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 Изядохте ли си зеления боб днес?  

  

  

  Учебен обхват: Начално училище   Време за урока: 40 минути  

Ключови понятия  
  

Материали и ресурси  

Зелен боб  
  

Диаграма на растежа  

Корен   Експерименти със зелен боб – работен лист  

Семе   Книга за цикъла на живота на растенията  

Почва  

Слънце  

Вода  

 Дисекция на зелен боб и инструменти за 

засаждане (бобчета, ножове, опаковки от 

компакт дискове и др.) 

  

  

  

Преглед на урока    
Зелен боб, някой? Изядохте ли си зеления боб или го подхвърлихте на кучето под масата? Зеленият боб, познат 

още като маслен боб, е зеленчук, пълен с хранителна стойност и е много полезен за нас. В този урок, учениците ще 

научат за зеления боб и за ролята, която играят слънчевата светлина и водата при растежа му. Учениците също 

така ще проведат експерименти за отглеждане на зелен боб в различни условия. 

Основни въпроси    
1. Как растат растенията?    

2. От какво се нуждаят растенията, за да растат?  

3. Защо е важно Слънцето за растенията? 

4. Защо е важна водата за растенията?  

5. От какви условия се нуждае една градина, за да процъфтява?  

  
Цели      

• Отчитане ролята на слънцето при растежа на растенията  

• Отчитане ролята на водата при растежа на растенията  

• Създайте план за градина  

• Отгледайте стрък зелен боб  

• Наблюдавайте и запишете данни, отнасящи се за растежа на вашия стрък зелен боб.  

• Сравнете растежа на зеления боб в различни условия и експерименти.  
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Въведение  
Преди този урок, учениците трябва да са наясно с цикъла на живот на растението. Прочетете на учениците или ги 

помолете да прочетат книга, която описва цикъла на живота на растенията.  

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

1. Семената произлизат от растенията, а всички растения започват като семена. Сравнете тези семена.  

Всички семена са с различни форми и размери  

2. Това е зелен боб. Зеленият боб е тип боб, който ядем. Бобчето расте в шушулка. Шушулката е 

обвивката, която обгражда боба.  

3. Това не са шушулки на зелен боб, а са грахови шушулки. Също като при зеления боб, грахчетата стоят в 

шушулката. Какви наблюдения имате върху граховата шушулка?  

Тя е зелена и напълно покрива граха.  

4. Изследвайте и дисектирайте зеления боб. Напревете две бележки.  

Зеленият боб е зелен с бели линии  

5. Семето произлиза от растение и прераства в ново растение. Зърното на зеления боб семе ли е? 

Проучете и дисектирайте семето ако се нуждаете от нова проверка.  

Да, зеленият боб е семе. Расте в шушулка и прераства в ново растение.  

6. Ако поставите зърно върху почвата, то ще порасне ли в растение? Защо да или защо не?  

Растението няма да порасне, освен ако семката не е под земята, имайки и слънчева светлина, и вода.  

7. Всички растения се нуждаят от хранителни вещества, за да растат. Растенията получават тези вещества 

от почвата чрез корените си. Корените растат в земята и са началото на транспортната система за вода и 

минерали. Къде отиват водата и минералите?  

Растенията придвижват водата и минералите от почвата през корените към техните листа и 

стъбла, за да подхранят всичките си части.  

8. Растенията се нуждаят от слънце. Слънчевата светлина им предоставя необходимата топлина за растеж. 

Прегледайте тази сцена. Използвайте камерата, за да разучите вътрешността на пещерата. Защо не 

растат растенията?  

Растенията не растат, защото е студено и няма слънчева светлина.  

9. Освен почва и слънце, растенията се нуждаят от вода. Различните растения имат необходимост от 

различно количество вода. Прегледайте тази сцена. Мислите ли, че тези растения се нуждаят от много 

вода?  

Не мисля, че им трябва много вода, защото почвата, в която живеят, е суха и растенията нямат 

големи листа.  

10. Когато растението се напои с минерали, въглероден диоксид (газ), слънчева светлина и вода, 

растението създава собствена храна, наречена глюкоза. Този процес е познат като фотосинтеза. Защо 

трябва растенията да произвеждат собствена храна?  

Растенията трябва да произвеждат собствена храна, за да растат.  

11. Разгледайте тази сцена. Това са два от всеки модел. Използвайте тези модели, за да създадете две 

различни градини: Една градина, която получава точно толкова слънце и вода, от колкото се нуждае и 

градина, която не ги получава. Поставете плюс над захранената градина и минус над другата. Снимайте.  
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Снимка  

12. Така ли ще посадите вашата градина? Преправете тази градина, като имате предвид, че растенията се 

нуждаят от почва, вода и слънце, за да растат. Можете да преместите който и да е от моделите, за да 

създадете перфектната частица земя, върху която да отгледате градината си. Снимайте.  

Снимка  

 

Заключение    
Експерименти със зелен боб  

Инструктирайте учениците: "Току-що разчленихте едно виртуално зелено бобче в zSpace. Сега, дисектирайте 

истински боб, който е бил напоен с вода за една нощ, използвайки предоставените материали." След като 

учениците приключат с дисекцията на боба, те трябва да направят следните три експеримента, записвайки 

наблюденията си в Диаграмата на растежа. 

1. Посадете 3 бобчета в CD (компакт диск) кутия, поливайте ги и ги оставете на директна слънчева 

светлина. Наблюдавайте и запишете техния растеж в следващите няколко дни.  

2. Посадете 3 бобчета в CD кутия, поливайте ги и ги оставете без слънчева светлина. Наблюдавайте и 

запишете техния растеж в следващите няколко дни.  

3. Посадете 3 бобчета в CD кутия и ги оставете на директна слънчева светлина, но не ги поливайте. 

Наблюдавайте и запишете техния растеж в следващите няколко дни.  

  
Нека учениците попълнят работния си лист с данните, които са събрали. Анализирайте и дискутирайте резултатите 

от експериментите. 

 

Предложете план за градина  

Попитайте учениците, „Ако училището имаше градина, къде щеше да е тя?“ Разведете ги из училището и им 

задайте да идентифицират най-подходящото място за градина. Тогава ги инструктирайте да работят с партньор и 

да създадат план за градина, която биха могли да създадат върху въпросното място. Всяка двойка трябва да 

създаде постер, илюстриращ техния дизайн за градина и обясняващ в три изречения защо избраното място е 

подходящо за растения.  

Разширяваща дейност: Учениците могат да отгледат градина  

Разширяваща дейност: Поканете фермер да говори пред децата 

Разширяваща дейност: Изведете учениците на излет в ботаническата градина 

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  
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• (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  

• Обогатяване: Учениците могат да направят модел на ключова концепция  

  


