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 Ботаника: Изучаване на цветята  

  
 

Учебен обхват: Гимназия  Време за урока: 35 минути  

  

 

Преглед на дейността  
Кога точно са се появили цветята на Земята не е известно, но те разкрасяват нашия свят и причиняват сенна хрема 

оттогава насам. Учениците ще изследват подробно структурата на цветята и ще опишат как конкретните адаптации 

позволяват на покритосеменните да станат най-плодотворната растителна група на планетата.   

Основни въпроси  
1.  Какво прави едно цвете завършено?  

2.  Защо са важни растителните структури?   

  
Цели  

• Наблюдавайте завършено цвете  

• Идентифициране на структурите на завършеното цвете  

• Идентифициране на функциите на всяка част от завършеното цвете  

  
Въведение  
Преди началото на тази дейност, прегледайте еволюцията на растенията с учениците, покриваща мъховете, 

трахеофитите, голосеменните и покритосеменните. Също така, прегледайте термините "съвършено цвете" и 

"завършено цвете". Попитайте учениците защо според тях цветята са толкова успешни. Обяснете, че цветята имат 

сложни структури, които им позволяват да привличат опрашители, за да се осигури репродуктивния успех на 

покритосеменните.  

Ключови понятия    

  

Материали и ресурси  

  Покритосеменен      Венчелистче  

  Прашник                     Плодник 

  Завършен цвят          Прашец  

  Оплождане                Опрашва  

Голосеменни             Папратовиден  

Несъвършен цвят     Самооплождане  

Незавършен цвят     Самоопрашване  

Яйчник             Тичинки   

Неоплоден                 Близалце 

Съвършен цвят    

Истински цветя или снимки на цветя  
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zSpace Дейност  
Налични въпроси в Studio  

Отговорите могат да варират. Примерни отговори са дадени по-долу.  

1. Учените са на мнение, че на Земята има поне 400,000 растителни вида. Тези производители са в основата на 

хранителните вериги на планетата. Папратта принадлежи към групата растения, наречени Папратовидни. 

Тези растения са първите, които развили съдова тъкан. Какви предимства носи тази тъкан на растенията?  

Съдовата тъкан позволява на растенията да пренасят вода и хранителни вещества в себе си. Това 

еволюционно предимство означава, че растенията могат да растат по-далеч от водни източници и да 

колонизират нови територии. 

2. Голосеменните, като секвоята, са първите растения, които развили семена. В допълнение на семената, те 

също така развили и шишарки, които да пазят семената. Какви предимства носят семената на растенията?  

Семето е защитен механизъм, съдържащ храна и хранителни вещества за растящите ембриони. 

Шишарката представлява допълнителна защита за развиващото се семе.  

3. Папратовидните и голосеменните растения се размножават от над 350 милиона години! Преди около 125 

милиона години, друг вид растение еволюирало и оттогава до днес, то се е превърнало в доминантната 

растителна група на Земята. Това растение използва похвати като вятъра, водата и други организми за 

размножаване. Кои растения са най-разпространени днес?  

Покритосеменните, или т.нар. цветни растения са най-разпространената група растения.  

4. Покритосеменните са една история за успешна еволюция. Цветните растения представляват поне 352,000 от 

видовете растения на Земята! От малки диви цветя до величествени цъфтящи дървета, иновациите на 

цветето подобряват способността на покритсеменните да се възпроизвеждат, позволявайки на тази група 

растения да разнообразяват и колонизират екосистемите по целия свят. Нека разгледаме структурата на 

тези цветя и да научим за функциите на всяка част.  

5. Стеблото свързва цвета с останалата част от растението. Също като при вашата съдова система, съдовата 

тъкан в стеблото носи храна и вода на цветето. Стеблото също така е опората на цветето.  

6. Много цветя имат чашелистчета, които обикалят и предпазват пъпката на цветето. Също така, 

чашелистчетата служат за основа на венчелистчетата, които са и най-видимата част на растенията. Какви са 

функциите на венчелистчетата?  

Венчелистчетата привличат опрашителите и предпазват размножителните структури  

7. Венчелистчетата се срещат в много форми, размери и цветове, всеки от които привлича специфични 

организми, наречени опрашители. Те също така предпазват размножителната система на цветето.  

8. Повечето цветя имат и мъжка, и женска размножителна структура, както е показано в този модел. Това се 

нарича съвършено цвете. Какви са предимствата на съвършените цветя за растението?  

Съвършените цветя увеличават шанса за самоопрашване, което гарантира размножаване.  

9. Някои растения имат два типа несъвършени цветя, такива с женски части и такива с мъжки. Какви 

предимства носи тази адаптация на растението? Съвет: Ако мъжките гамети и женските гамети се зараждат 

на различни места, как влияе това върху генетичното разнообразие?  

Самооплождането намалява генетичното разнообразие. Наличието на несъвършени цветя намалява 

шанса за самооплождане.  

10. Основната мъжка репродуктивна структура се нарича тичинка. Тичинката има две части. Прашникът и 

дръжката. В прашника се произвежда цветния прашец. Дръжката е стъблото, което държи прашника.  

11. Основната структура на женската репродуктивна система се нарича плодник. Плодникът има три части: 

близалце, стълбче и завръз (яйчник).  

Снимка 



  

3 
Юнион Интерактив ООД     Всички права запазени Ботаника: Изучаване на цветята 

A005     

12. Близалцето е върхът на плодника. Изпуска се лепкав секрет, който гарантира, че прашецът, който достигне 

до цветето, дали чрез вятър, дъждовна вода или опрашител, ще залепне за плодника.  

13. Може да има стотици различни видове прашец, които се движат в даден район. Само прашец от 

съвместимо растение ще предизвика верижна реакция. Опрашването се извършва, когато върху близалцето 

се насища съвместимо семенце от цветен прашец. Възниква химическа реакция, която предизвиква 

развитието на тръба за прашеца. Тръбата ще порасне надолу, носейки мъжките гамети до яйчника в 

основата на плодника. 

14. Женските гамети в цветето се наричат неоплодени яйца. Те се зараждат в яйчниците. Оплождането се 

случва в яйчниците, когато мъжките и женските гамети се съединят.  

15. Добавете бележки, за да назовете женските части на растението. Снимайте. Какви въпроси имате за цветята 

или размножаването на растенията?  

Снимка  

  

Заключение  
Завършени и незавършени цветя 

Проучете завършените и незавършените цветя. Разработете хипотеза, която да обясни, защо някои растения 

произвеждат завършени цветя, а други произвеждат незавършени цветя. 

 

Сравнете структурите и функциите на цветята  

Предоставете снимки на цветя или истински цветя и позволете на учениците да ги изследват и да сравнят 

структурите и функциите им. Насочете учениците към дискусия за адаптациите на всяко цвете, които му 

позволяват да се размножава успешно. Има много полезни видеа в Интернет, които могат да помогнат с 

обяснението на размножителния процес при растенията.  

  
Въпроси за дискусия  

1. Какво е съвършено цвете?  

Съвършените цветя имат мъжки и женски репродуктивни структури. 

2. Какво е несъвършено цвете?  

Несъвършените цветя имат само мъжки или само женски репродуктивни структури 

3. Назовете всяка структура, която участва в състава на цветята.  

Структурите, намиращи се в завършено цвете включват: стъбло, сепарали, листенца, тичинки 

(антени и филамент), плодник (близалце, стълбче и яйчник) и яйцеклетка. 

4. Опишете функцията на всяка част в растението. 

Стъблото държи цветето. Чашелитчетата защитават развиващата се пъпка и осигуряват подкрепа 

на цветето. Венчелистчетата привличат опрашители. Тичинките са мъжката репродуктивна 

структура на цветето. Прашникът произвежда прашец. Плодникът е женската репродуктивна 

структура на цветето. Близалцето произвежда лепкава субстанция за събиране на прашец. 

Стъбълцето образува тръба за пренасяне на прашец до яйчника. Яйчникът защитава яйчниците. 

Яйцеклетките са женските гамети.  

 

Забележка към 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 
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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  

  


