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Ботаника: Оценка на цветните 

части  
  

Учебен обхват: Средно училище    Време за урока: 40 минути  

Ключови понятия    
Материали и ресурси  

Прашник  

Карпал  

Дръжка  

Яйчник  

Яйцеклетка 

Венчелистче  

Плодник 

Прашец  

Чашелистче  

Тичинка  

Близалце 

 

  zView  

  

Преглед на урока  
Знаете ли толкова за цветята, колкото една обикновена пчела? След като изучиха структурата и функциите на 

растенията в дейността Ботаника: Изучаване на цветята в Studio, учениците ще направят настоящата оценка. Те 

трябва да именоват структурите на завършено цвете и да опишат функцията на всяка част. 

Основни въпроси  
1. Какво е двусемеделно цвете?  

2. Защо структурите на цветето имат различни функции?  

  

Цели  
• Идентифицирайте структурите на двусемеделните цветя.  

• Опишете функцията на всяка структура  

  

Въведение  
Преди тази дейност, учениците трябва да са преминали дейността Ботаника: Изучаване на цветята в Studio, която 

ги превежда през проучването на структурите на завършеното цвете.  

zSpace Дейност  
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

1. Започнете като добавите бележка, която да показва венчелистчетата. Снимайте.  

Снимка: Венчелистчета 
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2. Каква е функцията на венчелистчетата? 

Венчелистчетата привличат опрашители  

3. Добавете бележка, отбелязваща мъжките части на цветето. Снимайте.  

Снимка: Прашник, дръжка и тичинка   

4. Каква е основната функция на мъжките части на растението?  

Те произвеждат мъжките гамети, наречени прашец. 

5. Добавете бележка, отбелязваща женските части на цветето. Снимайте.  

Снимка: Яйчник, стъбълце, плодник и близалце.  

6. Женските структури имат две основни функции. Кои са те?  

Те произвеждат женски гамети, наречени неоплодени яйцеклетки. В яйчника също така се състои 

процеса на оплождане и развитие на семето. 

7. В основата на цветето има зелени, листоподобни структури. Назовете тези стурктури и снимайте.  

Снимка: Чашелистчета  

8. Каква е функцията на тези части?  

Чашелистчетата предпазват пъпката на цветето и му предоставят основа, за да се издига нагоре.  

9. Какъв любопитен въпрос искате да зададете?  

Различни отговори  

10. Ако времето го позволява, потърсете отговор на вашия въпрос. Споделете наученото с класа. 

  

Заключение 
След като учениците завършат оценката, те ще разгледат демото Ботаника: Части на цветето в Studio, за да могат 

да преговорят и да се замислят за своето разбиране. Можете също да използвате zView, за да покажете тази 

демонстрация.  

Последваща дейност: Ботаника: Коеволюция на покритосеменните растения - Studio 

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  

  


