МАЛКОТО СЕМЕ
ОСНОВНА ТЕМА: ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА РАСТЕНИЯТА
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
В тази дейност децата ще научат всичко за жизнения цикъл на едно
семе. Ще видят как изглеждат различни семена, как от семената
започва да покълва малка издънка и ще научат за условията,
необходими за растежа на семената. След това ще участват в
практическа работилница, където ще засаждат семена в памучна вата
и ръкавици и ще ги поставят на слънчево място, за да „имитират“
условията на оранжерия.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 30 деца на възраст 3-5 години
УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: двама учители
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО:
30 минути – предварителна подготовка на дейността
90 минути – работа с децата
ЦЕЛИ:
1: Да кажем на децата какво е семе и как расте.
2: Да покажем на децата как да „имитират“ условията на оранжерия, за да
помогнат на растенията да започнат да растат.
3: Да се запознаят с различните видове семена и техните условия на
отглеждане.

МЕТОДИ:
1. Започнете дейността с мултимедийната презентация (PowerPoint
файл), приложена към настоящото занимание, озаглавена: „Малкото
семе“. Представянето й с необходимите обяснения отнема около 20
минути.
2. Продължете с практическа работа – кажете на децата да навият
ръкавите си и им раздайте по една ръкавица.
3. Накарайте ги да сложат етикет на всеки пръст на ръкавицата и в
него да напишат името на семето, което ще поставят в този пръст –
напр. морков, маруля и т.н.
4. Раздайте по 5 топки памучна вата на всяко дете, които те трябва
да разкъсат наполовина и да накиснат във вода.
5. Децата поставят семето вътре в топката от памучна вата и слагат
разкъсаната половина отгоре, за да образува „сандвич“, който
пъхват в съответния пръст на ръкавицата, отреден за това семе.
6. Повтарят дейността за всички пръсти и когато са готови, залепват
ръкавицата върху прозореца, където остава, изложена на пряка
слънчева светлина, в продължение на 3 седмици.

Количество
Материали
1
PowerPoint презентация
„Малкото семе“
1
Интерактивна бяла дъска
(свързана с компютър) или
мултимедия и екран/ дъска

Забележки
показва се на бялата дъска/
екран

30

прозрачни ръкавици

30

маркери

трябва да пропускат слънчева
светлина
трябва да бъдат водоустойчиви

30x 5

5 вида семена

5 семена на дете

1

тиксо

30x5

топчета от памучна вата

за залепване на ръкавиците за
прозореца
5 парчета памучна вата на дете

6

чаши вода

една чаша вода на маса/ чин

1

руло кухненска хартия

за попиване на разлятата вода

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
ЕТАП 1 - ВСТЪПИТЕЛЕН: (времетраене: 20 минути)
Децата се подреждат в полукръг около учителя в предната част на стаята
или сядат на постелка/ килим отпред в близост до проектора. Водещият
започва мултимедийната презентация.
Преминава през презентацията с децата, оставяйки им време да потърсят
отговори във връзка с представените теми и да дадат мнения за жизнения
цикъл на семето.
Когато презентацията приключи, децата се разделят в групи по 5, настаняват
се на масите/ чиновете, навиват ръкавите си и се приготвят за следващата
дейност.
На този етап всички необходими материали трябва да бъда подредени на
масите, за да започне практическата работа на децата.

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 60 минути)
Как растат семената
•
•

•
•
•
•
•

Децата седят около масите/ чиновете.
Учителят раздава по една ръкавица и маркер на всяко дете. Казва им да
напишат името на всяко от петте вида семена, с които ще работят, на
пръстите на ръкавицата – напр.: морков, броколи и т.н.
Когато всички пръсти са надписани, децата оставят ръкавиците си отстрани
и учителят им раздава по 5 топки от памучна вата.
Учителят ги моли да разрежат топките от памучна вата наполовина, така че
да получат общо 10 парчета.
Учителят казва на децата да вдигнат 2 парчета и демонстрира потапянето
им във водата, за да се намокрят леко (да не се накисват!).
Добавят едно семе върху парче памучна вата, а другото парче поставят
отгоре, за да се образува „сандвич“.
Когато са готови, поставят „сандвича“ (топката със семето от памучна вата)
в пръст на ръкавицата с етикет, съответстващ на засаденото семе. Повтарят
действието за останалите пръсти, докато не напълнят всичките 5.

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 60 минути)

• Учителят залепва всички ръкавици на прозореца, за да се увери, че
те получават слънчева светлина.
• Оставят се да растат в продължение на 3 седмици, като се поливат,
ако изглеждат сухи.
• Следващото занимание, наречено „Малкият кълн“, е продължение
на настоящите дейности и обяснява следващите фази от жизнения
цикъл на растението.

СНИМКИ

ЕТАП 3- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА (времетраене: 10 минути)
В края на занятието, за да се увери в учебните резултати, учителят задава на
учениците въпроси за това, което току-що са направили, както и такива,
свързани с използвания език (терминология) – напр. какво е малко семе, в
какво се превръща – кълн.
Обобщават информацията от използваната мултимедийна презентация.
След въпросите е необходимо известно време, за да може учителят да обясни
какво предстои в следващото занимание от цикъла, когато ще засадят
израсналите малки кълнове и ще научат повече за следващия етап от
жизнения цикъл на техните семена.

ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:
Отпечатайте изображение на градина в ръкавица и в края на
заниманието кажете на всяко дете да напише името си на листа и да
попълни какви семена е засадило във всеки пръст, за да се уверите, че
децата са научили:
- че има много различни семена;
- какви семена са засадили;
- какво се опитват да имитират, използвайки ръкавица - оранжерия.

ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ:
Мултимедийна презентация в Powerpoint формат
Мултимедиен проектор
Отпечатани изображения с градина в ръкавица

