
ДА ЗАСАДИМ РАСТЕНИЕ 

 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 
В това занимание децата ще научат как да засаждат семе и как да 
пресаждат младото растение в почвата.  
 

ОСНОВНА ТЕМА: ЗАНИМАНИЯ В ГРАДИНАТА 



 
И ПО-КОНКРЕТНО: 
 
1.  Всяко дете донася празна кофичка от кисело мляко;  
2.  Учителят надписва имената им, така че децата да могат да 
различават своята кофичка от останалите;  
3.  С помощта на нож или ножичка учителят прави малка дупка върху 
основата на всяка кофичка, за да изтича излишната вода;  
4.  Децата пълнят кофичките с почвена смес;  
5.  Всяко дете взема 2-3 семена и 1 разсад и ги засажда в кофичката; 
6.  Децата поливат с  импровизирана лейка, направена от пластмасова 
бутилка с малки дупки на капачката;  
7.  Групирани по двойки, децата пресаждат младо растение (разсад) от 
саксия в градинската почва;  
8.  Децата се запознават със земните червеи в почвата, като ги 
наблюдават и ги държат в ръцете си. 



	 ЦЕЛЕВА ГРУПА: 12 деца на възраст 4-6 години         	 

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 
l Един възрастен за въвеждане и обяснение на дейността; 
l По един възрастен (учител, родител, възпитател) във всяка по-
малка група с деца. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
l 60 минути за подготовка; 
l 60 минути за провеждане на заниманието  с децата. 



ЦЕЛИ: 
•  Повишаване на интереса към градинарството, почвата и 
експериментите, свързани с растенията; 

•  Опознаване на дейностите по сеитба и грижи за растенията; 
•  Учене чрез преживяване, базирано на забавни дейности и 
творчески съвместни работни ситуации; 

•  Развитие на осъзнато, уважаважително и грижовно отношение 
към  околната среда; 

•  Активно участие на всяко дете в грижите за растенията и 
градинката; 

•  Въведение в темата за нуждата от рециклиране; 
•  Развитие на самостоятелност и сътрудничество. 



МЕТОДИ: 
 
Част 1: Теория и кратко въведение в дейността 
В тази първа теоретична част мотивираме децата и ги въвеждаме в 
основните понятия и дейности свързани с растежа на растенията, 
които те трябва да вземат предвид, като: слънце, земя, вода, тор, 
семена. По този начин по-малките деца и тези с езикови 
затруднения могат да учат по-лесно. 
 
Част 2: Практическо занимание 
Първата част, която провеждаме в класната стая, е посветена на 
засяване на семената в кофичка от кисело мляко. Във втората част 
децата излизат навън в градината и пресаждат младите растения 
директно в почвата.  



Количество Материали  Забележки  

1 за всяко дете Кофичка от кисело мляко 
2-3 за всяко 
дете 

Семена от грах Да бъдат накиснати във вода и 
да престоят през нощта преди 
заниманието 

1 за всяко дете Грах – разсад / растение 
1 Маркер  
1 Нож  
1  Гребло 
1 
 

Пластмасова бутилка за 
вода 

С пробити дупки на капачката  



С PowerPoint презентация на голям екран, се представят ключовите 
елементи за отглеждане на растение. След кратката презентация 
преподавателят обяснява планираните дейности. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО 

ЕТАП 1 - ВСТЪПИТЕЛЕН (времетраене: 10 минути) 



1. Всяко дете държи своята празна кофичка от кисело мляко;  
2. Учителят надписва имената им, така че децата да могат да различават 
своята кофичка от останалите;  
3. С помощта на нож или ножичка учителят прави малка дупка върху 
основата на всяка кофичка, за да изтича излишната вода;  
4. Децата пълнят кофичките с почвена смес;  
5. Всяко дете взема 2-3 семена и 1 разсад и ги засажда в кофичката; 
6. Децата поливат с  импровизирана лейка, направена от пластмасова 
бутилка с малки дупки на капачката;  
7. Групирани по двойки, децата пресаждат младо растение (разсад) от 
саксия в градинската почва;  
8. Децата се запознават с земните червеи в почвата, като ги наблюдават и за 
малко ги държат в ръцете си. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ (времетраене: 30 минути) 
 





 
След приключване на заниманието учителят кани децата да седнат отново заедно, 
за да споделят какво са научили, какво се е случило и коя е била най-интересната 
част. Всички заедно повтарят отново най-важните елементи и изводи от 
заниманието. 

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


