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Знаеше ли, че на Земята има около 400 000 вида растения, 
които живеят на различни места. Повечето от тях образуват 
цветове, благодарение на които се размножават. Дори и голямото 
дърво израства от малко семенце, което, като попадне в благоприят-
на среда, покълва и от него започва да се развива малко растение. 

 
За това колко пъстро и разнообразно е растителното царство, 

свидетелства едно специално стихотворение, посветено на растения-
та, чието съдържание ще ни помогне да открием интересни факти 
за тези невероятни обитатели на нашата планета Земя. 



Ще поникне растение от мъничко семе, 

по малко вода и слънце ще си вземе – 

първо корените да израснат под земята, 

с минерали да захранят стъбълцата –   

някои високи, други – не,  

здравички да бъдат всичките, 

клонките да почнат да се разпростират 

и с листенца да се кипрят без да спират. 

Пък листата разни форми предпочитат –  

на Слънчо радват се, за другиго не питат. 

– Гледай, този нов живот как бързо се издига! 

Като скъпоценни камъчета пъпките намигат. 

Овошки, зеленчуци, билки и цветя 

хем здраве, хем наслада за човека са. 

– Но виж, хей там как мъничкото семе 

готово е по същата пътека да поеме. 

 
                                                  Магдалена Трифонова 
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Чуйте стихотворението и помислете как ще отговорите на въпросите. 
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ЛИТЕРАТУРА 
(Въпроси към стихотворението) 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 
(Научни факти за растенията) 

 

1. Моето заглавие на стихотворението е:  

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 

1. Коя е науката, изучаваща растенията? 

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 

2.Как изглежда описаното в стихотворението растение? 

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 

2. Как протича жизненият цикъл на растението?  

————————————————————————

————————————————————————

————————————–———————————– 

 

3. Защо първо израстват корените на растението?  

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 

3. От какво се нуждаят растенията, за да живеят? 

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 

4. Какво обичат да правят клонките на растението? 

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 

4. Кои са органите на растението и каква е ролята им? 

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 

5. Кои са видовете растения според стихотворението? 

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 

5. Какви са по вид растенията според стъблото си? 

————————————————————————

————————————————————————

———————————————————————— 
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Метафора – черти на един  
предмет се пренасят върху друг 
въз основа на някакво сходст- 

во или прилика. 

За по-голяма                              
образност се използват             

обръщения, възклицания, умали-
телни съществителни имена. 

Опитай се да откриеш                   
примери. 
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Осмисляме съдържанието, възприемайки думите като изразни средства. 

Магдалена Трифонова 


