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Растителна биомимирия  

Учебен обхват: Начално училище   Време за урока: 40 минути  

Ключови термини     Материали и ресурси  

Биомимикрия  

Цвете  

Плодове  

Изобретение  

Листа  

Имитират  

Корен  

Учен  

Семена  

Стволови  

Багажник  

  

 Работен лист Сравняване на картини на 

растения 

 

Преглед на дейността 
Знаете ли, че растенията са единствените живи организми, които могат да направят храната си сами? Те могат да 

растат навсякъде, дори в океана! Повечето растения имат няколко основни части: корени, стъбла, листа, цветя, 

плодове и семена. Растенията също така помагат на учените да създават изобретения, които да помогнат за 

решаването на човешки проблеми. Това е основната идея на биомимикрията (биоимитация), подход към 

иновациите, който се обръща към природата, за да намери устойчиви решения на човешките проблеми. В тази 

дейност, учениците ще разгледат по-отблизо разнообразие от растения и ще проучат някои изобретения, които 

имитират външни структури от растенията. 

Основни въпроси  

• Как живеят, растат, реагират на околната среда и се възпроизвеждат организмите?  

• Как структурите на организмите позволяват функциите на живота?  

Цели  

• Използвайте материали, за да проектирате решение на човешки проблем, като имитирате как растенията 

използват външните си части, за да им помогнат да оцелеят, растат и да отговорят на техните нужди  

• Имитирайте начина, по който външна структура на растение улавя и предава информация  

• Имитирайте начина, по който растение реагира на информацията от околната среда  

 

Въведение 
Преди тази дейност, покажете снимки на различни растения (например работния лист Сравняване на картина 

на растения). Помолете учениците да открият и опишат къде са виждали всеки вид растение. След това нека 

учениците да сравнят сходните части, които имат тези растения. Позволете на учениците да споделят идеите си. 
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Обяснете на учениците, че сега ще предприемат пътуване, за да научат как растенията вдъхновяват учените да 

създават изобретения, които да помогнат за решаването на човешките проблеми.  

  

zSpace Дейност   
Въпроси по дейността, налични в Studio 

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

1. Знаете ли, че растенията могат да помогнат за решаването на човешки проблеми? Вярно е! Учените често 

решават проблеми чрез създаване на изобретения, които копират или имитират частите на тялото на 

растенията. Повечето растения имат корени, стъбла, листа, цветя, плодове и семена. Направете снимка 

на част от тялото, която помага на растенията да взимат вода и хранителни вещества от почвата.  

Снимка: Корени на дърветата.   

2. Снимахте корените на растенията ли? Корените също така помагат да се закрепят дърветата и растенията 

в почвата, така че да не паднат. Учените са създали някои изобретения, които имитират структурата на 

корените на растенията. Направете снимка на изобретението, което се изправя като дърво.   

Снимка: Музикална стойка. 

3. Вижте тази ограда от бодлива тел. Оградата от бодлива тел защитава животните, които живеят във ферма 

или ранчо. Учените са създали това изобретение, имитирайки част от тялото, която някои растения 

използват за защита. Направете снимка на острата растителна част, която оградата от бодлива тел 

имитира.   

Снимка: Бодли на кактус.  

4. Вижте този хеликоптер. Хеликоптерите могат да летят във всяка посока много бързо. Учените са създали 

това изобретение, имитирайки част от тялото, която някои растения използват, за да летят в много 

посоки. Направете снимка на частта на тялото на растението, която имитират хеликоптерите.   

Снимка: Семена от сикамор.  

5. Вижте това Велкро. Велкрото има две части: едната част е покрита с куки, а другата покрита с бримки. 

Вместо да използват цип или бутони, някои хора използват велкро. Учените са създали това изобретение, 

имитирайки част от тялото, която някои растения използват, за да се задържат здраво за други неща. 

Направете снимка на частта от тялото на растението, която Велкрото имитира.   

Снимка: Семе от влакнест казашки бодил 

6. Погледнете слънчевия панел. Слънчевите панели поемат енергията на Слънцето и я превръщат в 

електричество. Учените са създали това изобретение, имитирайки частта на тялото, която растенията 

използват, за да улавят слънчевата светлина. Направете снимка на частта на тялото на растението, която 

слънчевите панели имитират.   

Снимка: Листо. 

7. Вижте този парашут. Парашутите помагат на хората безопасно и бавно да падат във въздуха и да се 

приземят на земята. Учените са създали това изобретение, имитирайки част от тялото, която някои 

растения използват, за да се носят във въздуха. Направете снимка на частта на тялото на растението, 

която парашутът имитира.   

Снимка: Цвете на глухарче (пух). 

8. Погледнете този чадър. Чадърите помагат за защита на хората от дъжд и слънчева светлина, когато са на 

открито. Учените са създали това изобретение, имитирайки защитната форма на дърво. Направете 

снимка на дървото, което имитира чадърът.  
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Снимка: Баобаб. 

9. Вижте тази лодка. На тази лодка има покритие, което я прави по-водоустойчива. Учените са създали това 

изобретение, имитирайки начина, по който определен вид растение изхвърля водата. Направете снимка 

на растението, което се имитира от това водоустойчиво покритие на лодката.  

Снимка: Водна папрат. 

10. Погледнете тази пластмасова чанта с цип. Тези торбички могат да бъдат отворени и затворени за 

съхранение на неща вътре. Учените са създали това изобретение, имитирайки част от тялото, която някои 

растения използват за съхранение. Направете снимка на частта на тялото на растението, която тази чанта 

имитира.  

Снимка: грахова шушулка.   

11. Вижте тази къща. Тя е боядисана със специален вид боя, която никога не се нуждае от почистване, защото 

мръсотията и водата падат от нея. Учените са създали това изобретение, имитирайки начина, по който 

определен тип растение се поддържа чисто.  

Направете снимка на растението, което се имитира от тази 

специална боя.  

Снимка: Лотус.  

12. Вижте тази църква. Тази сграда е толкова висока, че основата ѝ трябва да е много силна, за да издържи 

цялата каменна горна част. Когато учените са проектирали тази сграда, те са се обърнали към част от 

дървото за идеи. Направете снимка на частта от дървото, която тази църковна структура имитира.  

Снимка: Дъждовно дърво.  

13. Вижте този космически робот. Този робот е голяма, движеща се от вятъра топка, която може да бъде 

изпратена на Марс един ден. Когато учените са проектирали този робот, те погледнали към определено 

растение за идеи, как да се задвижва от вятъра. Направете снимка на растението, което този робот 

имитира.  

Снимка: Растителни топки (като тези в Дивия Запад)  

14. Уау, какво вълнуващо пътуване, за да научите как учените копират растенията, за да създават 

изобретения, които помогат за решаване на човешките проблеми! Сега е ваш ред. Какво изобретение 

бихте създали, което имитира част от растение? Какъв проблем ще реши то? Направете снимка на 

растението, което ще имитирате в изобретението си.  

Снимка: Избор на растение. [Ученикът трябва да опише изобретението, което имитира частта от 

растението, за да реши конкретен проблем.]  

 

Заключение 
Еха, ето това е растително изобретение! 

За да затворите тази дейност, групирайте учениците по двойки според растението, което са избрали в края на 

zSpace дейността. Нека двойките поумуват за човешки проблем, който техният избор на растение може да 

помогне да бъде решен. Дайте им случайни материали, така че учениците да могат да изградят модел на своето 

изобретение. Напомнете на учениците, че тяхното изобретение трябва да имитира поне една част от избраното 

от тях растение. Нека учениците да споделят своите изобретения и идеи с останалите ученици.  

 

Разширяваща дейност: Отидете с учениците на разходка сред природата, за да потърсят растения  

Разширяваща дейност: Поканете ботаник да говори с класа  
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Допълнителна информация 
Подкрепа за затрудняващи се ученици  

• Групирайте разнородно учениците, за да позволите на учениците със силно владеене на английски език 

да помагат при четенето или тълкуването на въпроси  

• Използвайте функцията text-to-speech (текст-към-говор) за затрудняващите се ученици  

• Дайте речник на термините, използвани в тази дейност  

• Дайте възможност на учениците да предоставят отговори, които са написани на ръка, напечатани или 

устни 

• Нека учениците работят по двойки или в малки групи   

  

Подкрепа за всички обучаващи се 

• Предоставете на учениците избор в материалите, които произвеждат, за да демонстрират своето 

обучение въз основа на стила на учене (създаване на графики, PowerPoint, създаване на 3D презентации, 

създаване на видео/филми, блогове, създаване на плакати, скици, създаване на бордови игри)  

• Предоставете различни задачи въз основа на готовността на учениците: 

o Ниво 1: Учениците в начално ниво на обучение могат да започнат чрез съчетаване на снимки 

с нови термини 

o Ниво 2: По-опитните ученици могат да проучат и създадат постер за изобретение, което 

имитира външните части на тялото на растение 

o Ниво 3: Напредналите ученици могат да проучат определено растение и да създадат 

изобретение, което да помогне за решаването на човешки проблем, като имитират външните 

му части 
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