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 Вариации на листата   
   

Обхват: Начално училище    Време за урока: 60 минути  

Основни термини    

  

Материали и ресурси  

 Хлорофил  Назъбен    Лепило  

 Ръб     Вариации на листата – работен лист  

 Лопатено     Найлонови торбички (по една на ученик)  

 Фотосинтеза     Клипборд  

 Гладко    

    

 Моливи  

  

  

Преглед на дейността  
Най-вероятно, в даден момент от живота ви, сте скачали за удоволствие в голяма купчина листа. Но забелязали ли 

сте колко различни листа има в тази купчина? Те могат да са с различни размери, от гигантски бананови листа до 

мънички детелини. Също така имат и различни цветове, което се забелязва наесен в дадени локации. Листата имат 

много различни форми, включително линейни, овални, на сърца, остри, триъгълни и звездообразни. Също така има 

много различни краища на листата, включително гладки, назъбени и лопатени. Учениците ще анализират различни 

виртуални листа и след това ще отидат на лов за истински листа, които да класифицират.  

Основни въпроси  
1.  Как са свързани структурите и функциите в природата?  

2.  Как могат да бъдат класифицирани растенията според чертите им?  

  
Цели  

• Наблюдавайте и анализирайте различни видове листа  

• Сортирайте листата според размера, цвета и формата им.  

  
Въведение  
За начало на дейността, попитайте учениците дали са скачали в купчина от листа. Помолете ги да опишат 

различните видове листа, които познават. Запишете различните видове листа на дъска или голям лист хартия за 

диаграми. Обяснете на учениците, че ще разгледате внимателно различни видове листа, виртуални и реални, и ще 

анализирате вариациите им.  

zSpace Дейност  
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

1. По света има много различни листа. Листата се различават по форма, размер, цвят и завършек. Нека 

разгледаме част от вариациите на листата.  



  

 
Юнион Интерактив ООД     Всички права запазени  Вариации на листата            2  

A021     

2. Листата са с много различни размери. Тук имаме голямо листо от банан и малко от череша. Те не са в 

мащаб. Използвайте линията от инструментите си, за да измерите дължината на двете листа. Колко дълго е 

всяко? Снимайте.  

Банановото листо е около 200 см. Черешовото е около 10 см. Снимка. 

3. Листата са с много различни цветове. Назовете всички цветове, които виждате. Сортирайте тези листа в 

групи от еднакви цветове. Снимайте.  

Листата могат да са зелени, кафяви, червени, оранжеви, жълти или комбинация от тези цветове. 

Снимка на листа по групи цветове. 

4. Листата са с много различни форми. Какви основни форми виждате? Сортирайте тези листа в групи от 

еднакви форми. Добавете бележка, за да назовете формата на всяка група. Снимайте. Съвет: Листата могат 

да са във формата на линии, овали, остри форми, сърца, триъгълници или звезди.  

Листата могат да са във формата на линии, овали, остри форми, сърца, триъгълници или звезди. 

Снимка на листа по групи форми. 

5. Листата имат различни краища. Основните типове са гладки, назъбени и лопатени. Как бихте описали всеки 

тип? Сортирайте тези листа в групи от еднакви краища. Снимайте. 

Гладките краища са гладки и нямат грубости. Назъбените листа са остри и грапави. Лопатените 

листа имат големи, вдлъбнати части. Снимка на листа по групи краища. 

  

Заключение  
На лов за листа  

1. Отидете на лов за листа и потърсете листа с различни размери, цветове и тип краища.  

2. Съберете ги като използвате найлоновата си торбичка.  

3. Обратно в класната стая сортирайте листата по следните критерии:  

a. По размер  

b. По цвят    

c. По тип краища  

d. По форма  

4. Залепете по едно листо от всяка форма върху работния лист   

5. Подвържете всички страници и си направете албум 

  
Въпроси за дискусия  

1. Как се различават листата помежду си? 

Листата се различават по размер, форма, цвят и тип краища 

2. Защо листата се различават толкова много помежду си? 

Листата се различават по размер и форма в зависимост от количеството слънчева светлина и вода, 

които те имат или им трябва, за да оцелеят. Листата се различават по цвят в зависимост от 

количеството хлорофил, което е налице за фотосинтеза.  

3. Какво ново научихте за тези листа?  

Научих, че листата имат различни видове краища (ръбове), включително гладки, назъбени (или 

назъбени) и лопатовидни. 
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Разширяваща дейност: Използвайте истински листа, за да създадете произведения на изкуството. Например 

можете да залепите листа с различни цветове и форми върху (милиметрова) хартия, за да формирате модели на 

хора животни или автомобили.  

Разширяваща дейност: Използвайте тебешир или пастели и парче бяла хартия, за да направите силуети на листа 

Разширяваща дейност: Прочетете книги, които обясняват защо листата сменят цвета си през есента (когато листата 

спират да произвеждат хлорофил за фотосинтеза).  

Последваща дейност: Адаптации на растенията - Studio  

Последваща дейност: Дървета: иглолистни срещу широколистни - 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  

• 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 проучат подобни теми и да направят презентация  

• Обогатяване: Учениците могат да направят модел на ключова концепция 


