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УЧЕНИЦИ

ниво

РАЗПОЗНАВАНЕ НА РАСТЕНИЯ
При ремонта на Природо-научния музей някои от хербариите останаха без
етикети с латинските имена на видовете растения. Това е проблем, защото
посетителите няма да могат да научат как се казва всяко от изложените растения.
Поставяйки новите етикети помощникът в музея Иван, изпусна снимките и
етикетчетата с имената на растенията, при което те се разбъркаха.
Той позвъни на професора, който му каза: „Използвай дихотомичния ключ!”.
Помогнете на Иван да подреди снимките и съответните имена .

Б ОТА Н И К А

1

ПРЕДИ ОБИКОЛКАТА

1

Знаете ли какво е дихотомичен ключ?
Това е ключ за определяне на видовете растения и
животни. Представлява поредица от твърдения описващи
вида в няколко стъпки, като всяка стъпка има по две
изключващи се описания, а всяко описание води до нова
стъпка. В края на ключа стои латинско име за всеки вид.

Високи ли са
стеблата?

ДА

2

Вашият учител ще ви раздаде снимки на
някои тревисти растения. Наблюдавайте
внимателно формата на листата и
стъблата им и се опитайте да намерите
името на всяко растение, като използвате
следния дихотомичен ключ:

Стеблата са високи до 80 см, жълто-зелени, разклонени,
жилави, кухи, надлъжно набраздени, с възли. Листата са
люспести, 6-12 на брой, сраснали в ръкавчета (влагалища),
разположени по възлите на стъблото
Полски хвощ - Equisetum arvense

НЕ
Листата са корави, в сухо състояние прилегнали към
стеблото или с кукесто закривен навътре връх, в свежо
състояние по-силно или по-слабо разперени, спорангиите
са единични.
Обикновен политрихум - Polytrichum commune

Ниски ли са
стеблата?

ДА

Избери една посока!

Листата са събрани в розетка, продълговати са и са едро
назъбени. От тях се появяват множество кухи цветоносни
стъбла, като всяко завършва със златистожълто съцветие
(кошничка).
Лечебно глухарче - Taraxacum officinale

НЕ

Листата излизат от коренището, линейно-ланцетни, дълги
до 60 см, в основата са сърцевидни, на върха заострени,
тъмнозелени, лъскави и неопадващи
Волски език - Phyllitis scolopendrium
Стеблата са
подземни
коренища?

ДА

Избери една посока!

От коренището излизат едри, сложни (двойноперести)
листа, достигащи до 1 м дължина и до 25 см ширина.
Мъжка папрат - Dryopteris filix-mas
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1

Знаете ли какво е дихотомичен ключ?
Това е ключ за определяне на видовете растения и
животни. Представлява поредица от твърдения описващи
вида в няколко стъпки, като всяка стъпка има по две
изключващи се описания, а всяко описание води до нова
стъпка. В края на ключа стои латинско име за всеки вид.

2

Вашият учител ще ви раздаде снимки на
някои тревисти растения. Наблюдавайте
внимателно формата на листата и
стъблата им и се опитайте да намерите
името на всяко растение, като използвате
следния дихотомичен ключ:

Плодовете са кръгли, дребни, яркочервени на цвят. Листата
са лъскави тъмнозелени отгоре, а отдолу са зветлозелени и
матови.
Бодливолистен джел - Ilex aquifolium
Внимание! Листата и плодовете са отровни!

Червени ли са
плодовете?

ДА

НЕ

Избери една посока!

Плодовете са съставени от многобройни костилкови
плодчета. Листата са тройни или перести. Полухраст
с височина 1-1,5 метра.
Малина - Rubus idaeus

Плодовете са сферични, лъскави, черновиолетови е сочни.
Многогодишно тревисто растение до 2 м. височина. Има
късо многоглавесто коренище. Листата са тъмнозелени,
заострени към върха, с къса дръжка.
Лудо (Старо) биле - Atropa bella-donna
Внимание! Цялото растение е отровно!

Черни ли са
плодовете?

ДА

Избери една посока!

Плодовете са тъмносини до черни покрити със сивосинкав
налеп по повърхността. Листата са светлозелени, гладки,
продълговато-яйцевидни към върха и назъбени по края.
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus
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Знаете ли какво е дихотомичен ключ?
Това е ключ за определяне на видовете растения и
животни. Представлява поредица от твърдения описващи
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2

Вашият учител ще ви раздаде снимки на
някои тревисти растения. Наблюдавайте
внимателно формата на листата и
стъблата им и се опитайте да намерите
името на всяко растение, като използвате
следния дихотомичен ключ:

Многогодишно тревисто растение до 2 метра височина.
Стъблото е зеленокафяво, право, разклонява се в горната
част. Листата са тъмнозелени, заострени към върха, с къса
дръжка. Плодовете са черновиолетови, лъскави и сочни.
Лудо (Старо) биле - Atropa bella-donna
Вниматие! Цялото растение е отровно!
Тревисто ли е
стеблото?

ДА

Избери една посока!

Многогодишно тревисто растение високо до около 60 см.
Стъблата са тревистозелени, власинчести и четириръбести,
с надебелени възли. Листата са дребни, теснолинейни, със
заострен връх. Цветовете са дребни, златистожълти,
венчетата са с по 4 листчета по върховете на стъблата и
разклоненията.
Истинско еньовче - Galium verum

НЕ

Полухраст, достига височина 1–1,5 м. През първата година
стъблата са тревисти, с къси тънки шипчета. На следващата
година стъблата вдървеняват, дават цветоносни клонки и
след узряване на плодовете загиват. Листата са тройни или
перести с 5–7 листчета. Цветовете са бели с дълги дръжки и
с 5 венчелистчета.
Малина - Rubus idaeus

Храстовидно
ли е стеблото?

ДА

Избери една посока!

Дребен храст, достигащ до около 50 см височина. Стъблата
са нежни и силно разклонени. Листата са светлозелени,
гладки, продълговато-яйцевидни, заострени към върха и
назъбени по ръба. Плодовете са сферични, с много семенца,
обагрени в тъмносиньо до черно.
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus
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1

Знаете ли какво е дихотомичен ключ?
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Вашият учител ще ви раздаде снимки на
някои тревисти растения. Наблюдавайте
внимателно формата на листата и
стъблата им и се опитайте да намерите
името на всяко растение, като използвате
следния дихотомичен ключ:

Вечнозелено дърво, често се развива като храст или малко дърво, достигащо
до 15-20 м. Листата са продълговати, плоски, меки иглици, разположени
симетрично от двете страни на клонките. Те са лъскави и тъмнозелени отгоре,
а отдолу – по-светли и матови.
Обикновен тис - Taxus baccata
Внимание! Всички части на растението са силно отровни, включително и
семената, с изключение на тяхната обвивка, която е ядлива и сладка на вкус.
Иглолистно ли
е растението?

ДА

Избери една посока!

Дърво, достигащо височина до 40 м и диаметър над 1 м. Листата са дълги 5–7
см, сиво-зелени, събрани по 5 в скъсени клонки. Шишарките са дълги 8–10 см,
цилиндрични и светлокафяви.
Бяла мура - Pinus peuce

НЕ

Храст или ниско дърво (до 4 метра). Листата са елиптични,
отдолу са сивозелени, а отгоре тъмнозелени. Съцветията са
на върха на клонките. Цветовете са бледожълти и
продълговати с по 5 венчелистчета. Цветните дръжки след
прецъфтяване се покриват с власинки, наподобяващи
купести розови облачета. Плодът е черен и гол.
Смрадлика - Cotinus coggygria
Храстовидно
ли е стъблото?

Широколистно
ли е растението?

ДА

Избери една посока!

Вечнозелен висок храст, достигащ 3-4 м или ниско дърво,
понякога достигащо 10 м. Има разклонени и бодливи клони.
Листата са удължени, елипсовидни, а по периферията има
множество бодливи зъбчета. Повърхността им е кожеста,
отгоре са тъмнозелени и лъскави. След цъфтежа се
образуват кръгли дребни плодове в ярък червен цвят.
Бодливолистен джел - Ilex aquifolium
Внимание! Плодовете и листата са отровни.

ДА

Многогодишно тревисто растение високо до около 60 см.
Стъблата са тревистозелени, власинчести и четириръбести, с
надебелени възли. Листата са дребни, теснолинейни, отгоре –
голи и тъмнозелени. Цветовете са дребни, златистожълти, в
гъсти метлици по върховете на стъблата и разклоненията.
Истинско еньовче - Galium verum
Тревисто
ли е стъблото?

ДА

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА

Избери една посока!

Многогодишно тревисто растение до 30 см височина. Листата
са събрани в розетка, продълговати са и са едро назъбени. От
тях се появяват множество кухи цветоносни стъбла, като
всяко завършва със златистожълто съцветие (кошничка).
Лечебно глухарче - Taraxacum officinale
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1

Знаете ли какво е дихотомичен ключ?
Това е ключ за определяне на видовете растения и
животни. Представлява поредица от твърдения описващи
вида в няколко стъпки, като всяка стъпка има по две
изключващи се описания, а всяко описание води до нова
стъпка. В края на ключа стои латинско име за всеки вид.

Широколистно
ли е?

Дървесно ли
е растението?

ДА

ДА

2

Вашият учител ще ви раздаде снимки на
някои тревисти растения. Наблюдавайте
внимателно формата на листата и
стъблата им и се опитайте да намерите
името на всяко растение, като използвате
следния дихотомичен ключ:

Вечнозелено ниско дърво, понякога достигащо 10 м,
по-често висок храст, достигащ 3-4 м. Има разклонени и
бодливи клони. Листата са удължени, елипсовидни, а по
периферията
с
множество
бодливи
зъбчета.
Повърхността им е кожеста, отгоре са тъмнозелени и
лъскави. След цъфтежа се образуват кръгли дребни
плодове в ярък червен цвят.
Бодливолистен джел - Ilex aquifolium

Дърво, достигащо височина до 40 м и диаметър над 1 м.
Листата са дълги 5–7см, сиво-зелени, събрани по 5 в
скъсени клонки. Шишарките са дълги 8–10 см,
цилиндрични и светлокафяви.
Бяла мура - Pinus peuce

НЕ
Иглолистно
вечнозелено
ли е?

ДА

Избери една посока!

Вечнозелено дърво, често се развива като храст или
малко дърво, достигащо до 15-20 м. Листата са
продълговати, плоски, меки иглици, разположени
симетрично от двете страни на клонките. Те са лъскави и
тъмнозелени отгоре, а отдолу – по-светли и матови.
Обикновен тис - Taxus baccata
Внимание! Всички части на растението са силно
отровни, включително и семената.

Храст или ниско дърво (до 4 метра). Листата са елиптични, отдолу са
сивозелени, а отгоре тъмнозелени. Цветовете са бледожълти и
продълговати с по 5 венчелистчета. Цветните дръжки след прецъфтяване
се покриват с власинки, наподобяващи купести розови облачета. Плодът е черен и гол.
Смрадлика - Cotinus coggygria
Храстовидно ли
е растението?

ДА

Избери една посока!

Полухраст, достига височина 1–1,5 м. През първата година стъблата са
тревисти, с къси тънки шипчета. На следващата година стъблата
вдървеняват, дават цветоносни клонки и след узряване на плодовете
загиват. Листата са тройни или перести с 5–7 листчета. Цветовете са бели с
дълги дръжки и с 5 венчелистчета. Плодът е съставен от многобройни
червени костилкови плодчета.
Малина - Rubus idaeus
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Вашият учител ще ви раздаде снимки на
някои тревисти растения. Наблюдавайте
внимателно формата на листата и
стъблата им и се опитайте да намерите
името на всяко растение, като използвате
следния дихотомичен ключ:

Многогодишно тревисто растение високо до около 60 см.
Стъблата са тревистозелени, четириръбести, с надебелени
възли. Листата са дребни, теснолинейни, отгоре – голи и
тъмнозелени. Цветовете са дребни, златистожълти, в гъсти
метлици по върховете на стъблата и разклоненията.
Истинско еньовче - Galium verum
Семенно
растение,
размножава
се с цветове?

ДА

Избери една посока!

Многогодишно тревисто растение до 30 см височина. Листата
са събрани в розетка, продълговати и едро назъбени. От тях се
появяват множество кухи цветоносни стъбла, като всяко
завършва със златистожълто съцветие (кошничка).
Лечебно глухарче - Taraxacum officinale

НЕ

Спорангиите
са разположени от долната
страна
на листата?

Листата излизат от коренището, линейно-ланцетни, дълги
до 60 см, в основата са сърцевидни, на върха заострени,
тъмнозелени, лъскави и неопадващи.
Волски език - Phyllitis scolopendrium

ДА

Избери една посока!

От коренището излизат едри, сложни (двойноперести)
листа, достигащи до 1 м дължина и до 25 см ширина.
Мъжка папрат - Dryopteris filix-mas
Растението
няма цветове,
размножава
се чрез спори?

ДА

Спорангиите
са разположени на високо
стъбълце?

Спорангиите са единични, спороносната кутийка е
остроръбеста, четиристенна, върху дълга дръжка. Качулката
покрива почти цялата спороносна кутийка. Листата са корави, в сухо състояние прилегнали към стеблото или с кукесто
закривен навътре връх, в свежо състояние са разперени.
Обикновен политрихум - Polytrichum commune

ДА

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА

Избери една посока!

Спороносното стъбло израства през пролетта, кафяво,
неразклонено, до 25 см, а на върха му се намира спороносно
класче. След разсейването на спорите, върху същото
коренище се развиват летни стъбла – жълто-зелени, високи
до 80 см, разклонени, кухи, в които са разположени листата
– люспести, 6-12 на брой, сраснали в ръкавчета (влагалища).
Полски хвощ - Equisetum arvense

2
ниво

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА

УЧЕНИЦИ

3

Разделете се в групи по четирима.
Вземете със себе си празен лист и молив.
Разгледайте Хербариума на музея. Наблюдавайте
внимателно растенията в хербариите и се опитайте
да разпознаете растенията, които определихте.
Сравнете снимката с хербария и проверете
дали отговаря всяко латинско наименование.
Всеки ученик в групата трябва да нарисува по
едно от тревистите растения. Нарисувайте
всяко растение така, че на рисунките ви да се
виждат ясно характерните белези за всяко
растение. Не забравйте да запишете имената
на растенията до всяка рисунка!

Б ОТА Н И К А

!

Забележка:
Mоже да ви e
по-удобно, ако
имате папка или
подложка за листа.

СЛЕД ОБИКОЛКАТА

4

След обиколката се върнете в класната стая и направете изложба с рисунките на растенията. Разгледайте
заедно рисунките на всички групи. Нека всеки ученик да представи характерните белези на растенията,
които е нарисувал.

Обратно в училище
Опитайте се сами да съставите дихотомичен ключ. Показани са 12 деца. Направете дихотомичен ключ, за да
ги разпознавате. Можете да изрежете картинките на децата и да ги залепите във вид на схема върху голям
лист (А3) или да им измислите смешни имена и да опишете характерните им белези в поредица от
твърдения с по едно име на края на всеки ред.

2

УЧИТЕЛИ

ниво

Въведение – Хербариумът на Природонаучния музей разполага с разнообразни образци
на представители на българската флора. Посещението в музея е прекрасна възможност за
децата да се запознаят с имената на растенията и да засилят интереса си към природата.
Музеят разполага с класна стая, предназначена за работа с групи от ученици. Можете да
започнете своята обиколка на музея там или от фоайето на музея, ако е достатъчно тихо.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА РАСТЕНИЯ

Б ОТА Н И К А

Разкажете на учениците си, че при ремонта на Природонаучния музей някои от
хербариите са останали без етикети с латинските имена на видовете растения.
Това е проблем, защото посетителите няма да могат да научат как се казва
всяко от изложените растения.
Поставяйки новите етикети, помощникът в музея Иван изпусна снимките
и етикетчетата с имената на растенията, при което те се разбъркаха. Той позвъни
на професора... добавете име, който му каза: „Използвай дихотомичния ключ!”.
Помогнете на Иван да подреди снимките и съответните имена.
Припомнете на учениците си как се използва дихотомичен ключ.
Ако не сте използвали досега ключове с учениците си можете да им
помогнете да се ориентират като разгледате зедно примерния ключ .

ПРЕДИ ОБИКОЛКАТА

1

Знаете ли какво е дихотомичен ключ?
Това е ключ за определяне на видовете растения и
животни. Представлява поредица от твърдения описващи
вида в няколко стъпки, като всяка стъпка има по две
изключващи се описания, а всяко описание води до нова
стъпка. В края на ключа стои латинско име за всеки вид.

Високи ли са
стеблата?

ДА

2

Раздайте на учениците снимки на тревисти
растения. Кажете им да наблюдават
внимателно формата на листата и
стъблата им и да се опитат да намерят
името на всяко растение като изполват
следния дихотомичен ключ:

Стеблата са високи до 80 см, жълто-зелени, разклонени,
жилави, кухи, надлъжно набраздени, с възли. Листата са
люспести, 6-12 на брой, сраснали в ръкавчета (влагалища),
разположени по възлите на стъблото
Полски хвощ - Equisetum arvense

НЕ
Листата са корави, в сухо състояние прилегнали към
стеблото или с кукесто закривен навътре връх, в свежо
състояние по-силно или по-слабо разперени, спорангиите
са единични.
Обикновен политрихум - Polytrichum commune

Ниски ли са
стеблата?

ДА

Избери една посока!

Листата са събрани в розетка, продълговати са и са едро
назъбени. От тях се появяват множество кухи цветоносни
стъбла, като всяко завършва със златистожълто съцветие
(кошничка).
Лечебно глухарче - Taraxacum officinale

НЕ

Листата излизат от коренището, линейно-ланцетни, дълги
до 60 см, в основата са сърцевидни, на върха заострени,
тъмнозелени, лъскави и неопадващи
Волски език - Phyllitis scolopendrium
Стеблата са
подземни
коренища?

ДА

Избери една посока!

От коренището излизат едри, сложни (двойноперести)
листа, достигащи до 1 м дължина и до 25 см ширина.
Мъжка папрат - Dryopteris filix-mas

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА

2
ниво

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА

УЧИТЕЛИ

3

Кажете на учениците да се разделят в групи по петима.
Уверете се, че всеки от учениците има празен лист и молив.
Заедно с учениците си разгледайте Хербариума
на музея. Кажете им да наблюдават внимателно
растенията в хербариите и да се опитат да
разпознаят растенията, които определихте
с ключа. Кажете им да сравнят снимката с
хербария и проверят дали отговаря всяко
латинско наименование.

Б ОТА Н И К А

!

Забележка:
Mоже да им e
по-удобно, ако имат
папка или подложка
за листа.

Кажете на учениците, че всеки ученик в групата
трябва да нарисува по едно от тревистите
растения така, че на рисунките им да се виждат
ясно характерните белези за всяко растение.
Кажете им да не забравят да запишат имената
на растенията до всяка рисунка!

СЛЕД ОБИКОЛКАТА

4

След обиколката се върнете в класната стая и направете изложба с рисунките на учениците. Разгледайте
заедно рисунките на всички групи. Нека всеки ученик да представи характерните белези на растенията,
които е нарисувал.

Обратно в училище
Кажете на учениците сами да съставят дихотомичен ключ. Показани са 12 деца. Кажете на учениците да
направят дихотомичен ключ, за да ги разпознават. Възможни са множество верни ключове в зависимост
от избраните белези. Учениците могат да изрежат картинките на децата и да ги залепят във вид на схема
върху голям лист (А3) или да им измислят смешни имена и да опишат характерните им белези в поредица
от твърдения с по едно име на края на всеки ред.

П Р И М Е Р Е Н

2

К Л Ю Ч

ниво

ДИХОТОМИЧЕН КЛЮЧ
Знаете ли какво е дихотомичен ключ?
Това е ключ за определяне на видовете растения и животни.
Представлява поредица от твърдения описващи вида в няколко стъпки.
Всяка стъпка има по две изключващи се описания, а всяко описание води
до нова стъпка. В края на ключа стои латинско име за всеки вид.

ПРИМЕРЕН КЛЮЧ

Пингвинът има
венец от пера
на главата си

Пингвинът
е по-нисък
от 50 см

ДА

Венценосен пингвин
Eudyptes chrysocome

Пингвинът
е по-висок
от 50 см

ДА

Снарски пингвин
Eudyptes robustus

Пингвинът няма
бяла украса
по лицето

ДА

Пингвин на Адели
Pygoscelis adeliae

ДА

НЕ

45см

Пингвинът няма
венец от пера
на главата си

ДА
Пингвинът има
бяла украса
на лицето

Пингвинът е
по-висок
от 70 см

ДА

Жълтоок пингвин
Megadyptes antipodes

Пингвинът не
е по-висок
от 70 см

ДА

Галапагоски пингвин
Spheniscus mendiculus

ДА

