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Ботаника: Коеволюция на               

покритосеменните растения  
 

  

Учебен обхват: Средно училище    Време за урока: 40 минути  

Ключови понятия    Материали и ресурси  

Абиотичен  

Покритосеменен  

Биотичен  

Коменсализъм  

Мутуализъм  

Паразитизъм  

Венчелистче  

Плодник 

Прашец  

Опрашител  

Тичинка  

Симбиоза  

    

  Разнообразие от цветя  

  

Преглед на дейността  
Учените са на мнението, че покритосеменните растения, с над 352,000 идентифицирани вида, са еволюирали в най-

успешната и разнообразна група растения. Учениците ще разгледат адаптациите на цветята и ще опишат как 

специфичните коеволюционни адаптации позволяват на покритосеменните да използват други видове, за да се 

превърнат в най-развитата група растения на планетата.  

Основни въпроси  
1. Защо се адаптират цветята?  

2. Защо са важни симбиотичните връзки?  

3. Защо е важна коеволюцията?  

  
Цели  

• Опишете адаптациите на различните цветя  

• Идентифицирайте еволюционните предимства на цветята  

• Анализирайте симбиозата между цветята и опрашителите  

• Обяснете как тази връзка подкрепя теорията за коеволюцията  

• Оценете успеха на цветята  

 

Въведение  
Преди този урок учениците трябва да са преминали през дейността „Ботаника: Изследване на цветята“ в Studio. 

Започнете този урок като преговорите важните термини, включвайки покритосеменни, симбиоза, мутуализъм, 

паразитизъм и коменсализъм. 
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zSpace Дейност 
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 

1. Не се знае кога точно са се появили цветята на Земята, но учените са на мнение, че покритосеменните са 

най-разпространената група растения с над 352,000 идентифицирани вида. Също като други организми, 

растенията се адаптират към тяхната среда. Изследвайте тези модели. Опишете разликите, които намирате 

между тези цветя.    

Растенията са различни във форма и цвят. Венчелистчетата са в различна форма. По-лесно е да се 

идентифицира репродуктивната система на червеното цвете.   

2. Как цветята помагат на покритосеменните растения?  

Цветята привличат организми, които помагат при опрашването и разпръскването на семената, 

увеличавайки шанса за репродукция.  

3. Цветята имат симбиотична връзка с опрашителите, например колибритата. Какво предоставят цветята, за да 

привлекат опрашители?  

Цветята предоставят неща като захарен нектар или протеин, който опрашителите използват за 

храна. 

4. Опишете как опрашителите помагат за размножаването на цветята.  

Когато опрашителите събират прашец или нектар за храна, те опрашват цветето, което 

посещават. Прашецът също така полепва по опрашителя, който след това го пренася върху други 

цветя, опрашвайки и тях.   

5. Какъв вид симбиотична връзка имат цветята с опрашителите си?  

Това е пример за мутуалистична връзка, защото двата организма си помагат един на друг.   

6. Изследвайте структурите на това цвете и на колибрито. Опишете връзката между формата на цветето и 

начина, по който колибрито получава нектар и взема прашец.  

Цветът на цветята привлича колибрито. То може да се навърта около цветето, като поставя 

човката и езика си надолу към дъното на цветето, за да достигне нектара в основата. Тичинките са 

подредени така, че когато колибрито стигне до нектара, то събира прашец. 

7. Цветята са еволюирали, за да привличат опрашители. Опрашителите пък са еволюирали, за да са по-

ефективни при събирането на храна от цветята. Този процес, който се среща и в днешно време, се нарича 

коеволюция. Какви въпроси имате за цветята, техните опрашители и коеволюцията?  

Различни отговори 

  

Заключение  
Обществено съобщение 

Проучете жизненоважната роля, която опрашителите играят в нашите хранителни вериги. Изгответе обществено 

съобщение, за да образоватте другите от общността за важността на цветята и опрашителите. 

Дисекция на цвете  

Дисектирайте различни цветя в класната стая, идентифицирайте структурите и адаптациите на цветето и опишете 

как е еволюирало според специфичните биотични и абиотични фактори.  

Видеа за опрашването  
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След този урок, задайте на учениците да намерят видеа за опрашването в Интернет. Помолете ги да опишат 

специфични връзки между цветя и опрашители и да дадат примери за коеволюция.  

Въпроси за дискусия  

1. Какви типове организми са опрашителите?  

Насекоми, птици, влечуги, прилепи и други малки бозайници са опрашители. 

2. Кои характеристики от структурата на цветята се променят, за да привлекат опрашителите?  

Форма, цвят, размер, аромат и „награда“ (т.е. нектар, прашец, восък) са характеристиките на 

цветята, които са еволюирали да привличат опрашителите. 

3. Какво е коеволюция? 

В биологическа връзка, коеволюцията е процес, при който еволюцията на един организъм предизвиква 

еволюцията на друг организъм. 

4. Дайте примери за коеволюция. 

Други примери за коеволюция са патогените, които са съеволюирали с техните гостоприемници, както 

и взаимоотношенията хищник-плячка. 

 

Разширяваща дейност: Учениците могат да гледат видео за опрашването, за да научат повече за конкретните 

цветно-опрашителни отношения, които са допълнителни примери за коеволюция.  

Разширяваща дейност: Учениците могат да проучат различни връзки цвете/опрашител и да създадат презентации  

Бележка за учителя: Ако времето позволява, помолете учениците да споделят своите любопитни въпроси. 

Възможността да задават любопитни въпроси насърчава учениците да разработват въпроси за неща, които 

са готови да научат. Учениците могат да правят връзки между предишни знания и опит и това, което учат в 

класната стая. Оставете време на учениците да проучат отговорите на въпросите си, било то в час или 

като домашна задача, и след това да споделят и обсъдят любопитните въпроси с партньор, с малка група 

или с класа. 

Допълнителна информация  
• Групирайте учениците така че тези с по-високо владеене на английски език да помагат с четенето и 

разбирането на въпросите.  

• Предоставете хартиени копия на диаграми на учениците за референция  

• Предоставете лист с обяснение на думите и термините, които се срещат в този урок  

• Позволете на учениците да предоставят отговори в ръкописен, машинописен и устен вариант  

• Дайте на учениците възможност да направят своята презентация в уникален за тях стил (използвайки 

диаграми, графики, Пауърпойнт, 3D презентации, създаване на видеа/филми, създаване на плакати и 

постери)  

• Задайте на учениците работа като партньори или в малки групи (По-малките деца, могат да бъдат 

партньори с по-големите си приятели.)  

• Обогатяване: Учениците могат да променят допълнителна променлива в упражнението и да търсят 

модели.  

• Обогатяване: Учениците могат да намерят истински проблеми, включващи структурирани решения на тези 

проблеми.  

• Обогатяване: Учениците могат да проучат подобни теми и да направят презентация  


