
КАК РАСТЕНИЯТА ПИЯТ ВОДА? 

ОСНОВНА ТЕМА: ЖИВОТЪТ НА РАСТЕНИЯТА 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 
Децата ще открият колко важна е водата за растенията. Чрез игри и 
експерименти те ще се запознаят с поведението на растенията в различни 
видове почва. Кой е най-подходящият тип почва за отглеждане на растения, 
които се нуждаят от повече вода – като тези в зеленчуковата градина? Как 
растенията усвояват водата от почвата? Дали използват корени, които имат 
способността да абсорбират вода, и какво означава това? Децата учат чрез 
практически експерименти с различни материали, част от които абсорбират вода, 
а други не! Изработват хартиено дърво, за да разберат как растенията поемат 
вода. А чрез двигателна игра научават, че корените, имат още една задача – да 
закрепват растението здраво в земята. 



 
30 деца на възраст 3-5 години  

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 
2 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
2 часа за подготовка 
50 минути за провеждане на заниманието с децата 

ЦЕЛИ: 
Децата ще се запознаят с отделните фази на научния експеримент 
(подготовка, наблюдение на събитията, заключение). 
Ще бъдат стимулирани процесите на наблюдение, мислене и решаване на 
проблеми. Децата ще разберат научния механизъм на физичен процес, 
който протича в природата – просмукването на вода. 
Ще открият функцията на корените и тяхната важност за развитето на 
растението, ще наблюдават поведението на водата в земята, ще научат за  
поглъщащата сила на различните материали. Ще открият, че корените имат 
задача не само да абсорбират хранителни вещества и вода, но и да закотвят 
растението здраво в земята. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 



МЕТОДИ: 
Това е дейност, базирана на учене чрез преживяване и правене – 
работа директно с материалите, докосване с ръка, опит от първо 
лице; децата учат чрез своето лично сензорно и интелектуално 
преживяване, и също така имат шанса да се съсредоточат върху 
действията, да участват в работа в екип, да си сътрудничат, да 
споделят постигнатите резултати и да обменят идеи и впечатления. 
Това става чрез научни експерименти и работа с ръцете в съчетание 
с ролева игра, при която децата откриват функциите на корените. 
 
НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
Във финалната фаза е необходима зеленчукова градина (от какъвто 
и да било вид). В противен случай тази фаза няма да бъде 
осъществена. 



 
 

Количество Материали Забележки 
1 Микроскоп Може да се свърже с екран, за да улесни 

наблюдението на децата 

1 Монитор/ екран Може да бъде телевизор, дисплей или интерактивна 
дъска, трябва да се свърже с микроскопа 

Колкото е необходимо Пясък Необходим е за наблюдение 

Колкото е необходимо Чакъл 

Колкото е необходимо Почва 

30 Лъжички 

15 Купички Необходими са за оцветяване на водата за „Водния 
конкурс“ 

Вода 

Хранителна боя Или темперна боя 

15 Чинии за купички 

15 Гъби за миене Или друг попиващ материал 

15 Парчета плат Или друг попиващ материал 

15 Кухненска хартия Или друг попиващ материал 



 
 

Количество Материали Забележки 
15 Монети или метални обекти или друг неабсорбиращ материал 

15 Алуминиево фолио или друг неабсорбиращ материал 

15 Капачки от  бутилки или друг неабсорбиращ материал 

Кошници/ кутии/ контейнери В тях слагаме етикетите с абсорбиращ и 
неабсорбираш материал 

1 Младо растение Да се виждат корените – за наблюдение 

30 Хартиени дървета (направени от 
хартия с мин. тегло 160 г/м2) 

Размерът зависи от чашите,които ще се 
ползват. За повече информация вижте 
снимката на следващия слайд. 

30 Лепило стикове 

Абсорбиращи ленти от хартия Размерът и бройката зависи от групата 

40 Прозрачни пластмасови чаши 

1 Кофа за вода За по-лесно събиране на водата от чашките 
на работните маси 

Кофи или кошници За градинарската дейност, ако се налага 

Малки кофички или чашки За градинарската дейност, ако се налага 



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

„Деца, днес ще открием от какво се нуждаят растенията, за да станат силни и 
красиви; ще разберем също, че те имат мистериозна страна, която не можем 
да видим, защото е скрита в земята. За да направим всички тези открития, ще 
се превърнем в учени, ще правим експерименти и ще използваме научни 
инструменти, като микроскоп. Зная, това е странно име, но е много полезно за 
наблюдение на много малки неща, защото ги показва по-големи, отколкото са. 
Знаете ли къде живеят растенията? 
В земята, в почвата.  
И има толкова много видове почва!” 

(Препоръчително разположение на 
залата) 

Екран	/	Монитор 



ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ (времетраене: 30 минути) 

A. Колко много видове почва! 
 
Можете да покажете на децата различни видове почва, които се диференцират 
предимно по размера на частиците им. С помощта на микроскопа, свързан към 
дисплея, можете да оставите всички деца да наблюдават чакъл (едрозърнеста 
структура), пясък (среден размер на частиците) и почва (фини частици). 
Стимулирайте децата с въпроси какво виждат и подчертайте, че чакълестото 
камъче е по-голямо от пясъчната частица, която е по-голяма от частиците в 
състава на почвата. 
От какво имат нужда растенията, живеещи в земята? Вода! За да поливате 
растение, водата трябва да се налива в саксията му, следователно в почвата. 



B. Водно състезание 
 
За да мотивираме децата да експериментират какво се случва, ако наливаме вода в 
различни видове почва, нека да проведем водно състезание! 
Дайте на децата (които вече могат да работят в двойка или в групи от трима) лъжици, 
малка купа с цветна вода и една прозрачна пластмасова чаша, пълна с чакъл, една – 
напълнена с пясък, и една – пълна с почва. С помощта на лъжица децата ще наливат 
вода в трите чаши, пълни със субстрат, и ще видят какво ще се случи. Водата се държи 
различно въз основа на състава на субстрата.  
Водата бързо достига дъното на чашата, пълна с чакъл, защото намира много празни 
пространства, през които да премине; вода се задържа в горната част на чашата или 
слиза много бавно в чашата, пълна с пясък, тъй като пясъчните частици са толкова близо 
една до друга, че няма много пространства, през  
които водата може да премине; водата бързо се  
абсорбира в чашата, напълнена с почва и се  
разпределя равномерно в цялата чаша.  
„Деца, къде биха се чувствали най-добре  
растенията, които  имат нужда от много вода, за да 
живеят? “  
Отговорът: в почвата, тъй като там водата е добре  
разпределена. 
 
 



C. Дали абсорбира или не? 
 
Как растенията пият вода? Те могат да абсорбират 
вода, да я улавят. Сега ще разберем какво 
означава това от практическа гледна точка. 
Децата ще поставят предмети от различни 
материали в купа, съдържаща вода; някои от тях 
(като гъба, парче плат, кърпи за кухненска хартия) 
абсорбират вода, други (като монети или железни 
предмети, лист от алуминиево фолио, капачка на 
бутилка) не абсорбират вода. Дайте на всяка 
работна група различните материали, така че 
всяко дете да получи поне два от тях. Всеки 
материал ще бъде тестван от всички групи 
едновременно, като се съобщава на глас името на 
обекта . След това децата ще поставят 
абсорбиращите и неабсорбиращите материали в 
два отделни контейнера, разположени в средата 
на класната стая. Когато са готови, учителят 
проверява заедно с децата какво има във всеки 
контейнер. 
 
 
 



D. Да направим корени на дървото 

За да пият вода, растенията използват корените – те са част, която обикновено не можем да 
видим, тъй като е под земята. Корените абсорбират водата и всички хранителни вещества, 
разтворени в нея. Можете първо да изследвате корените на живо растение по микроскоп. 
После дайте на децата хартиени разпечатки във формата на дърво без корени. Те ще трябва 
да залепят няколко попивателни ленти в долната част на разпечатките, за да симулират 
корени. Ще използваме ленти, направени от кухненска хартия, материал, който може да 
попива водата и който децата познават от предишния експеримент. След това поставяте 
дървото над чаша, пълна с оцветена вода, така че върховете на абсорбиращите ленти да 
докосват повърхността. Постепенно водата ще тръгне нагоре през корените, които ще се 
оцветят, и по този начин ще демонстрираме, че корените не само абсорбират водата, но и 
хранителните вещества, които са разтворени в нея. 



E. Хайде да се превърнем в растения! 
 
Корените имат задача не само да попиват вода и полезни за растението хранителни 
вещества, но също така и да го закрепват здраво в земята. Корените се спускат дълбоко в 
почвата и така стабилизират растенията. Нека направим тест. Помолете децата да се 
изправят и да оформят кръг. „Нека си представим, че сме растения, ръцете ни 
представляват листа, тялото ни е стебло, а краката са корените! Корените са краката на 
дърветата и ги вкореняват здраво в почвата. Колкото повече растат корените, толкова по-
стабилно става растението. Нека се превърнем в растение с малки корени – стръкче трева 
– и нека застанем на един крак.“ 
Движете се сред децата и ги докосвайте, за да изгубят равновесие.  
„Видяхте ли? Ако имате малки корени, не сте стабилно вкоренени в земята. Нека да 
сложим повече корени. Застанете с два крака на земята и се превърнете в храст.” 
Отново се движете сред децата и ги докосвайте, за да изгубят равновесие. Този път те ще 
се поклатят по-малко.  
„Сега, нека добавим повече корени. Разтворете краката си, нека се превърнем в дърво!“ 
Отново се движете сред децата; този път те дори няма да помръдват при докосване, тъй 
като корените им са здраво закрепени за земята. Можете да играете с деца и да редувате 
дейностите – от симулация на трева, до храсти и дървета, за да завършите заниманието 
по забавен начин. 
 
 



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

След ролевата игра помолете децата да седнат и да обобщят заедно това, 
което са открили по време на заниманието. Като задавате въпроси, можете да 
ги накарате да се съсредоточат върху теми, като: Защо водата е толкова важна 
за растенията? С коя част те я поглъщат? Освен вода, какво още получава 
растението чрез корените – полезни хранителни вещества. Каква друга важна 
функция имат корените? Да закрепват здраво растението към земята. 
Ако е възможно, накрая всички заедно излезте да полеете градината. Децата 
могат да гребват вода, използвайки малки купички, лейки или кофички, и се 
наслаждават на поливането на всяко едно растение, за да изживеят наученото, 
да работят заедно и да се грижат за корените, които току-що са открили! 



ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Прилагат се листове за упражнения, за да се провери дали децата са 
научили: 
 
l какво означава над земята и под земята; 
l коя част от растението се нарича корен; 
l че по-силните растения имат по-големи и по-развити корени от по-
малките. 



ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 
Използвайте	 преносим	 цифров	 микроскоп,	 за	 да	 бъдете	 свързани	 директно	 към	
компютър	или	фиксиран	микростереоскоп	с	настройки,	за	да	видите	всичко	на	екрана	
на	стената	или	на	телефона.	По	този	начин	мобилният	телефон	може	да	бъде	свързан	
към	дисплей,	 голям	колкото	телевизионен	екран	или	интеркативна	дъска,	 за	да	могат	
всички	да	гледат	заедно.	Ако	не	е	наличен	екран,	децата	могат	да	наблюдават	директно	
от	 смартфон,	 но	 в	 този	 случай	ще	изгубите	 усещането	 за	 групова	 работа	 и	 съвместно	
преживяване.	 Като	 алтернатива	 могат	 да	 се	 използват	 лупи	 или	 приложения	 за	
смартфони	с	обективи	с	големи	увеличения.	
 

Няколко	предложения	за	инструменти: 
1.	hMps://www.debricochimica.com/microscopi-biologici-e-accessori/292-microscopio-digitale-		usb-
camera-jusion-40-x-1000x-portable.html 
2.	tps://www.bresser.de/en/DisconGnued/BRESSER-JUNIOR-Hand-held-USB-Microscope-LED-		Stand.html 
3.	hMps://www.bresser.de/it/Astronomia/Accessori/bresser/4914914.html			
4.hMps://www.astroshop.it/microscopi-manuali/carson-mm-250-microscopio-smartphone-		adaMatore-
iphone-4s/p,55004 



ЗАБЕЛЕЖКИ 
В класните стаи могат да се правят и повече експерименти, като някои от тях изискват по-
дълго наблюдение. Ето следните предложения: 
•  Поставете стебло от целина в чаша, напълнена с оцветена вода; след един ден ще 
видите цветни линии да се качват нагоре по стъблото, докато цветната вода се всмуква 
от долната част на стъблото и достига до листата. Някои материали правят 
водопоглъщащия процес по-видим – веднага щом се потопят във вода, те започват да 
набъбват. Могат да се използват и хидрогелови топки. Те са малки, но ако ги оставите 
няколко минути във вода, ще започнат да се уголемяват!  

•  За да видите как се развиват корените на едно растение, без зрението Ви да бъде 
възпрепятствано от почвата, можете да използвате хидропонната техника. Можете да 
използвате разсад или сладък картоф.  

•  Корените винаги растат надолу! Посейте семе (например боб) в прозрачен съд, 
поставяйки го до стената на съда, за да може децата ясно да виждат как то расте. 
Когато корените се развият малко (около 10 дни по-късно), поставете съда в легнало 
положение. Ще видите, че корените ще сменят посоката си на растеж и ще се извият 
на 90°, а стеблото ще се извие нагоре – в посока na светлината!  

•  Всички корени ли имат еднаква форма? Можете да наблюдавате различни растения, и 
да потърсите разлика в размера и формата на корените. 


