Кријам храна за подоцна
Потребен материјал: јаткасти плодови [кикирики, бадеми, суви сливи, итн.]
Цел: Да се разберат врските меѓу растенијата и животните. Да се увиди дека
растенијата исто така може да имаат придобивки од животните кои ги јадат нивните
плодови.

Вовед: Растенијата создаваат плодови за да ги пренесат нивните семиња, односно нивното
потомство. Секој плод во себе содржи едно заспано семе и доволно храна (скроб) за да ги
преживее првите денови од неговиот живот како растение. Кога плодот ќе дојде во контакт со
вода, семето во него се буди и почнува да развива корења и листови.
Многу животни како што се птиците, верверичките, глувчињата, лисиците, па дури и човекот
знаат дека плодовите се вкусни и богати со енергија. Бидејќи многу плодови зреат на есен,
верверичките и други животни активно пробуваат да соберат што повеќе и ги кријат на сигурно
за да имаат што да јадат за време на зимата.
Животните се хранат со плодовите, но и растенијата имаат корист од ова. Верверичката
некогаш заборава каде го скрила плодчето, или пак и самата верверичка која скрила многу
плодчиња наоколу, може да биде изедена од сокол. Заборавените плодови ќе се разбудат со
првиот пролетен дожд и ќе дадат род на новата генерација растенија.
Упатство:
• Секое дете нека добие еден јаткаст плод. Доколку работите со едно, или мал број
деца, поделете им по неколку плодчиња. Кажете им дека се верверички и дека
плодчињата кои ги имаат се дел од храната која ќе треба да ја сокријат убаво и
складираат за да може да ја јадат преку долгата зима. Дозволете им да ги сокријат
своите плодчиња.
• Откако ќе завршат, преминете на други игри или секојдневни активности. Доколку
просторот на располагање не е доволно голем, во текот на денот отстранете дел од
скриените плодчиња без да бидете забележани од дечињата.
• На крајот од денот потсетете ги за скриените плодчиња и дајте им пет минути за да ги
пронајдат своите.
• За оние кои не ги пронашле, прашајте ги зошто? Споменете ги тука верверичките во
природа и колку често најверојатно тие се пресретнуваат со тој проблем. Што би
значело ова за растенијата од кои дошле тие плодчиња?
• Доколку е безбедно и чисто, децата може да ги изедат плодчињата. Во спротивно
заменети ги пронајдените плодчиња со други кои може да ги изедат.
Дискусија:
• Може ли животните да ги берат и јадат сите плодови?
• Доколку верверичката биде уловена и изедена од лисица или сокол, што ќе се случи со
плодчињата кои ги скрила?
• Може ли верверичката да заборави каде ги скрила своите плодчиња?

