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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.  

 

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.   

 

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.   

 

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.   

 

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.   

 

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.   
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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.   

 

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.  

 

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.  

 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

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.  


