
Защо слънчогледите обичат слънцето



Виви искаше да нарисува слънчогледовото 

поле  близо до вкъщи.

Тя искаше да изследва слънчогледите
внимателно.
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–Защо ли се наричат 
слънчогледи? – чудеше се Виви.

–Дали наистина гледат към
слънцето?
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По-късно същата вечер Виви

изведе навън двете си кучета, за да

вечерят.
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Тя се загледа в слънчогледите в далечината.  Те леко се 

поклащаха от вечерния ветрец,  сякаш за да се приспят.

– Виж! Изглежда сякаш слънчогледите всеки момент ще 

заспят. Точно като теб! – обърна се Виви към своето 

коте, което дремеше на прозореца.
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Най-накрая Виви започна да
рисува.

Тя нарисува слънцето горе в 

небето – точно както изглеждаше 

на обяд.

После нарисува слънчогледите.  

Направи ги гледащи надолу към

земята – както изглеждаха

вечерта.
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На другия ден Виви отново отиде

сред слънчогледите.  Искаше да 

провери дали е направила

рисунката си правилно.

–О-о-о, не! Цялата ми рисунка е 
грешна! – сепна се Виви.

–Слънчогледите гледат напред, 
изглеждат сякаш точно се събуждат,

а аз съм ги нарисувала на моята 
рисунка заспали.

– Ще трябва да нарисувам всичко
наново! – реши тя.



– Този път ще я направя
правилно! – решено заяви
Виви.

На обяд тя отиде отново в
полето, за да направи скица 
на слънчогледите.
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Рано на следващата сутрин Виви
отново изтича
към полето, за да сравни дали 
е нарисувала слънчогледите
правилно.

–Как е възможно? – възкликна тя.

–Това някаква шега ли е? Или
магия?

Сега слънчогледите гледаха напред,

а тези на рисунката гледаха право 
нагоре.



През следващите

няколко дни Виви

наблюдаваше внимателно 

слънчогледите през всички 

етапи на деня.
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Виви се качи на високо дърво близо до полето,
решена да наблюдава какво се случва със
слънчогледите.

– Ще разбера какво става тук! – закани се 
Виви.

– Ще проследя всяко тяхно движение!



Тя направи отделни рисунки за всеки етап от деня.

След това ги постави заедно и започна да ги разглежда една до
друга.

– Как е възможно? Та те всички изглеждатразлично?
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Най-накрая се изясни каква е магията, която се 
случва със слънчогледите!

– Разбрах! Те просто винаги гледат към слънцето! 
– усмихна се Виви.
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Наричаме този процес „хелиотропизъм“. Слънчогледите
следватслънцето през целия му път – от изгревасутрин
до залеза вечер.

Когато остареят обаче, слънчогледите спират да следят
слънцето и гледат само на изток.

Всеки ден виждаме как слънцето изгрява от изток
и залязва на запад. През светлите часове
растенията се опитват да си набавят слънчева
светлина, която им е необходима, за да
преработват храната си.

Стъблата на малките слънчогледи съдържат клетки,
които ги карат да се обръщат към слънцето. Така
те събират повече топлина и привличат повече
насекоми, които да ги опрашват.

Защо слънчогледите следват слънцето?

Земята се върти едновременно около слънцето и
около своята собствена ос. Ето защо винаги
само половината планета е огряна от слънцето.

В тази част на Земята е ден.

По същото време в другата половина на Земята
е тъмно – там е нощ.
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