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  Да засадим стена       
  

Учебен обхват: Средно училище   Време за урока: 4 учебни часа  

 Ключови понятия  

 

  
 Материали и ресурси  

Зона на издръжливост (карта, 

обозначаваща подходящата 

температура за отглеждане на 

растения в даден район) 

  Растения  

 

               Експерт градинар  

 

Хидропоника  

 Среда на отглеждане (вермикулит или    Достъп до инструменти 

саксия)  

 

Микроб  

   Съдове за растения  zSpace Studio / VIVED Science 

Микроклимат     Компоненти за поливане     Диаграма на Вен  

Отражение   Строителни материали за 

основата на стената  

Достъп до интернет 

Сукулентни растения (сукуленти)     Ръчни инструменти за изграждане на    

  стената  

Вертикално земеделие  

 

   Царевично стъбло, папрат и здравец 

  

 

Преглед на урока  
В този урок учениците ще проектират, изграждат, инсталират и поддържат стена от живи растения като проект. 

Учениците ще се ангажират чрез zSpace, за да се запознаят с жизнения цикъл на растенията, приспособленията на 

растенията и ключовите фактори за растежа на растенията, а също и да изцапат ръцете си в градината, докато 

проектират и изграждат стена за растения. Работата в екип за изграждане на растителна стена предоставя богати 

възможности на учениците да практикуват уменията на 21-ви век (креативност, сътрудничество и комуникация). 

Основни въпроси  
1. Как се адаптират организмите към средата си?  

2. Как са свързани структурите и фунцкиите?  

3. Как може да се използва инженерния дизайн за решаване на проблем?  

4. Как можем да намалим вредното влияние на хората върху околната среда?  

  
Цели  

• Разгледайте различните видове растения и техните изисквания за отглеждане  
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• Научете за микроклиматите  

• Научете за управлението на проект и бюджет, и създаване на график  

• Използвайте инженерни процеси, за да създадете и подържате успешна растителна стена  

• Подобрете уменията си за презентиране като споделите това, което сте създали 

  

Въведение  
За да започнете, обсъдете следната информация със учениците: Знаете ли, че вертикалното земеделие може да 

бъде част от решението на кризата с глада? Стандартните земеделски практики може да не са в състояние да 

задоволят търсенето на храна. В резултат на това „вертикалното земеделие“ или стените за растения стават все по-

популярни. Вертикалното земеделие предоставя начин за отглеждане на повече храна в по-малко пространство. 

Обяснете на учениците, че ще работят като екип, който да проектира и изгради растителна стена за своето училище. 

За начало те ще научат за растенията и какво им е необходимо, за да оцелеят.  

zSpace Упражнения  
Преди да засадят стена за растения, учениците трябва да са завършили стъпките в zSpace, показани по-долу.   

Ключови фактори за растеж на растенията: VIVED Science  

Използване на zSpace VIVED Science  

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

1. Отворете модела на царевично стъбло в отдел ботаника на VIVED Science.  

2. Използвайки инструментите Peel and Label едновременно, анализирайте всяка структура на растението. 

Отбележете името на всяка структура и определете функцията ѝ за оцеляване, по-конкретно как тя играе 

роля при приемането или пренасянето на въздух, вода или слънчева светлина.  

В царевицата има обвивка, острие, царевичен кочан, стъбло и корени. Обвивката е за защита, а 

острието е за поемане на слънчева светлина. Кочанът има ядки за възпроизвеждане. Стъблото и 

корените пренасят вода и хранителни вещества.  

3. Отворете модела на папратта в отдел ботаника на VIVED Science и повторете стъпка  #2.  

Папратта има остриета, стъбла, коренище и корени. Острието е за поемане на слънчева светлина. 

Стъблото, коренището и корените пренасят вода и хранителни вещества.  

4. Отворете модела на здравеца в отдел ботаника на VIVED Science и повторете стъпка  #2.  

Здравецът има венчелистчета, тичинка, прашник, стъбло, остриета и корени. Венчелистчетата се 

използват за привличане на насекоми за опрашване. Тичинката и прашникът се използват при 

размножаването. Острието е за поемане на слънчева светлина. Стъблото и корените пренасят вода и 

хранителни вещества.  

5. Сравнете структурите на трите растения. Запишете приликите и разликите на работния лист Диаграма на 

Вен: Царевично стъбло, папрат, здравец. 

6. Въз основа на структурите, които и трите растения имат помежду си, определете как тези структури са 

необходими за растеж и оцеляване, по-специално как те играят роля при приемането или пренасянето на 

въздух, вода или слънчева светлина.  

Всички имат необходимите компоненти за растеж и оцеляване като корени, стъбла и листа.  

   
Да засадим стена: zSpace Studio  

Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

http://edu.zspace.com/content/search/life-science/botany/3915
http://edu.zspace.com/content/search/life-science/botany/3915
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1. Защо определени растения процъфтяват в една среда, но не в друга? Това е така, защото растенията имат 

специални характеристики или приспособления, които им позволяват да оцелеят в определено 

местообитание. Нека разгледаме няколко адаптации на растенията.  

2. Ето едно бананово растение, което живее в топла, тропическа среда като тропическите гори. Банановото 

растение има много големи листа с набраздена текстура на райета. Изберете линията от инструментите си, 

за да измерите дължината на едното листо. Колко дълго е банановото листо? Как тази адаптация помага на 

банановото растение да оцелее?  

Банановото листо е дълго около 200 см. Големият размер на листата на банановото растение му 

помага да улавя слънчева светлина в тропическите гори. Набраздената ивичеста текстура на листата 

му помага да събира сутрешна роса и дъжд и да насочва водата към почвата отдолу.  

3. Тук имаме Колорадски смърч, който живее в скалистите планини в САЩ. То е иглолистно дърво и листата му 

са като иглички. Изберете камерата от вашите инструменти, за да видите листата отблизо. Как тази 

адаптация помага на Колорадския смърч да оцелее в снежна обстановка?  

Иглоистлните дървета имат листа като иглички, които запазват повече вода.  

4. Тук имаме бамбук, който живее в джунглата в Югоизточна Азия. То е много бързо растящо растение, което 

достига до 25 метра височина. Използвайте линията, за да измерите височината на този бамбук. Колко е 

висок? Как тази адаптация му помага да оцелее в джунглата.  

Бързият растеж и височината помагат на бамбука да достигне до слънчевата светлина над навеса на 

джунглата.  

5. Тук имаме пустинен трънлив храст, който живее в горещи, сухи обстановки. Това растение има бодли 

вместо листа. Как тази адаптация помага на храста да оцелее в пустинята?  

Бодлите помагат при запазването на вода и прогонват животните, които се опитват да пият вода 

от него.  

6. Тук имаме кактус сагуаро, който също живее в гореща, суха среда. Това растение има дебела восъчна 

покривка, бодли вместо листа и къси корени. Как тези приспособления помагат на кактуса да оцелее?   

Всички тези адаптации помагат на кактуса да запазва вода и да събира вода от повърхността на 

пустинята.  

  

Заключение  
Да построим стена за растения 

След като научихте за растенията и какво им е необходимо, за да оцелеят, е време да засадите вашата стена. Това 

може да стане като проект на класа. Ето няколко идеи как да организирате работата си:  

  
• Екип за управление на проекта: Учителят ще помогне на екипа да направи дизайн за този проект. 

Определянето на ограниченята включва да изготвите бюджет за проекта, да намерите подходящо място и 

т.н. Екипът за управление на проекта ще проверява редовно другите екипи, изброени по-долу, за да осигури 

изпълнението на плана по график и в рамките на бюджета. Друга важна функция на този екип е и 

планирането на бъдещото поддържане на стената. Това всъщност е най-голямата задача. Често подобни 

проекти се провалят, защото учениците не са помислили как да поддържат градината, след като тя е 

засадена.  

• Био Екип: Тези ученици ще разучат, изберат и набавят подходящите растения за стената. Това включва 

среща с експерт градинар, който има опит при създаването на стени от растения и висящи градини. Имайте 

предвид в каква среда живеете, когато избирате растенията. Искате да сте сигурни, че растенията ви не са 

отровни за животните и хората, не създават проблеми и могат да оцеляват във вашия климат. Използвайте 

съвет от експерти, за да направите стената си възможно най-добрата. Осигурете подходяща почва и 
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хранителни вещества за вашите растения. Имайте предвид, че някои растения си набавят вода от въздуха, 

не от саксията. 

• Хидро екип: Тази група е отговорна за разучаването и дизайна на напоителната система на стената. В 

зависимост от размера на вашата стена, вероятно ще се нуждаете от много простичък начин, за да напоите 

всички растения. (Запомнете нещата, които научихте във виртуалните уроци!)  

• Дизайн екип: Тази група ще направи дизайн на стената (проучи материалите и т.н.). Работете в близък 

контакт с учениците, които подбират растенията и тези, които избират напоителната система. Научете за 

различните видове стени на растенията и определете кое е най-добро за растенията и системата за 

поливане. Сега е моментът да направите детайлни чертежи с размери. Опитайте с помощта на компютър да 

конвертирате скици на ръка в завършени чертежи. Безопасността е от основна важност. Бъдете сигурни, че 

стената ви ще е лека и ще може да бъде закачена така, че подпорните стени или системи за подържане ще 

успеят да издържат на товара.  

• Строителен екип: Този екип ще изгради стената. Работете близо с дизайн екипа, за да сте сигурни, че идеите 

им са приложими. Този екип трябва да развие график и план за строеж на стената. Ако стената ви е на 

закрито пространство, убедете се, че ще е на място, до което ще достига слънчева светлина. Направете 

няколко прототипа, преди да започнете истинската конструкция. Например, създайте една завършена 

висяща саксия и вижте как работи преди да направите много от тях. Получаването на строителните 

материали ще бъде важна част от вашата работа. Възможните материали могат да включват 

водонепропускливи контейнери, рециклирани бутилки и др. 

  
В края на периода за дизайн и планиране, съберете се като клас да споделите какво сте научили. Отговорете на тези 

въпроси:  

1. Според наличната информация, готови ли сме да започнем конструкцията?  

2. Ако не, от каква допълнителна информация се нуждаем?  

3. Всички идеи ли се вписват в рамките на наличния бюджет и пространство?   

4. Ако не, можем ли да опростим дизайна, да спестим място и/или да намалим разходите?  

5. Забравяме ли нещо? Ако не, да започваме!  

  
Строителният екип може да поеме водещата роля в този момент, набирайки останалите от класа, за да помогнат с 

цялата работа, която трябва да се свърши и да се подготвят поддържащите части за растенията, да се създаде 

напоителната система и т.н. 

 

След като стената е сложена и е готова за поставяне на растенията, всички могат да участват във финалното 

изготвяне на стената. Направете го забавно!  

  

Презентация и заключителни мисли  

Около седмица след приключването на стената, съберете учениците, за да споделят мненията си. В инженерните 

проекти, целият екип прави „брифинг“, за да отпразнуват онова, което са успели да постигнат и да се поучат от 

допуснатите грешки. Този тип комуникация помага за бъдещите проекти.  

  
Въпроси за дискусия  

1. Какви трудности срещнахте в този проект?  

Едно от предизвикателствата пред дизайн екипа беше да се съгласим за дизайна на стената. 

2. Какви успехи постигнахте с този проект?  

Строителният екип планира как ще се построи стената, така че не им отне много време. 
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3. Ако трябваше да подобрите проекта, какво бихте променили?   

Бихме подобрили напояващата система, защото изградената от нас не осигурява достатъчно вода. 

4. Опишете как беше работата в екип? Какви предимства има работата в екип?  

Работата в екип беше забавна. Хареса ми как разменяхме идеите си, за да разработим най-доброто 

решение. 

5. Каква е важността на този проект и как ви свързва с истинския свят?  

Вертикалното земеделие може да помогне на хора, които не могат да имат достъп до необходимото 

пространство за отглеждане на култури по традиционен начин. 

 

Последваща zSpace Дейност: Жизнен цикъл на растенията - VIVED Science  

Последваща zSpace Дейност: Ботаника: Изучаване на цветята - Studio  

Последваща zSpace Дейност: Ботаника: Оценка на цветните части - Studio 

   
Допълнителна информация 

● Организирайте учениците в екипи с различни умения и таланти  

● Задайте на учениците да представят финалния си продукт с презентация  

● Обогатяване: Учениците могат да включат хранителни култури в дизайна на стената си и да проведат 

кампания в училище за повишаване на осведомеността за нарастващото предизвикателство на 

световния глад 

● Обогатяване: Учениците могат да поканят ученици от други класове, които да им помагат с поддръжката 

на стената  

● Обогатяване: Учениците могат да споделят снимки, рисунки, бележки и др. на растителната си стена с 

други училища, които са заинтересовани от подобни проекти 

  

Ресурси  
Vertical Farming Information:www.verticalfarm.com  

14 awesome DIY walls! http://www.brit.co/diy-living-walls/  

Commerical Felt Plant Wall – some good ideas: http://www.plantsonwalls.com/Default.asp  

Advice from Sunset magazine: http://www.sunset.com/garden/landscaping-design/how-to-plant-vertical-garden-wall  

Advice from WikiHow: http://www.wikihow.com/Make-a-Living-Wall  

Advice from Gardening KnowHow:  

http://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/projects/living-wall-garden.htm/?print=1  

Hanging Garden at a school in Recife: https://www.youtube.com/watch?v=QMa72L-NnJY  

 

Снимки за вдъхновение 
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