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Опрашване и разпръскване на семена  

  

  

    Учебен обхват: Начално училище  Време за урока: 40 минути  

Ключови понятия  

Разпръскване  

Прашец  

Опрашване   

Опрашител   

Размножаване  

 

Преглед на дейността  
Какво общо имат помежду си шоколада, черешите, бананите и кафето? Те всички зависят или от опрашване или от 

разпръсването на семена! Опрашването се получава, когато цветен прашец се пренася от мъжката част на 

растението към женската. Разпръсването на семената е придвижването на семената далеч от родителското 

растение. В тази дейност, учениците ще научат каква роля имат животните в опрашването и разпръсването на 

семената и защо тази роля е толкова важна. 

Основни въпроси    
1. Как взаимодействат организмите с тяхната жива и нежива среда, за да си набавят материя и енергия?  

  
Цели  

• Развийте прост модел, който имитира фунцкията на животните при разпръсването на семената или 

опрашването на растенията.  

• Използвайте този модел, за да опишете как растенията зависят от животните за тези процеси.  

  
Въведение  
За начало на тази дейност, накарайте учениците да си представят, че вървят из цветна градина, която са 

посещавали преди. Попитайте ги какви животни виждат там. Нека споделят идеи, защо тези животни са в 

градината. Кажете им, че ще научат как животните помагат на растенията. Без животните, растенията не биха 

могли да оцелеят.  

zSpace Дейност  
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 
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1. Знаете ли, че има повече от 400,000 вида цветни растения по света? Помислете си кое е вашето любимо 

цвете. Защо цветята са толкова цветни? Защо много от тях имат приятен аромат?   

Цветята са цветни и ухаят приятно, за да привличат животните. 

2. Растенията не могат да се движат, затова трябва да привличат животни, които да им помагат. Животните 

помагат на растенията да се размножават като придвижват цветния им прашец. Опрашването е 

движението на прашец от мъжката част на цветето до женската част на същия вид цвете. Погледенете това 

растение юка. Защо насекомите летят близо до белите цветове?  

Насекомите са привлечени от цветята и може би искат да ядат от прашеца.  

3. Насекомите и други животни се привличат от цветята. Цветът и мирисът ги привлича. Когато посещават 

растенията, за да пият нектар или да ядат прашец, те пренасят прашеца. Дисектирайте цветенцата. 

Забележете различните части от растението.  

4. Мъжката част на растението е жълта и държи прашеца, той е много лепкав. Женската част на растението е 

зелена. Понякога прашецът се придвижва от мъжката към женската част на едно и също растение. Как 

животните пренасят прашец?  

Те го пренасят, когато той полепне по различни части от тялото им.  

5. Преместете прашеца (бял кръг) от мъжката част на първото цвете към женската част на второто цвете.  

6. Понякога прашецът от едно цвете се пренася към друго от животни. Калинките ядат насекоми, които 

живеят върху растенията. Тази калинка е привлечена от това цвете. Прашецът (белият кръг) залепва върху 

калинката, когато тя кацне на него.  

7. Когато калинката кацне на следващото цвете, прашецът се понася към женската част на цветето. 

Опрашването се случва благодарение на калинката. Много фермери разчитат на калинките да ядат 

вредните насекоми, които живеят сред растенията им. Кои части на тялото използва калинката, за да 

пренесе прашец?  

Калинката пренася прашец чрез краката си.  

8. Опрашващите насекоми или птички трябва да докоснат прашеца, за да се залепи за тях. Погледнете тази 

пчела, тя каца върху растението, за да си набави нектар. Част от прашеца пада от цветето и полепва по 

пчелата. След това, пчелата полита към друго цвете, където прашецът пада от тялото ѝ и се залепва по 

новото растение. Погледнете от близо как пчелата носи прашеца.  

9. Това е птичка, която обича нектар. Това е колибри! То лети от цвете на цвете, пиейки нектар от всяко. 

Преместете колибрито от първото към второто цвете. Опишете как формата на цветето и формата на клюна 

на колибрито улеснява придвижването на прашеца.  

Цветето има тесен и дълбок център. Клюнът на колибрито е дълъг и тънък. Колибрито достига 

дълбоко в цветето с клюна си, за да пие нектар и прашецът полепва по клюна му.  

10. Някои прилепи ядат плода на кактусовите растения и пият нектар от неговите цветя. Когато го достигнат, по 

техните рошави глави полепва прашец. Защо е важна козината по главата на прилепа за опрашването?  

Прашецът полепва по козината на прилепа. Когато той кацне върху друг кактус, част от този прашец 

пада от главата му и опрашва цветето.  

11. Животните, които пренасят прашец се наричат опрашители. Напишете за един от опрашителите. Коя част 

от тялото си използва, за да събере прашец? Сега поставете всеки опрашител върху цвете и снимайте.  

Снимка: По един опрашител на цвете. Насекомите използват краката си. Колибритата използват 

клюновете си.  

12. Растенията също така разчитат на животните да разпръснат семената им. Когато животните пренесат 

семената от едно място на друго, това се нарича разпръсване на семената. След като животните изядат 
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плод от дадено растение, семките се изплюват или отделят по натурални пътища. Защо растенията имат 

цветни и вкусни плодове?  

Растенията имат вкусни плодове, за да привличат животните. Животните разпръсват семената, за 

да растат нови растения.  

13. Някои животни разпръсват семена като ги заравят или ги крият. Катеричките имат торбички в бузите си за 

да събират жълъди. Те ги заравят и понякога забравят къде са ги оставили! Заровените жълъди могат да 

порастнат в дъбове. Виждали ли сте катерица с жълъд в устата си? Катерицата и дъбът имат специална 

връзка. Обяснете как си помагат взаимно.  

Дъбът предоставя храна за катерицата, а катерицата разпръсква семената на дървото.  

14. Някои животни разпръсват семена, без дори да го подозират. Семките, които засядат в козината или 

перушината на животните също могат да паднат и да порастнат в нови растения. Магарешките бодили 

произвеждат стотици семки с остри краища. Какво става, когато едно от тези кучета изтича през полето от 

магарешки бодили?  

Семките засядат в козината на кучето.   

15. Създайте сцена, която да показва как тези животни помагат на растенията да разпръснат семената си. 

Снимайте.  

Снимка: куче с магарешки бодили в козината си, катерицата върху дъба, птицата със слънчогледовото 

семе, прасето с ябълката и заекът с крушата.   

16. Изберете един модел, за да илюстрирате опрашването или разпръсването на семената. Използвайки 

модела, опишете как животните пренасят прашец или семена, за да помогнат на растенията да се 

размножат.  

Разпръсване на семена: Магарешки бодил и куче: Растението разчита на кучето да пренесе семената 

му, когато се закачат за козината на кучето. Заек и круша: Растението разчита на заека да разпръсне 

семената му, докато яде крушата. Опрашване: Пеперудата и цветето: Растението разчита на 

пеперудата да пренесе прашец с краката си. Колибрито и цветето: Растението разчита на 

колибрито да пренесе прашец с клюнчето си.  

  

Допълнителна информация  
 

Подкрепа за затрудняващи се ученици  

• Групирайте учениците така че тези с по-високо владеене на английски език да помагат с четенето и 

разбирането на въпросите.  

• Предоставете лист с обяснение на думите и термините, които се срещат в този урок  

• Предоставете диаграми за тези, които не могат да четат  

• Позволете на учениците да предоставят отговори в ръкописен, машинописен и устен вариант  

• Позволете работата в групи    

• Дайте им повече време  

  
Подкрепа за всички ученици  

• 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)  
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