, което трябва да се
пресади от една саксия в друга или от саксия в градинската леха.
С бавни и ясни движения и без много думи показва на децата как точно се изважда
растението, разглеждат кореновата система. Ако децата желаят, могат да я докоснат и
коментират своите наблюдения за корена. После водещият с бавни и ясни движения
засажда растението, като спазва правилото, че коренът не трябва да се прегъва и
пречупва при полагане в новата почва. Ако има възможност, всяко дете получава по
едно растение, което да засади самостоятелно. Или всяко дете получава лист и хартия,
за да нарисува растение с корен.

ЕТАП 3 - ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА (времетраене: 10 минути)
В края на заниманието всички деца сядат заедно в кръг и учителят задава бързи
въпроси, за да преговорят наученото, да повторят новите термини и да споделят
своите впечатления и емоции. Записват новите растения в Дневника на градината (ако
имат такъв). Учителят записва идеи и коментари, които са дошли в процеса на работа
с децата. Води си бележки с насоки за следващите занимания с тази група деца.

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:
Целта на обучението е децата да могат да разпознават корена като важна част от
растението – коренът е в долната част на растението и расте надолу в почвата.
Въпроси на учителя:
- Познайте в коя картина липсва важна част от растението?
- Познайте в коя картина растението не е засадено правилно?

БЕЛЕЖКИ:
Допълнителна информация за корена от Wikipedia
Коренът е подземен вегетативен орган, който прикрепва растението към почвата и
всмуква вода и минерални соли. Растежът му е неограничен. Характеризира се с някои
белези, които го отличават от стъблото: липса на листа, коренова гугла, коренов връх,
коренови власинки, форма. Появява се при преминаването от воден към сухоземен
начин на живот на растенията.
В индивидуалното си развитие коренът възниква от зародишното коренче в семената.
При покълване и поникване, зародишното коренче се показва първо, когато се разкъса
обвивката на семето. Усилено расте право надолу към центъра на земята.
Функциите на корена са:
● Всмукване и провеждане на вода и минерални соли;
● Прикрепване на растението към почвата;
● Синтезиране на вещества, които са трудно разтворими.

