
ИГРА ЗА СЕТИВАТА. МАЛКИТЕ 
ДЕТЕКТИВИ 

 
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 
 
В тази работилница децата ще научат да разпознават ароматни 
растения и как да ги използват. Това ще стане чрез идентифициране 
на различни билки с помощта на обонянието, запознаване с техните 
свойства, приложение и местообитание. 

ОСНОВНА ТЕМА: ЕКОСИСТЕМАТА 



 
 
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 
 
Тази работилница се състои от две основни части: 
 
1. Какво са ароматните растения и как да ги различаваме?  
За тази първа част разделяме групата на 4, така че децата да са по двойки или в групи 
от трима. 
На работните маси поставяме 4 вида ароматни растения, като всяка група получава 
едно от тях и има задача да го разпознае чрез наблюдение, пипане и помирисване. 
След това слагаме превръзка на очите на децата и те трябва да кажат имената на 
разглежданите билки, ръководейки се единствено от тяхната миризма. Накрая отиват в 
градината, където се опитват да ги идентифицират, научавайки се да ги различават от 
някои много подобни по форма, но много различни по аромат растения. 
 
 
2. Запознаване с приложенията и свойствата на избраните растения.  
В тази част децата изследват за какво се използват растенията с помощта на доматена 
салата с риган, чай или ароматна торбичка. 



	 

WORKSHOP DURATION: 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 12 деца на възраст 4-6 години         
	 

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 1 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
l 2 часа за подготовка; 
l 60 минути за провеждане на заниманието с деца. 

ЦЕЛИ: 
•  Запознаване с ароматните растения; 
•  Използване на обонянието за идентифициране на билки; 
•  Работа в екип и изследване на билките; 
•  Познание за приложението и свойствата на билките (медицински, 
кулинарни и др.); 

•  Приложни знания за растенията и експерименти с нови аромати; 
•  Познание за приложението на билките в ежедневието – в кухнята, в 
билкови отвари и ароматни торбички. 



Количество Материали  Забележки  
по едно за всяко 
дете 

ЛИСТА ОТ: 
риган, мента, мащерка,  босилек 

2 за всяка група Парче плат или шалче  За връзване на очите  

1 за всяко растение Етикети с имената на растенията  

около 6 Домата  За салата 

- Сирене  За салатата.  

- Изсушени билки (риган, босилек)  За салата и за билкова 
отвара 

1 Ножици  За да отрежем билки от 
градината 



Количество Материали  Забележки  

1 чаша за всеки Гореща вода За чая 
Около 6 броя Лимони  За лимонадата 
1 за всяко дете  Чаши  За лимонадата и чая 
3 Чинии  За салатата 
1 за всяко дете  Вилици и лъжици 
- Захар/мед/стевия  За лимонадата 
1 кана Гореща вода  За чая 



ФОРМИРАЙТЕ ГРУПИ ОТ 3 или 4 ДЕЦА 
 
Правим групи от 3 (4) деца, като вземаме 
предвид възрастта и трудностите на всеки, 
така че групите да бъдат балансирани. 
Всяка група измисля и изписва името си на 
цветната карта, която е получила. 

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



 
1. Запознаваме децата с това какво е ароматно растение. 
2. Децата имат време да разгледат, докоснат и усетят аромата на растенията 
(всяка група е получила един вид билка). 
3. Игра, в която покриваме очите на един член от всяка група, а останалите му 
дават да усети аромата на всички билки, докато разпознае тази, която 
приндлежи на неговата група. 
4. Излизаме да търсим билките в градината и берем по малко от всяка от тях. 
5. Отиваме в кухнята за втората част от заниманието. 
6. Децата заедно приготвят доматената салата с риган, напитка с лимон и 
мента, чай от маточина и ароматни торбички от риган. 
7. Разгледайте и опитайте това, което сте създали с децата. 
8. Обсъждаме какви други приложения и свойства могат да имат ароматните 
растения. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ (времетраене: 30 минути) 





1. Кои растения сме се научили да разпознаваме? И как ги 
различаваме: 
- риган; 
- мента; 
- мащерка; 
- босилек. 
 
2. Използване на билки: 
- за кулинарни, медицински и декоративни цели. 

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


