
ЕКСКУРЗИЯ В ПРИРОДАТА

ЕЛЕНА НЕНОВА, 6 Б КЛАС



ПЕТИ ЕКИП-наблюдение на растения



Наблюдения на : 

ДЪРВО ЯБЪЛКА - покритосеменно растение. То е дърво с 

увеличени размери и маса . Многогодишно растение- с 

продължителен живот. 

ХРАСТ ЛЮЛЯК- храстовидно дърво с увеличени размери и 

маса , многогодишно растение с продължителен живот;

ЛАЛЕ- Многогодишно тревисто растение; етап на развитие 

- поникнало над земята с оформени 4 листа , все още

ниско стъбло .

ЕДНОГОДИШНИ 

РАСТЕНИЯ

МНОГОГОДИШНИ 

РАСТЕНИЯ

пшеница, царевица, 

боб, леща, слънчоглед, 

пипер ,копър

ябълка, лале, кокиче, 

минзухар, зюмбюл, 

нарцис, момина

сълза, перуника, 

люляк, божур, ягода



ШЕСТИ ЕКИП- наблюдение на 

следзародишно развитие на животни



Наблюдение на:

1/ЖИВОТНИ , които имат следзародишно ПРЯКО РАЗВИТИЕ-

охлюв, риби, влечуги, птици, бозайници. 

2/Животни с Непълно Метаморфозно развитие: това са

насекомите . При тях има яйце, после ларва, която няколко

пъти нараства и става възрастно животно.

3/Животни с Пълна Метаморфоза на развитие - излюпва

се Яйце; след това Ларва / гъсеница/ ; Какавида; 

Възрастна пеперуда. 

!!! Малките приличат на родителите си при 

ПРЯКО РАЗВИТИЕ.!!!

Непълна метаморфоза на скакалец 

и жаба



СЕДМИ ЕКИП – размножаване при 

растенията

ПАПРАТИ И ГЪБИ





Наблюдение на:
БЕЗПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ на растенията става :

а/ вегетативно и б/ чрез спори. 

Вегетативното безполово размножаване на растенията става чрез : корен, 
стъбло, листо, част от растение. Чрез тези части се получава цяло растение 
.Такова има при чесън, картоф . 

Чрез спори безполовото размножаване на растенията става при папрати, 
мъхове. Всяка спора развива ново растение. 

ПОЛОВОТО РАЗМНОЖАВАНЕ става чрез сливане на мъжка и женска полова 
клетка.Растенията, които образуват семена, развиват полови клетки в цветове
или шишарки . 

ИГЛОЛИСТНИТЕ РАСТЕНИЯ имат мъжка и женска шишарки.Едните носят 
тичинки, а другите само семепъпки.

СХЕМА НА ЧАСТИ НА ЦВЕТА НА ЕДНО РАСТЕНИЕ / например РОЗА/ брой
чашелистчета / зелените листенца под цвета/ - 5 броя; брой венчелистчета- / 
червените листа на цвета/ 12 броя; брой тичинки - 14 броя; брой плодници 1 / 1 
яйчник и стълбче/ 

Насекомите , които опрашват растенията са привлечени от цветовете, ярките
багри , аромата на цветето. Нектарът също привлича насекомите. Животните
прелитат от цвят на цвят и пренасят тичинков прашец , който полепва по тялото
им и опрашват растенията. 

РАСТЕНИЯ С ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАВАТЕ: мушкато, чесън , картоф, далия, 
висяща бегония.



ОСМИ ЕКИП – полово размножаване 

при животните





Наблюдение на:

Животни с полово размножаване са многоклетъчните, 

гръбначните, безгръбначни и бозайниците. Нужни са двама

родители и размножаването минава през 2 етапа:

1.образуване на полови органи и клетки ; 

2. оплождане. 

Външно оплождане -става извън тялото на женската . Това

са риби и земноводни. 

Вътрешно оплождане става в женския организъм в матката

. Това са бозайници. Птиците и влечугите първо излюпват

яйца. 

!!!!За сухоземните е характерно - вътрешно оплождане.

УХАЖВАНЕ ПРИ ЖИВОТНИТЕ


