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Настоящото ръководство е разработено в рамките на проект CB007.2.32.151
„Екологичното образование – мост за устойчиво развитие на трансграничния регион“
като наръчник за преподавателите по екологично образование на деца в предучилищна
възраст и на ученици в основното образование. Проектът се осъществява от Дирекция на
природен парк „Витоша“, град София, България като водеща организация и Асоциация
„ПЛАНТ“, град Ниш, Сърбия и Фондация „Отворена врата“, град Перник, България,
като партньори. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. Целите на
проекта са създаване на възможности за образование в сферата на опазването на околната
среда в трансграничния регион; повишаване на екологичното съзнание на младите хора
и изграждане на връзка с околната среда.
Целта на ръководството е да даде на преподавателите необходимите основа и
инструменти за прилагане на принципите за екологично образование, както и да обогати
знанията на децата за природния свят, който ни заобикаля и за това как човекът може да
влияе на околната среда, чрез своето поведение. Заложените принципи при изграждането
и развитието на екологичното мислене са придобиване на знания и умения, способност
за преценка на проблемите на околната среда и поведение, характеризиращо се с лична
отговорност и активно участие. Ръководството съдържа текстове по определени теми за
самоподготовка на преподавателите, както и материали за деца от три възрастови групи
(4-6 години, 7-10 години и 11-14 години), които обхващат интерактивни игри и
практически упражнения за насърчаване на екологичното мислене.
Ръководството обхваща следните теми:
1. Връзките в природата
2. Въздух и климат
3. Вода
4. Почва
5. Природно наследство
6. Биоразнообразие – флора
7. Биоразнообразие - фауна
8. Отпадъци и устойчиво потребление
9. Промени в климата
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Всяка от темите съдържа:
1- Информация за самоподготовка на преподавателите
2- Информация за учениците
3- Теми за разговор с учениците
4- Опис на интерактивните игри
5- Предложения за извънкласни дейности, свързани с екологично поведение
6- Приложения с материали за игрите (задача или тест) за съответните възрастови
групи
Двуезичното ръководство (на български и на сръбски език) е достъпно в електронен вид
за всички преподаватели от региона, които проявяват интерес, както на електронен
носител така и на сайтовете на партньорите по проекта.
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1. Връзките в природата
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Природа е всичко което ни заобикаля и не е продукт на човешката дейност. Най-общо
може да бъде разделена на жива и нежива. Част от живата природа са растенията,
животните и човека, а от неживата – Слънцето, въздуха, водата и почвата. В природата
всичко е свързано. За да живеят, всички организми трябва да дишат, да консумират вода
и храна. Жизнено необходими за тях са слънчевата светлина и топлина.
Жива природа
Общите характеристики на живите същества са растеж, развитие, дишане, консумиране
на вода и храна и размножаване.
Растенията сами произвеждат хранителните си вещества, благодарение на способността
си да фотосинтезират. Коренът има няколко основни функции, като две от тях са опорна
и проводяща. Благодарение на него растенията се прикрепват към почвата, приемат вода
и минерални вещества, които са необходими за техния растеж и развитие. Стъблото
провежда водата и минералните вещества от корена до другите части на растението. В
листата протича процесът фотосинтеза, при който водата от почвата, както и
въглеродният диоксид от въздуха под въздействие на слънчевата енергия се
трансформират в органични вещества и кислород. Органичните вещества се използват
от растението за растежа и развитието му, а кислородът се явява страничен продукт,
който се отделя в атмосферата. Растенията се размножават по различни начини – някои
със спори, други със семена. Основната част от съвременните растения образуват
цветове. След опрашването на цветовете, се образуват семена, затворени в плодове. При
благоприятни условия от семената се развиват нови растения.
Животните, за разлика от растенията, не могат да произвеждат самостоятелно
хранителни вещества, поради което те се хранят с други организми. В зависимост от
начина им на хранене те могат да бъдат тревопасни, месоядни и всеядни. Основна
характеристика на животните е способността им да се движат. Според начина им на
придвижване те могат да бъдат пълзящи, ходещи, скачащи, плуващи и летящи.
Животните обитават различни среди. Могат да живеят във водата или около нея, в гората,
на ливадата и в почвата. Царството на животните включва безгръбначни (червеи,
мекотели, паякообразни, насекоми) и гръбначни организми (риби, земноводни, влечуги,
птици, бозайници).
Човекът от биологична гледна точка е бозайник, който според начина си на хранене е
всеяден. За разлика от останалите животни, се характеризира с по-голям и усложнен
мозък, говор и фина моторика на ръцете. Човекът е социално същество, което може да
мисли, говори, извършва съзнателни действия, живее в общност и може сам да
изобретява необходимите му за ежедневието приспособления.
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Нежива природа
Живата и нежива природа са тясно свързани помежду си чрез обмяната на вещества и
енергия, необходими за живота на Земята. Неживата природа въздейства върху живота
на хората, животните и растенията.
СЛЪНЦЕ - Слънцето е източник на светлина и топлина.
Климатът и животът на планетата Земя зависят от слънчевата
енергия. Кръговратът на водата в природата става под
въздействието на слънчевата топлина. Тя загрява водата,
въздуха, почвата и живите организми. Без слънцето на Земята би
било мрачно и студено, а повечето от живите организми не биха
могли да оцелеят. Растенията използват слънчевата светлина и
топлина за растеж, развитие и производството на хранителни
вещества, чрез процес, наречен фотосинтеза. Ако растението
остане няколко дни без слънчева светлина, то би увехнало. През
зимата, когато няма достатъчно слънчева светлина и топлина,
растенията са в латентно състояние, а когато настъпи пролетта те отново започват да
растат и да се развиват. На животните също им е необходима слънчева светлина и
топлина. Например птиците през есента отлитат на юг, където намират необходимата им
топлина и храна, за да преживеят зимата. Друг пример са мечките, които спят през цялата
зима и се събуждат през пролетта, когато вече има достатъчно храна и топлина.
Човекът също зависи от слънчевата топлина и светлина. Чрез подходящи технологии
слънчевата енергия може да се използва като безплатен, екологичен и непрекъснат
източник на енергия.
ВЪЗДУХ - Въздухът е много важен елемент за всички живи същества.
Основни съставки в него са кислородът и азотът, които са необходими за
дишането на живите организми. Въздухът достига и в почвения слой на
земната повърхност, благодарение на което много животни и
микроорганизми го обитават.
Във водата също има разтворен кислород, така че и водните растения и
животни могат да дишат. Животните, които живеят във водата, имат
специални органи за дишане – хриле.
Птиците използват въздуха не само за дишане, но и за летене.
Човек може да използва силата на въздуха по различни начини - за скачане с парашут, за
пускане на хвърчила, за работа на вятърните мелници, за движението на самолетите и
корабите и др.
ВОДА - Водата е необходима на всички живи същества. Растенията
поемат водата чрез кореновата си система от почвата и я отвежда до
стъблото, а след това и към листата. Без вода растението би
изсъхнало. Както растенията се нуждаят от вода, за да живеят, така
и животните. Някои я използват само за пиене, други живеят във
или близо до нея, а други намират храната си там. Водата циркулира
постоянно в природата и е навсякъде - в потоци, реки, езера, морета,
океани. Има вода във въздуха, почвата, растенията, животните и
хората. В природата тя се среща в три агрегатни състояния: твърдо (лед, слана, сняг),
течно (дъжд, роса) и газообразно (мъгла, облаци).
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Водата е жизнено необходима за човека. Много е важно човек да пие достатъчно
количество вода. Водата служи на човека за много други нужди - за поддържане на
личната хигиена, за миене на съдове, пране и т.н. Човекът използва силата на водата по
различни начини - за движението на кораби, работата на мелниците, производството на
електричество и други подобни.
ПОЧВА - Освен водата и въздухът, почвата също е важна за живота
на Земята. Почвата е хранителният субстрат за растенията и мястото,
към което те се прикрепят чрез кореновата си система.
Както почвата помага на растенията, така и растенията помагат на
почвата. Растенията обхващат почвата с корените си и така
предотвратяват нейната ерозия. Мъртвите растения, при процеса на
разлагане и с помощта на микроорганизмите, връщат хранителни
вещества обратно в почвата. Почвата е важна и за някои животни,
защото е тяхно местообитание.
Както в почвата, така и върху нейната повърхност, има вода, която е едно от условията
за живот на организмите. Животните помагат на почвата като я наторяват. Някои
животни, живеят под земята, копаят канали и по този начин я правят рохка като така
повишават плодородието й. Върху плодородната почва се развиват растения, които
служат за храна на много животни. Почвата е важна и за човека - той изгражда селищата
си върху нея и отглежда растения и животни за храна. От друга страна човекът обработва
земята, напоява я и я засява със семена. Дейности като залесяванията, изкопаването на
канали, изграждането на насипи по реките и т.н., предпазват почвения слой от ерозия,
могат да предотвратят наводнения и свлачища.
Фактори на околната среда
Околната среда обхваща всичко, което заобикаля даден организъм и влияе пряко или
косвено върху неговия растеж, развитие, размножаване и продължителност на живот.
Елементите на външната среда, които въздействат върху живите организми и определят
условията на живот в тяхното местообитание, се наричат фактори на околната среда. Те
си взаимодействат и така влияят върху живите същества. За да оцелеят, организмите
постоянно се адаптират към настъпващите промени.
Факторите на околната среда могат да бъдат разделени на:
- Абиотични (обхващащи всичко, което съставлява неживата природа: въздух, вода
и почва)
- Биотични (обхващащи всичко, което съставлява живата природа: растения,
животни и микроорганизми).
- Антропогенни (обхващащи човешкото влияние, което е много специфично и
значимо).
Абиотичните фактори на околната среда се класифицират в три групи:
• климат - светлина, температура, вода и влажност, въздух.
• почва - включват различните химични и физични свойства на почвата и скалите,
върху които тя се образува.
• релеф - надморска височина, наклон на терена и др.
Биотични фактори - влиянието от дейността на едни организми върху други.
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Взаимодействията между организмите и средата, в която живеят могат да бъдат между
растенията, между животните, между растенията и животните и между растенията,
животните и средата.
Съществуват много сложни взаимоотношения между животните и растенията. Те се
изразяват в следното - хранителният режим на всички животни се базира на растенията,
което означава, че без растенията оцеляването на животинските видове не би било
възможно. От друга страна, растенията служат за местообитание на много животни
(дървета и кухини на дървета) и са източник на храна. Между животните съществуват
взаимодействия, които най-ясно се виждат при хранителните вериги.
В екологията под взаимодействия се разбира взаимни ефекти, които съществуват между
различните организми в конкретно местообитание.
Взаимодействията могат да бъдат разделени на такива, които се случват между индивиди
от един и същи вид (вътревидови отношения), и такива, които се срещат между
организми от различни видове (междувидови отношения).
Вътревидови отношения са тези, при които индивиди от една и съща популация живеят
заедно в едно и също местообитание и следователно могат да имат положително или
отрицателно въздействие един върху друг. Пример за положително взаимоотношение е
размножаването. Вътревидовата конкуренция е най-често срещаната и важна негативна
връзка, пример за отрицателно взаимоотношение.
Междувидови отношения:
Конкуренцията е взаимоотношение между два организма (или популации) от един или
различни видове, които се стремят към един и същ ресурс на околната среда, който е в
недостиг.
Хищничество – преследване и убиване на животните за храна.
Мимикрия - подражанието на един организъм на друг.
Алелопатия - биологичен феномен, при който даден организъм произвежда едно или
повече биологично активни вещества, които влияят на растежа, оцеляването и/или
възпроизводството на други организми. Алелопатията е характерна за някои растения,
водорасли, бактерии, корали и гъби.
Симбиоза – взаимоотношение между два организма, от което те могат да имат
едностранна или взаимна полза. Участниците в симбиозата се наричат симбионти.
Паразитизъм - вид взаимоотношение, при което два организма съществуват заедно, но
единият играе роля на паразит, а другият на гостоприемник.
Коменсализъм - (от латински com mensa – разделяне на трапезата) е взаимоотношение,
при което индивидите от един вид намират убежище и храна при друг вид, без да му
вредят. Този начин на взаимоотношение допринася за по-пълното усвояване на
хранителни вещества.
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Човекът застрашава живата и неживата природа по различни начини. Рязкото
увеличаване на населението, интензивната индустриализация и урбанизация, водят до
увеличение на използването на всички ресурси, особено на фосилните горива и до
неконтролируемо замърсяване на въздуха, водата и почвата, като основни компоненти
на околната среда. Последиците на такова отношение са световна екологична криза и
глобални климатични промени.
Природните екосистеми са взаимосвързани. Промяната в която и да е екосистема
повлиява на останалите с възможни неприятни последици, както за човека, така и за
другите живи организми на Земята.
През последните два века, човечеството провокира големи трусове в най-сложната и найчувствителната система - климатичната. Газовете, които причиняват парников ефект, са
довели до най-големите негативни промени в атмосферата. Това намалява озоновия
слой, което е пагубно за живота на Земята.
Замърсяването на атмосферата причинява още много вредни ефекти на околната среда и
живия свят на Земята. Образуват се киселинни дъждове, изчезват гори, намалява се
биоразнообразието, намалява количеството на питейната вода, разширява се площта на
пустините, топят се ледниците на полюсите и т.н. Всички тези промени влияят негативно
на здравето на хората.
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ТЕМА 1: Какво е природа? Какво обхваща природата? Какво представлява живата
природа? Какво представлява неживата природа? Какво използва човекът от природата?
Какво представляват природните ресурси? Каква роля имат някои природни ресурси?
ТЕМА 2: Как би изглеждал светът на растенията без слънчева светлина и топлина? Защо
слънцето е необходимо за живота на организмите? Защо човек се нуждае от слънчева
светлина и топлина? Може ли слънцето да навреди на вашето здраве?
ТЕМА 3: Защо растенията се нуждаят от въздух? Защо въздухът е важен за живота на
животните във водата? Защо въздухът е важен за птиците? Защо въздухът е важен за
човешкия живот и как човекът използва силата на въздуха?
ТЕМА 4: Къде се намира водата? Кой се нуждае от вода, за да живее? Защо растенията
се нуждаят от вода? Защо животните се нуждаят от вода? Защо водата е важна за
човешкия живот и как човекът използва силата на водата?
ТЕМА 5: Защо почвата е важна за живота на живите същества? Защо почвата е важна за
растенията? Защо почвата е важна за животните? Как си помагат растенията и почвата?
Как си помагат животните и почвата? Как земята помага на човека и как човекът помага
на земята?
ТЕМА 6: Кои са факторите на околната среда? Как могат да се разделят? Какво включват
абиотичните фактори и какво включват биотичните фактори? Какво е антропогенен
фактор? Кои групи взаимоотношения възникват между факторите на околната среда?
ТЕМА 7: Как човек променя природата? Как влияе човекът върху живата природа? Как
влияе човекът върху неживата природа? Как въздействат на човека живата и неживата
природа?
ТЕМА 8: Как замърсяваме планетата? Как замърсяваме въздуха? Как замърсяваме
водата? Как замърсяваме почвата? Как замърсения въздух вреди на здравето? Защо е
вредна замърсената вода? Защо замърсената почва е вредна за здравето?
ТЕМА 9: Какво представляват климатичните промени? Какво представляват газовете,
причиняващи парников ефект? Какво представлява озоновият слой и каква е неговата
роля? Какво представлява ултравиолетовото лъчение?
ТЕМА 10: Какво представляват киселинните дъждове? Как се образуват киселинните
дъждове? Как влияе човекът, за да се формират киселинните дъждове? Как влияят
киселинните дъждове на живите организми?
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Тема: Всичко в природата е свързано
Брой участници: 20 ученици
Време: 30 минути
Цел на играта: Опознаване на връзките между елементите в
природата
Необходими материали: Дъска и маркер
Подготовка: Разделете учениците на две групи. Едната ще започне изречението, а
другата ще го завърши.
Упътване: Ученик от първата група пише на дъската началото на едно изречение
''Растенията зависят от Слънцето, защото…'' Ученик от другата група завършва
изречението ''… им е необходима слънчева светлина заради процеса на фотосинтеза.“
Друг ученик от първата група започва изречението „Въздухът е необходим на птиците
за….'' А ученик от следващата група го завършва „…дишане и за летене''...и така
нататък, докато всички ученици не бъдат включени в играта „Довърши изречението“.
След всяко завършено изречение коментирайте с учениците връзката между живата и
нежива природа.

Тема: Връзката между живата и нежива природа
Брой участници: 20 ученици
Време: 20 минути
Цел на играта: Осмисляне, че всичко в природата е свързано.
Необходими материали: Плакат с елементите на живата и нежива природа и два
флумастера.
Подготовка: Разделете учениците в две групи. Едната ще отбелязва снимките, които
показват влиянието на живата природа върху неживата, а другата група ще отбелязва
снимките, които показват влиянието на неживата върху живата природа.
Упътване: Участник от едната група започва играта. Той ще отбележи на плаката
снимка, която показва влиянието на живата природа върху неживата и ще обясни
какво всъщност представлява. Участник от другата група ще отбележи снимка, която
показва влиянието на неживата природа върху живата и ще го обясни. Учениците ще
се сменят, докато не обяснят всички снимки на плаката.
Опитайте се да покажете на учениците, че всички елементи в природата са свързани и
взаимно си влияят.
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 Насърчете учениците да разговарят с родителите си за връзките в природата и как
унищожаването на един природен елемент влияе на останалите елементи.
 Насърчете учениците да разговарят с родителите си за вредата от замърсяването
на околната среда върху здравето на хората:
o За влиянието на замърсения въздух върху здравето на човека;
o Как замърсеният въздух влияе върху образуването на киселинни дъждове,
върху парниковия ефект и върху намаляването на озоновия слой;
o За вредата от замърсяването на водите;
o Как замърсената вода влияе върху средата на живот на водните растения и
животни;
o Защо питейната вода е все по-малко на планетата;
o За вредата от замърсяването на почвата;
o

За загубата на плодородна почва, която се възобновява много трудно;

o За замърсяването на подземните води;
o За унищожаването на местообитанията на много растения и животни.
 Насърчете учениците да разговарят с родителите си, за това как да променят
навиците си, за да намалят замърсяването на въздуха, водата и почвата.
 Нека учениците да напишат съчинение на тема, какво могат да направят, за да
защитят околната среда и да го прочетат пред класа.
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Част 1 - Връзките в природата

Оцветете рисунката.
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Част 1 - Връзките в природата

Използвайте стрелки, за да свържете кои eлементи принадлежат към живата
и кои - към неживата природа.

Жива природа
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Нежива природа

Част 1 - Връзките в природата

Подреди буквите така, че да получиш имената на елементи от живата и
неживата природа.

Въведете номерата на получените думи в таблицата.
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2. Въздух и климат
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Въздухът е смес от газове, които заобикалят Земята и поддържат живота на планетата.
Той е необходим, за дишането на всички живи същества, дори за горенето на огъня.
Въздухът, който дишаме, образува обвивка около земната повърхност с дебелина от 11
км. Представлява смес от различни газове, в почти еднакво съотношение в целия този
пояс. Ключовите елементи са кислород и азот, а освен тях има и водни пари, въглероден
двуокис и други газове.
Слоят газове, който заобикаля нашата планета, се нарича атмосфера. Земната атмосфера
защитава живота на Земята, чрез създаване на налягане, което позволява на течната вода
да съществува на земната повърхност, абсорбира ултравиолетовата слънчева радиация,
загрява повърхността като задържа топлина и намалява екстремните температури между
деня и нощта. Земната атмосфера се простира на около 1000 км от повърхността на
планетата ни. Въздухът е концентриран в най-ниската част на атмосферата, най-близо до
земната повърхност и става все по-рядък във височина. Поради разредения въздух във
високите планини дишането там е затруднено.
Гравитацията (привличащата сила на Земята) притегля въздуха към повърхността й,
затова той е най-плътен в долните части на атмосферата. Това налягане, създадено от
въздуха поради гравитацията, се нарича атмосферно налягане. Студеният въздух е поплътен от топлия, което го кара да се спуска надолу, докато топлият въздух се издига
нагоре. В топлия въздух, има водни пари, които кондензират на определена височина и
образуват облаци.

Състав на въздуха
Въздухът е смес от 78% азот, 21% кислород, 0,9% аргон, 0,035% въглероден двуокис,
водни пари и други газове. Количеството на водните пари варира и определя
влажността на въздуха.
Въздухът съдържа и някои вредни вещества под формата на естествени съставки, като
прах и вулканична пепел, а има и замърсители, които се появяват в резултат на
човешките дейности и това са въглероден двуокис, серен диоксид, азотни окиси, хлор,
азбест, тежки метали и др.
Въздухът на закрито също е замърсен, понякога повече, отколкото на открито. Хората
прекарват повече време на закрито, така че престоят на чист въздух е необходим за
доброто им здраве.
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Въздухът се използва за дишане, но има и други
важни роли:
• поддържа температурата на земната повърхност,
което позволява оцеляването на живите организми;
• поддържа климата на Земята;
• не позволява преминаването на ултравиолетовите
лъчи на слънцето, които са вредни за хората,
растенията и животните;
• служи като резервоар за различни важни за живота
газове;
• играе важна роля в циркулацията на водата в
природата;
• представлява среда, в която се разпространяват
различни миризми и звуци.
Всички живи същества използват въздух за дишане. Рибите във водата дишат чрез
хрилете си, докато хората, птиците и бозайниците дишат чрез белите си дробове. Някои
животни дишат през кожата си (земни червеи).
Въздухът е необходим при различни дейности – за задвижване на ветроходни кораби, за
мелене на зърно с вятърни мелници, за производство на електричество чрез вятърни
електроцентрали, за напомпване на автомобилни гуми, за работата на различни машини
(компресори, автомобилни двигатели, сушилни и други). Алпинистите и водолазите
използват кислородни бутилки, когато изкачват високи планини или се гмуркат дълбоко
под вода.
Растенията и животните също зависят от
газовете във въздуха:
• В клетките на растенията има зелени
хлоропласти, в които протича процесът
фотосинтеза. За него са необходими
въглероден двуокис от въздуха, вода и
минерални вещества от почвата и енергия
от слънчевата светлина. При фотосинтезата
от неорганичните вещества се произвеждат
органични, а светлинната енергия се
превръща в химическа и се съхранява под
формата на захари. Органичните вещества
изграждат телата на растенията, с които се
хранят тревопасните животни.
• При фотосинтезата растенията отделят
кислород, който е необходим за дишането
на всички живи организми на Земята.
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ВЯТЪР
Движението на въздуха в атмосферата е
постоянно. То възниква поради различното
нагряване на определени зони на Земята.
Въздухът
се
нагрява
най-вече
в
екваториалната област, издига се и се
придвижва към по-студените полюси. Това
движение на въздушните маси се нарича
вятър.
Колкото по-голяма е температурната
разлика, толкова по-силен е вятърът.
Движението на въздушните маси зависи от
различията в затоплянето на сушата и
водните зони, от плътността на атмосферата
между полюсите и екватора и от
неравномерното
въздушно
налягане.
Движението на въздушните маси оказва
влияние на преноса на топлина и влага, на
изпаряването, на кръговрата на водата в
биосферата, на преноса на различни газове и
замърсители, както и на разпространяването
на семената и на популациите на различни
летящи насекоми.
Ветровете влияят значително на разпространението на горските пожари.
КЛИМАТ
Климатът е средната стойност на атмосферните условия (температури, валежи, ветрове
и др.), които преобладават в една област в продължение на много години. Двата найважни елемента, които определят климата на даден район, са температурата на въздуха
и количеството на валежите. Климатът зависи от много фактори като:
- географска ширина
- релеф
- отношение и разположение на сушата и морето
- въздушни течения
- морски течения
Климатът до голяма степен се определя от географската ширина, тъй като колкото поголямо е разстоянието от екватора, толкова по-малък е ъгълът, под който падат
слънчевите лъчи, поради което количеството на получената топлина е по-малко. Ето
защо климатът в близост до екватора е топъл, а към полюсите става все по-студен. В
зависимост от разположението на сушата и моретата, климатът е по-влажен в близост
до морето, отколкото във вътрешността на континента. Моретата също така оказват
влияние върху температурните разлики между различните сезони. В близост до
крайбрежието зимите са меки, а лятото е твърде топло, докато във вътрешността на
сушата зимите са сурови и студени, а лятото е топло. Климатът също се влияе от релефа.
С увеличаване на надморската височина температурата на въздуха намалява, а честотата
и количеството на валежите се увеличават.
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Съществуват пет основни
класификацията на Кьопен):
-

Тропичен климат

-

Сух климат

-

Умерен климат

-

Континентален климат

-

Полярен климат

типа

климат

(според

Замърсяване на въздуха, провокирано от човешките дейности
Замърсяването на въздуха е последица от процесите на изгаряне, преработка на
отпадъци, интензивни селскостопански дейности, автомобилния транспорт и други
човешки дейности.
Замърсеният въздух е вреден за здравето на хората, растенията и животните, оказва
негативно влияние върху неживата природа и води до промени в климата.
 Изгорелите емисии от автомобилния транспорт съдържат повече от 200 вида
съставки, повечето от които са вредни за човешкото здраве и околната среда.
 В зависимост от условията, основните замърсители на въздуха могат да останат близо
до мястото, където се изхвърлят, за дълго време. Повечето от грубите частици се
натрупват в непосредствена близост до източника на замърсяване. Някои
замърсители на въздуха обаче могат да се разпространят и на голямо разстояние от
източника на замърсяване.
 Вредните вещества във въздуха в големи количества могат сериозно да навредят на
човешкото здраве и околната среда.
 Едно от най-опасните явления е смогът, който се състои от водни пари и вредни
газове и се създава в градове с интензивен трафик. Повечето замърсители на въздуха
са вредни за човешкото здраве, защото причиняват:
• възпаление на очите и дихателните органи
• отравяне
• алергии и други заболявания
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ТЕМА 1: Демонстрация: Запалете свещ и я
покрийте с чаша. След малко свещта ще изгасне.
Питайте учениците какво се е случило.
Колко дълго човек може да издържи без въздух?
Помолете няколко ученика да задържат дъха си
и измерете времето, за да видите колко дълго
могат да издържат без да вдишат отново.
Обсъдете какво е усещането им. Защо въздухът
е важен за Земята и за живите организми?
Напишете отговорите на дъската.
ТЕМА 2: Какъв може да бъде въздухът?
Нарисувайте на дъската няколко балона и нека
учениците да посочат няколко качества на
въздуха: чист, прозрачен, топъл, замърсен и т.н.
ТЕМА 3: Какво е гравитация? Хвърлете молив високо и когато падне попитайте
учениците какво се е случило и защо всички предмети стоят на земята. Разговаряйте за
това как летят птиците.
ТЕМА 4: Демонстрация: Направете хартиена вятърна мелница. Попитайте учениците
защо се върти. Разговаряйте за вятъра.
ТЕМА 5: Демонстрация: Запалете свещ и нека я угаси един от учениците. Димът, който
се появява символизира смогът. Попитайте ги какво се е случило.
Кои са факторите за замърсяване на въздуха? Нарисувайте на дъската няколко кръга и
поискайте от учениците да посочат примери: пушек от фабриките, пушек от
домакинствата, газове от ауспух на автомобил и др.
ТЕМА 6: Как се чувстват хората и другите организми, когато вдишват замърсен въздух?
Попитайте учениците дали са били в такава ситуация? Как са се чувствали, когато са
вдишвали замърсен въздух? Нека сравнят усещането с това, когато се разхождат през
гората или са на планина. Насочете учениците към това, че всички живи организми –
хора, животни и растения се нуждаят от чист въздух.
ТЕМА 7: Как би изглеждала Земята без въздух? Помогнете на учениците да разберат, че
без въздух животът на Земята би бил невъзможен- би било студено, не би имало въздух
за дишане, растенията не биха могли да се хранят, процесът на изгаряне не би могъл да
се осъществява, не би съществувал нито звук, нито мирис и т.н.
ТЕМА 8: Какво можем да направим, за да има чист въздух? Напишете отговорите на
дъската и нека учениците разговарят по темата.
ТЕМА 9: Кои са причинителите на замърсяване на въздуха в затворени помещения?
Нарисувайте на дъската различни къщи и напишете отговорите в тях: изпарения от
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препаратите за почистване, бои и лакове, парфюми и козметика, принтери и др.
Започнете дискусия как тези химически изпарения могат да влияят върху здравето: могат
да предизвикат проблеми с дихателните органи, алергични реакции, отслабване на
имунитета, ракови заболявания и др.
ТЕМА 10: Какъв е климатът във вашия град? Разговаряйте за това, какви са лятото и
зимата в града ви, колко често вали дъжд и сняг. Направете извод какъв е климатът в
града.

Тема: Замърсяване на въздуха
Брой участници: 15-20 ученици
Време: 30 минути
Цел на играта: Разбиране, че въздухът трябва да бъде чист
Необходими материали: Два флумастера с различни цветове и един лист, на който да има
две колони: едната за замърсителите на въздуха и другата за това, как да се намали
замърсяването на въздуха.
Подготовка: Излезте в двора, разделете учениците на две групи. Едната група ще изброява
замърсителите на въздуха, другата ще дава идеи как да се намали влиянието на този
замърсител.
Упътване: Помолете учениците от първата група да погледнат около себе си и да намерят
източник на замърсяване. В първата колона на плаката ще нанесете един от замърсителите.
Помолете учениците от другата група да помислят как може да се намали влиянието на
този замърсител и да напишат отговорът в другата колона. След това учениците от първата
ще напишат името на друг замърсител, учениците от другата група ще дадат отговор как
може да се намали влиянието на този замърсител и така нататък.
Възможни отговори за намаление на замърсяването са: да се движите повече с колело или
пеша, да се ползва по често градския транспорт, вместо личния автомобил; когато се ползва
личен автомобил, за да се отиде на работа, да се возят в него повече хора; да се използват
нови и икономични автомобили с екологично чисто гориво; да се направи по-добра
изолация на домовете, да се използват екологично чисти начини за отопление; да се пести
електрическа енергия; да се използват електрически уреди (хладилници, климатици), които
не увреждат озоновия слой – атмосферен газ който защитава Земята от вредните
ултравиолетови лъчи на Слънцето; да се засаждат повече растения, по-конкретно дървета.
Запълненият лист закачете на стената на класната стая.
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Тема: Как да използваме вятъра
Брой участници: 20 ученици
Време: от 30 минути до 2 часа
Цел на играта: Използване на вятъра за игра
Необходими материали: Две хвърчила от хартия
Подготовка: Изберете ветровит ден. Излезте на хълм в околността на училището или
организирайте излет сред природата. Разделете учениците на две групи и на всяка група
дайте по едно хартиено хвърчило.
Упътване: Покажете на учениците как най-лесно се вдига хвърчилото чрез вятъра, а след
това засечете времето на всяка група, колко дълго успява да задържи хвърчилото във
въздуха. Говорете за това как все още може да се използва вятъра.

 Насърчете учениците да разговарят с родителите си за запазването на чистия
въздух в дома, чрез по-малкото използване на химически вещества в затворени
помещения (средства за почистване на дома, бои, лакове, разтворители, парфюми,
козметика, пестициди, химикали, които се използват от принтерите и ксерокс
машините, различни изкуствени материали, лабораторни средства и химикали,
материали за рисуване и моделиране, изгаряне в печка или камина, и други).
 Насърчете учениците да разговарят с родителите за смога и причинителите му.
Нека учениците разговарят с родителите си за по-рядкото използване на
автомобилите през деня и по-честото използване на велосипедите, за подмяна на
старите автомобили с нови, които отделят по-малко вредни емисии, за промяна
на начина на отопление през зимата, за преминаването от отопление с изкопаеми
горива към отопление с възобновяеми източници на енергия, за пестенето на
електроенергия в домовете и други.
 Насърчете учениците да се ангажират и да говорят с родителите за
необходимостта да прекарват повече време сред природата, на чист въздух, да
залесяват околността, да обсъждат влиянието на замърсения въздух върху
здравето и последствията за хората, които смогът може да има върху здравето на
човека и предимно на децата.
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Част 2 – Въздух и климат

Оцветете рисунката.
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Част 2 – Въздух и климат

Отговорете на въпросите

ДА

НЕ

1. Въздухът (атмосферата) ли поддържа
температурата на повърхността на Земята ?
2. Кислородът ли е най-разпространеният газ
във въздуха?
3. Планинският въздух по-плътен ли е от този
в низината?
4. Топлият въздух по-плътен ли е от
студения?
5. Облаците образуват ли се от кондензация на
водните пари?
6. Има ли въздух във водата?
7. Атмосферата на Земята предпазва ли ни от
ултравиолетовото лъчение?
8. Животът на хората и животните зависи ли
от качеството на въздуха?
9. Пренася ли въздухът звук и мирис?
10. Климатът влияе ли се от близостта на
морето ?
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Част 2 – Въздух и климат

1. Кой газ е най - разпространен във въздуха?
Кислород

Въглероден диоксид

Азот

2. Дебелината на въздушния слой около Земята е:
11 м

100 км

над 200 км

3. Въздухът, който обвива Земята е:
• По-плътен в най-ниската част на атмосферата и става по-рядък във
височина.
•

По-рядък е в най-ниската част на атмосферата и по-плътен във
височина.

4. Изредете животни, които дишат:
Чрез бели дробове ___________________
Чрез хриле ___________________
С помощта на кожата ____________________
5. Какво е необходимо на растенията за процеса на фотосинтеза:
•

Въглероден диоксид;

•

Въглероден диоксид и светлинна енергия;

•

Въглероден диоксид, вода и светлинна енергия;

6. От колко елемента са съставени емисиите на отделящите се газове
от автомобилния транспорт?
До 50
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Около 100

Повече от 200

3. Вода
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Водата е в основата на съществуването и функционирането на живота на Земята,
универсален разтворител, който доминира в структурата на всяко живо същество. Тя е
местообитание на много растителни и животински видове.
Животът е възникнал във водата и съществува благодарение на нея. По-голямата част
от земната повърхност е покрита с вода, поради което Земята се нарича Синята планета.
97% от водата на Земята е солена. Едва 3% от водата е сладка и се намира в реки и езера,
под земната повърхност, в живите организми, в ледниците, на полюсите и високо в
планините. Според изследвания хората използват само 1% от общото количество вода на
нашата планета.
Водата е един от така наречените "възобновяеми" ресурси. Човекът използва водата за
различни свои дейности, след което я връща обратно в природата, но често натоварена с
вредни вещества и замърсители от биологичен, химичен или радиологичен произход.
Цялата вода, която се намира на земната повърхността, под нея или над нея, независимо
дали е в течно, газообразно или твърдо състояние, се нарича хидросфера.

Характеристики на водата
• Водата е единственото вещество, което се среща в природата в три състояния:
твърдо, течно и газообразно.
• Чистата вода кипи при температура 100°С и замръзва при температура 0°С.
• При по-голяма надморска височина, където налягането на въздуха е по-ниско,
точката на кипене на водата е по-ниска.
• Разтварянето на вещества във вода намалява точката на замръзване на водата.
• Водата се нарича общ разтворител. Тя може да разтвори повече вещества от всеки
друг разтворител.
• Водата се изкачва от корените на растенията по техните стъбла до листата им по
капилярен път.
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Значението на водата за живота
• Почти всички вещества стават по-тежки и по-плътни, когато преминават от течност в
твърдо вещество. Водата обаче увеличава обема си и става по-лека, когато се превърне в
лед. Това свойство е от голямо значение за поддържане на живота в реките през зимата.
• Дъждовната вода разтваря газовете във въздуха и ги поема. Когато падне на земята, тя
оказва влияние върху качеството на почвата, езерата и реките.
• Водата може да съхранява големи количества енергия, което може да превърне
моретата, океаните и езерата в гигантски резервоари на топлина. По тази причина в
районите в близост до водни басейни се наблюдава изменение на климата. Заради
свойството си да съхранява енергия, водата се използва навсякъде за охлаждане, но и за
пренасяне на топлина.
• Хората трябва да пият около два литра вода на ден, за да поддържат физиологичните
си функции.

Циркулация на водата в природата
Водата непрекъснато се движи между земята и атмосферата. Под действие на слънчевата
топлина и вятъра водата от земната повърхност, както и от повърхността на реките,
езерата и моретата, се изпарява. Този процес превръща водата в газообразна форма,
наречена водна пара. При определени условия водните пари кондензират и падат обратно
на земята под формата на дъжд или сняг. Дъждът изпълва реки и езера, а реките се вливат
в океаните. Част от водата прониква в почвата и се задържа в дълбочина като подземни
води. По този начин водата е в постоянно движение и това явление се нарича кръговрат
на водата.
Фази на кръговрата на водата:
1- Изпаряване – Слънцето загрява водата, която се изпарява и се издига във въздуха
като водна пара. Водни пари се отделят и от растенията.
2- Кондензация – Водните пари се издигат и формират облаци. Под действие на пониската температура във височина се превръща в течност, в град или сняг.
3- Валежи – Валежите във вид на дъжд, сняг или град идват от облаците.
4- Образуване на повърхностно течащи води – Водата, която земята не може да
поеме, захранва потоци, реки и езера.
5- Естествено пречистване на водата – Валежите и топящият се сняг се движат през
почвата, пречистват се от големите частици и образуват подземни води. Ние
използваме подземни води чрез кладенци.
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Водни ресурси
Водните пространства на Земята се наричат водни басейни. Водата може да се намери в:
- морета и океани (световен океан);
- реки, езера, потоци (повърхностни води);
- живи организми: в телата на животните, на растенията;
- под повърхността на земята (подземни води).
Подземните води са от голямо икономическо и екологично значение, както и от
съществена роля за опазването на човешкото здраве. Системите от подземни води
обикновено са стабилни по отношение на качество и количество, но последиците от
замърсяването и свръхексплоатацията им могат да доведат до драстични промени като
периодът на възстановяване трае векове.
Основните характеристики на подземните води са:
- невидимост и относителна недостъпност;
- малък проток;
- по-бавна реакция на промените на повърхността.
Приблизително 94% от водата се намира в моретата и океаните, докато водата по сушата
(реки, езера, блата, подземни води и ледници) е само 6%.
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Река Дунав
Дунав е най-важната река в Европа и нашия регион. Протича през повече страни от всяка
друга река в света – Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния,
България, Украйна и Молдова. Река Дунав свързва страните от Балканския полуостров с
други европейски страни.
Дунав е реката, която има най-различни имена поради своята многоетническа природа.
Траките я наричали Истрос, а скитите - Матас, римляните - Данистер и Данубиус, гърците
- Дунавис. В Германия и Австрия я наричат Данау, докато Унгарците я наричат Дунав.
Река Дунав извира в подножието на планина Шварцвалд в Германия, тече на изток и след
2850 километра създава делта в Румъния и Украйна и се влива в Черно море. Протича през
4 столици на европейски държави: Будапеща, Виена, Братислава и Белград.
Най-големите притоци на Дунав в Сърбия са реките: Тиса, Сава, Тамиш, Велика Морава,
Млава и Тимок, а най-големите притоци на Дунав в България са Огоста, Искър, Вит и
Янтра. Дунав протича през Сърбия с дължина 588 километра, а през България с дължина
472 километра.
Няколко защитени природни територии се свързват с река Дунав. В Сърбия това са:
Специален природен резерват Горно Подунавие, Национален парк Фрушка гора, Природен
резерват Ковилско-Петроварадински рит, Природен резерват Голям военен остров и
Национален парк Джердап. В България това са: Природен парк Персина, Защитена
местност Калимок-Бръшлен и Поддържан резерват Сребърна.
Въпреки че по света реката е известна като Синия Дунав, цветът й не е син. През последните
години са изградени много диги и прегради, които оказват влияние върху естественото течение
на реката по пътя й до Черно море. Освен това проблемите със замърсителите заплашват
богатото му биоразнообразие, а огромните промени на почвата причиняват наводнения и
суши на много места.
Река Дунав е жизненоважна за населението по нейното крайбрежие. Тя предлага редица
възможности за работа. В Дунавския регион се срещат около 400 вида лечебни растения, които
са богата суровина за производство на лекарства, етерични масла, ароматни средства,
подправки и други.
Река Дунав свързва хората от различни култури в региона.
Всяка година на 29 юни в Европа се празнува Международния ден на Дунав чрез
провеждане на мероприятия, игри, кръжоци. На този ден през 1994 година единадесет
дунавски страни подписват Конвенция за опазване на река Дунав (Конвенция за
сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав).
Река Дунав е местообитание на много растителни и животински видове, някои от които са
защитени, като есетра, видра, речен дъждосвирец (Charadrius dubius), брегова лястовица
(Riparia riparia), земеродно рибарче (Alcedo atthis) и морски орел (Haliaeetus albicilla).
През зимата река Дунав не успява да замръзне напълно. Поради голямата й водна
повърхност се охлажда бавно, а поради движението й замръзването е затруднено. Това е от
огромно значение за преживяването на нейните обитатели, не само за животинските
видове, но и за хората, които живеят по бреговете й. Особено интересен пример са
водоплаващите птици. Дунав е зимуващо поле за множество мигриращи водолюбиви птици
от Европа и Северозападна Азия. Около 150 000 вида птици се събират по крайбрежието
на река Дунав в Сърбия и България през зимата.
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Освен за пиене водата е необходима на хората за приготвяне на храна, поддържане на
хигиена, както и за много процеси в промишлеността и селското стопанство.
Замърсяването на подземните води е в резултат на селскостопанските дейности, в които
се използват изкуствени торове, както и от промишлените дейности, при които
неконтролируемо се изпускат масла и индустриални течности.
Увеличаването на селскостопанските и урбанизираните територии води до намаляване
на количеството вода в почвата и в подземните недра. Дъждовната вода и получената
при снеготопенето попада директно в реките, а оттам в моретата и океаните, вместо да
попие в почвата и да се депонира в подземни водохранилища. Поглъщащата способност
на почвата намалява на ерозиралите терени и на тези с унищожена растителна покривка
(предимно горска), което води до увеличаване на повърхностната вода и се причиняват
наводнения. Увеличаването на селскостопанските площи, води до по-голяма употреба на
вода, по-интензивно изпарение, т.е. тези площи изсъхват по-бързо и губят вода по-бързо,
за разлика от почвите с естествена растителност, която губи водата по-бавно и
равномерно. По същия начин процесът на урбанизация допринася за загубата на вода.
Всички повърхности, покрити с бетон, асфалт, камък и др. правят невъзможно
преминаването на водата в почвата. Водата се изпарява и се оттича в потоци и реки.
Хората използват все повече вода за лични и индустриални нужди. Увеличава се не само
консумацията на вода за основни нужди (пиене, поддържане на лична хигиена и др.), но
и за поддържане чистотата на селищата и градовете и за нуждите на промишлеността.
Това значително намалява природните водни запаси (подземни води, реки и езера).
Общата консумирана вода в едно средно домакинство е:
- за къпане 35%;
- за използване на тоалетните 21%;
- за пране на дрехи 17%;
- за ежедневна лична хигиена 7%;
- за миене на чинии 5%;
- за почистване на домакинствата 5%;
- за пиене и приготвяне на храна 3%;
- за други дейности 7%.
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Водите на сушата и в моретата в световен мащаб са замърсени:
-

физически – с твърди отпадъци, нефт, изтичане на гореща вода в реките;

-

химически – с органични и неорганични материали, пестициди, тежки метали;

-

биологично – чрез свръхрастеж на патогенни микроорганизми, вируси и чужди
видове;

-

радиоактивно – чрез ядрени опити, аварии на подводници, ядрени отпадъци и
други подобни.

Начини на замърсяване на водата от хората:
- изхвърляне на отпадъци във водата;
- селскостопански дейности като използването на отрови, торове и други средства, които
причиняват голямо замърсяване на въздуха и водата;
- изграждане на мостове или промяна на коритото на реката, което може да причини
промени по течението на реката или в нивата на подземните води;
- добив на инертни материали от реките, което унищожава речните брегове и дъна;
- заустване на непречистени промишлени води, в реките, които вредят на растенията и
животните във водата и влияят на човешкото здраве;
- изхвърляне в реките на отпадъци от животновъдните ферми, което може да причини
смъртта на растения и животни във водата и да повлияе на човешкото здраве;
- изхвърляне на петролни продукти, които унищожават живи и неживи елементи във
водата;
- заустване на битови отпадни води - Много градове нямат пречиствателна станция.
Директното заустване в реките на отпадни води без преработването им в пречиствателни
станции замърсява природните води и влияе върху живота на речната екосистема и
здравето на хората.
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Необходими количества вода за производство на храни
-

Производството на 1 кг пилешко месо изисква общо около 3900
литра вода в промишленото птичепроизводство (за производство
на концентрати за храна, питейна вода, почистване и преработка)

- За производството на 1 кг пшеница са необходими около 1300 литра вода,
а за производството на едно парче хляб от 30 грама са необходими около 40
литра вода.

- За производството на 1 кг царевица са необходими около 900
литра вода

За производството на 1 чаша натурален ябълков сок от 0,2 литра са
необходими около 190 литра вода

-

За производството на 1 кг говеждо месо без кост са необходими
около 16000 литра вода (за храна, вода за пиене, вода за
почистване и за процеса на обработка)

За производството на 1 кг сирене са необходими около 10 литра
мляко, за което е нужно да се използват 10000 литра вода

Според тези изчисления следва, че за производството на една калория храна е необходим
средно един литър вода, или за производството на храната на един човек дневно са
необходими между 2000 и 3000 литра вода.
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ТЕМА 1: Колко дълго човек може да издържи без вода? Обяснете
на учениците, че водата е основа на живота и основен компонент
на всеки жив организъм. Без храна човек може да издържи 26 дни,
а без вода само 5, най-много 8 дни. Обяснете, че е необходимо
всеки ден да се пият 2 литра вода.
ТЕМА 2: Колко са агрегатните състояния на водата? В колко
агрегатни състояния можем да намерим водата в природата?
Обяснете на учениците, че молекулата на водата се състои от два
атома водород (Н) и един кислороден атом (О). В зависимост от
температурата и налягането, разстоянието между молекулите
вода са по-малки или по-големи, а връзката между тях по-силна
или по-слаба, така водата може да бъде в различни агрегатни
състояния твърдо, течно и газообразно. Преминаването на водата от едно агрегатно
състояние в друго се постига с намаляване или увеличаване на температурата. Водата
преминава във водна пара при загряване до 100°C. В газообразно състояние водните
молекули са достатъчно далеч една от друга и могат да се движат хаотично. Преходът на
вода от течно в газообразно състояние се нарича изпаряване. В течно състояние водните
молекули са по-близо и тя приема формата на съда, в който се намира. Твърдото
състояние се постига чрез охлаждане до температура от 0°С. В твърдо състояние водните
молекули трудно се движат и изграждат твърда кристална решетка.
ТЕМА 3: Защо лед се образува на повърхността на водата в реките и езерата? Какво е
значението на това свойство за поддържане на живота през зимата? Обяснете, че водата
и ледът са добри топлоизолатори и първите слоеве лед на повърхността на водните маси
забавят замръзването на долните слоеве, тъй като поради по-ниската си плътност те не
се смесват с тях, което позволява на живите същества да оцелеят през зимата.
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ТЕМА 4: Защо водата в моретата и океаните при средни географски ширини не замръзва
през зимата? Какво вещество е разтворено в морската вода? Обяснете на учениците, че
водата може да разтвори много вещества, които във вода понижават температурата на
замръзване. Дайте примери от ежедневието, за да предотвратите замръзване. (Хората
хвърлят сол по пътеки и улици през зимата, за да предотвратят подхлъзване и падане,
или добавят различни вещества във водата, за да мият прозорци и автостъкла.)
ТЕМА 5: Защо зимите са по-меки, а лятото по-студено в близост до езеро или море в
сравнение с вътрешността на сушата? Обяснете на учениците, че водата може да
съхранява огромно количество енергия (топлина).
ТЕМА 6: Защо водата е необходима в ежедневието на хората? Помолете учениците да
изброят различни примери за употребата на вода. Напишете отговорите на дъската.
Възможните отговори са: използване за лични нужди (пиене, готвене, лична хигиена,
почистване, пране, почивка и отдих и т.н.); използване за икономически цели (напояване
на култури, производство на различни стоки и услуги, за движение и др.)
Демонстрация: Вземете две еднакви пластмасови чаши и направете еднакъв брой дупки
в долната им част (пет или шест), като дупките на едната чаша са по-малки (направени с
игла), а на другата – по-големи (направени с пирон). След това залепете тиксо върху
дупките, така че да не текат и налейте вода в чашите. След това помолете двама ученици
да премахнат тиксото от дъното им едновременно. Измерете времето, необходимо за
изтичане на водата. От коя чаша ще се източи по-бързо водата?
ТЕМА 7: Защо е важно рационалното
използване на водата? Обяснете, че светът е
изправен пред глобална водна криза.
Обсъдете, в кои случаи водата може да се
използва
по-икономично.
Помолете
учениците да изразят идеите си за пестене на
вода в следните случаи: миене на храна, миене
на чинии, машинно пране на дрехи, поливане
на градината, миене на коли и др. Обяснете на
учениците, че тези икономии биха могли да
имат съществен ефект.
Демонстрация: вземете два буркана и ги
напълнете наполовина с вода. Поставете и в
двата камъни, черупки и играчки, които
представляват морски същества. В единия
буркан сложете малко мазнина (олио, зехтин),
мастило, пръст, смачкана хартия, капачка от
пластмасова бутилка и т.н. Помолете ученик
да извади с помощта на лъжица играчката от
замърсената вода. Когато я извади, тя ще бъде мазна и мръсна. Обяснете на учениците,
че растенията и животните не могат да оцелеят в такива условия. Обсъдете какво трябва
да направим, за да не се случва това.
ТЕМА 8: Как хората влияят на замърсяването на живия свят във водата? Обяснете, че в
продължение на милиони години растенията и животните са се приспособявали към
естествените местообитания (например реките). Когато човешките дейности променят
средата, живият свят няма достатъчно време да се адаптира и скоро умира. Напомнете
на учениците, че наред с други живи организми, хората също зависят от чистотата на
речната вода, която използват за пиене, в домакинствата, промишлеността, във фермите,
както и за водни спортове и отдих. Помолете учениците да направят предложения за
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различни дейности по опазване на реката. Направете списък с най-подходящите идеи.
Обърнете внимание на онези, които са тясно свързани с ежедневните навици (изхвърляне
на отпадъци или заустване на отпадните води в реки и т.н.)
ТЕМА 9: Как можете да спестите вода в домовете си? Говорете с учениците за
възможните начини за пестене на вода в домакинството. Направете списък, който
включва някои от следните идеи: проверете за течове на кранове и тръби; поставете
тоалетни чинии с ултра ниска консумация на вода; нека къпането трае по-кратко; никога
не използвайте тоалетната чиния като кош за боклук; спирайте водата, докато се миете
зъбите; изплакнете зеленчуците в купа с вода; съдомиялната машина и пералнята трябва
да се включват само, ако са напълно пълни и т.н.

ТЕМА 10: Как можете да спестите вода в двора? Говорете с учениците за възможните
начини за пестене на вода. Направете списък, който ще включва някои от следните идеи:
поливайте градината или тревата рано сутрин или късно вечер; регулирайте поливните
системи така, че да не наводняват тротоарите или улицата; не поливайте, когато е
студено, когато вали или е ветровито; оборудвайте всички маркучи с дюзи, които се
затварят; използвайте система за капково напояване; засадете растения, които са
устойчиви на засушаване или използват по-малко вода; използвайте храсти или някакъв
вид почвено покритие, за да намалите количеството трева; поставете мулч (слой от
растителен материал, получен от иглолистна кора или дървени стърготини) около
растенията, за да намалите изпаряването на водата; използвайте кофа с вода вместо
маркуч за миенето на автомобила; използвайте метла вместо маркуч, за да почистите
краищата на тротоарите, паркингите и т.н.
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Тема: Водна абсорбция
Брой участници: 20 ученици
Време: 20 минути
Цел на играта: Запознаване с водната абсорбция
Необходими материали: 4 кофи с вода, 4 гъби
Подготовка: Разделете учениците на две групи, които ще получат по 2 кофи и по 2
гъби.
Упътване: Всяка група пълни едната кофа наполовина с вода, а другата оставя празна.
Пълната кофа се поставя на няколко метра от празната. Задачата на учениците е да
използват гъба, за да прехвърлят водата от пълната в празната кофа. Учениците от
всяка група се редуват като всеки прехвърля три пъти вода с гъбата, докато цялата
вода се прехвърли.
Обяснете на учениците концепцията за усвояване и значението на това свойство на
водата за растенията. Тъй като водата е разтворител за различни вещества, обяснете
на учениците какво още се абсорбира с водата.

Тема: Замърсяване на водата
Брой участници: 20 ученици
Време: 20 минути
Цел на играта: Разбиране значението на чистата вода за живота
на Земята
Необходими материали: Стикери със замърсителите на природната среда. Плакат с
фотография на река и речни растения и животни.
Подготовка: Разделете участниците на две групи. На едната група дайте стикерите
със замърсителите. Закачете плаката на някое достъпно за учениците място.
Упътване: Помолете ученик от групата със стикерите да залепи стикера си върху
частта на реката, която е засегната от замърсителя, и обяснете как неговият замърсител
намалява качеството на водата. Помолете ученик от втората група да обясни как може
да се намали въздействието на този замърсител. Играта продължава, докато стикерите
се изчерпат. Обяснете на учениците, че всяка дейност влияе по различен начин на
водата в реката и че всички човешки дейности по реката влияят негативно върху
качеството на водата и растителните и животинските видове, които живеят в и около
нея.
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Ето какво можете да направите в училище, за да спестите вода:
 Разберете дали вашето училище използва икономични тоалетни казанчета и батерии
на чешмите. Ако вашето училище не използва тези устройства, говорете с
отговорните и обяснете защо е важно да бъдат използвани - за пестене на вода.
 Разберете дали растенията около училището изискват обилно и често поливане. Ако
е така, поинтересувайте се от видове, които могат да оцелеят с по-малко вода.
Обсъдете възможността да замените растенията с родителите си и с вашите учители.
 Поставете мулч около растенията, за да пестите вода за поливане.
 Ако установите, че водата от чешмата тече, без някой да я използва, спрете крана.
 Съобщете в случай че кранът за вода на чешмата или тоалетната не работи и тече
вода без да се използва.
 Организирайте акция на 22 март по случай Международния ден на водата
Вкъщи, заедно с родителите си, поставете варели под
улуците, така че дъждовната вода от покрива да се влива в
тях. Можете да използвате тази дъждовна вода за поливане
на зелените площи и така ще намалите образуването на кал
в двора.
Говорете с родителите си как да предпазите водата от
замърсяване от домакинствата. Например, оцет и разтворена
сода за хляб могат да се използват вместо течности и прахове
за миене на съдове. Оцетът, разтворен в хладка вода, може
да се използва за измиване на прозорци. Използвайте помпи
и жици за почистване на канали, вместо силни химикали.
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Част 3 – Вода

Изрежете сами по черните линии частите на картинката. Разбъркайте
частите. Подредете ги правилно отново, за да получите цялата картинка.
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Част 3 – Вода

Отговорете на въпросите

ДА

НЕ

1. Вярно ли е, че по-малко от половината от
земното кълбо е покрито с вода?
2. Може ли водата да съхранява енергия?
3. Повишава ли се температурата на
замръзване на водата, когато разтворим сол в
нея?
4. Вярно ли е, че хората употребяват само 3%
от питейната вода на планетата?
5. Отнема ли повече време за сваряване на
яйцата, когато сме на планина?
6. Трябва ли хората да пият повече от един
литър вода на ден?
7. Влияе ли разширяването на градовете върху
състоянието на подземните води?
8. Могат ли птицефермите да замърсяват
водата?
9. Преминава ли река Дунав през Сърбия и
България?
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Част 3 – Вода

1. Колко % от водата на планетата се намират в моретата и океаните?
До 50%

около 50-90%

над 90%

2. Колко процента от цялата вода е питейна?
около 1%

около 3 %

около 5%

3. Какъв процент от общото потребление на вода в домакинството се
използва средно за лична хигиена?
До 10%

около 10-20%

около 20-30%

4. През колко страни протича река Дунав?
5 страни

10 страни

15 страни

5. През колко столици протича река Дунав?
2 столици

4 столици

6 столици

6. Кой защитен вид риба обитава река Дунав?
Щука

Сом

Есетра

7. Кои са основните фази на водния кръговрат?
_________________________________________________________________________________
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4. Почва
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Почвата е най-горният слой на земната повърхност. Той е обитаван от различни живи
организми и постоянно е в процес на създаване и унищожаване. Почвата има уникално
свойство – плодородие.
Образуването на почвата е дълъг и сложен процес, който е резултат от постоянна
циркулация на материя и енергия между живите организми (растения, животни и
микроорганизми) и неживата природа (скали и минерали). През деня, под въздействието
на слънчевата енергия, скалите се нагряват и се разширяват. През нощта, когато
температурата се понижава, скалите се охлаждат и се свиват. Поради това постоянно
разширяване и свиване, в скалите се появяват пукнатини. Когато вали в тези пукнатини
се задържа вода. През зимата тази вода замръзва и се разширява, като по този начин
разширява пукнатината и причинява натрошаване на скалите. Под въздействието на
вятъра и водата, тези парчета скала продължават да се рушат и в крайна сметка се
превръщат в песъчинки. Растенията започват да растат на тези повърхности с пясък.
Части от мъртвите растения се смесват с пясъчната основа и с течение на времето се
образува почвата.
Фактори, влияещи върху формирането на почвата са:
- живи организми (растения, животни, микроорганизми);
- климат;
- местоположение;
- време.
В допълнение към тези природни фактори, дейностите на човека значително допринасят
за създаването на почвата. Това става чрез дрениране или напояване на терена, торене,
озеленяване, изсичане на гори и различни начини на обработка на почвата. Човек
предприема тези дейности по две причини: да увеличи площта на почвата за култури и
да увеличи плодородието на почвата, за да получи по-високи добиви от обработваемата
земя.
Състав на почвата
1. Твърда част - тя се състои от частици пясък и още по-малки глинени частици. Има
и органични вещества, т.е. останки от мъртви растения и животни, и минерални
вещества - соли, които се образуват чрез разтваряне на скалите;
2. Течна част - тя се състои от вода. Водата разтваря минералите в почвата, така че
растенията могат да ги абсорбират с корените си, а това е необходимо и на животните,
които живеят в почвата;
3. Газообразна част - състои се от въздух. Растенията и животните се нуждаят от
въздух в процеса на дишане. Освен това въздухът прави почвата по-рохкава;
4. Органична част - съставена е от живи организми - микроорганизми и животни,
които живеят в почвата. Те влияят на гниенето на растителните и животинските
останки.
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От общата земна площ в света, по-малко от една трета може да се използва директно за
селскостопански дейности. Тя включва - пасища, ливади и обработваеми земи.
Човекът има голямо влияние върху намаляването на обработваемата земя, заради:
 Разширяването на населените места, промишлените съоръжения, строителството
на пътища и други дейности, които намаляват площите обработваема земя,
пасища и гори;
 Увеличеното използване на изкуствени торове, хербициди и пестициди, които
повишават киселинността на почвата и намаляват плодородието й;
 Изхвърлянето на отпадъци от промишленото производство и мините (шлака,
пепел), както и от домакинствата (пластмаса, хартия, електронни отпадъци и др.),
които замърсяват почвата.
Най-честите замърсители на почвата са:
- отпадните води от канализациите и септичните ями;
- хербицидите и пестицидите;
- минералните торове;
- промишлените отпадни води от фабрики и мини (шлака и пепел);
- радиоактивни отпадъци.
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Видове почви
Почвите се различават по състав и плодородие, което влияе на растежа и развитието
на растенията, както и на начина, по който се обработва почвата. В зависимост от
типа на почвата, т.е. количеството на определени съставки в нея (хумус, рохкавост,
влажност, плодородие, пропускливост и др.), се различават няколко типа почви.
Съгласно Световната референтна база за почвени ресурси (World Reference Base for
Soil Resources - FAO 2006), приета в България, са установени 18 големи почвени
групи:
1. Черноземи (Chernozems);
2. Файоземи (Phaeozems);
3. Смолници (Vertisols);
4. Лесивирани почви (Luvisols);
5. Канелени почви (Chromic cambisols);
6. Планосоли (Planosols);
7. Жълтоземи (Alisols);
8. Червеноземи (Nitisols);
9. Кафяви планинско-горски почви (Cambisols);
10. Тъмноцветни планинско-горски почви (Mollic cambisols);
11. Планинско-ливадни почви (Umbrosols);
12. Солени почви:
- Солончаци (засолени почви, солени почви, герени) (Solonchaks);
- Солонци (герени) (Solonetz);
13. Блатни почви (мочурища, азмаци) (Gleyisols);
14. Торфени почви (Histosols);
15. Наносни почви (алувиални, алувиално-ливадни) (Fluvisols);
16. Делувиални (пролувиални почви), якалийски почви (Colluviosols);
17. Плитки почви (Lertosols);
18. Пясъчни почви (Arenоsols).
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 Почвата е местообитание на много живи организми и в същото време, заедно с
въздуха и водата, е източник на живот на Земята.
 Почвата е среда, която участва в развитието на живия свят на Земятакато
осигурява хранителни вещества на растенията, а те, от своя страна, на животните
по хранителната верига. Влияние върху почвата оказват вятъра, водата, флората
и фауната, както и човекът.
 Почвата е важно природно местообитание. Различните почви са предпочитани от
различни растения, а наличието на определени растения на дадено място определя
животинския свят.
 Почвата играе ролята на естествен филтър като пречиства подземните води.
 Човешкият живот и работа също зависят от почвата. Качеството на почвата е
важен фактор, който до голяма степен участва в избора на терени за обработка на
замята или за използването им за други цели (строителство, животновъдство,
промишленост).
 С течение на годините почвеният слой намалява и на много места качеството му
се влошава. За да може почвата да изпълнява всички свои функции, процесът на
унищожаване и деградация, трябва да бъде предотвратен. Най-сериозните
проблеми и заплахи за почвата са ерозия, замърсяване, вкисляване и засоляване
от промишлеността. Ерозията представлява разрушаване на повърхностните
скали и на почвата и пренасянето им от едно място на друго под въздействие на
течаща вода и вятър.
 Около 75% от почвата на планетата е с намалено плодородие поради недостатъчна
влага и топлина.
 Всяка година се наблюдава загуба на плодородна земя. Причината е в промяната
на предназначението на земята – от обработваема в строителна. Отрицателните
въздействия на човешките дейности върху качеството на почвата трябва да бъдат
намалени максимално, защото опазването на почвата е много важно.
 Почвата лесно абсорбира различни вредни вещества, които се отделят от
различни източници на замърсяване. Периодът на разлагане на вредните вещества
в почвата е по-дълъг, в сравнение с този във въздуха или водата. За разлика от
въздуха и водата, земята може да бъде частна собственост, което затруднява
опазването, тъй като зависи от волята на собственика.
 Замърсяването на почвата засяга не само сухоземните екосистеми, но и водните.
Множество токсини и замърсители достигат до подпочвените води, а оттам и до
реките. Хората също са засегнати, защото почти всички замърсители от почвата,
чрез хранителните вериги, достигат до растенията или животните, с които се
храним, или намират път през подземните води до езерата, кладенците и реките,
водата от които използваме за питейни нужди.
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ТЕМА 1: Защо почвата е важна за живите организми и хората? Обяснете на учениците,
че почвата съдържа хранителни вещества, необходими за растежа на растенията, и чрез
хранителната верига влияе, както на животните, така и на хората. Горният слой на
почвата се обитава от различни организми – микроорганизми, гъби, червеи, ларви,
мекотели, гръбначни животни. Охлювите, мишките и червеите представляват от 50 до
75% от всички живи организми в обработваемата земя. Корените на растенията и
животните в почвата превръщат органичната материя в плодородна почва – хумус, който
след това се смесва с минерали. В допълнение, червеите правят почвата рохкава, което е
важно за корените на растенията.
ТЕМА 2: На кого е необходима почвата? Обяснете на учениците, че почвата е
необходима на растенията за растеж и развитие; на животните е необходима, за да
живеят, търсят храна, правят скривалища; на хората е необходима, за да садят растения,
гледат животни, правят домове.
ТЕМА 3: От кои компоненти е направена почвата? Обяснете на учениците, че почвата е
съставена от неорганични (чакъл, пясък и глина) и органични материи (растения,
животни и микроорганизми), също така въздух и вода. Направете на дъската две колони
и помолете учениците да изброят растения, чийто имена ще записвате в първата колона,
да изброят животни, които ще напишете във втората колона.
ТЕМА 4: Какво влияе на процесите в почвата? Обяснете на учениците, че освен
дейностите на живите организми, върху почвата влияят и климата, местоположението, и
времето. Климатът има важна роля за скоростта, с която се развиват процесите в почвата.
В топлите части условията за формиране на почва са по-добри. Местоположението,
относно релефа, също
има роля за формиране на
почвата,
защото
по
стръмните
терени
ерозията влияе повече за
намаляването
на
количеството на почвата.
Времето е важен елемент
за формиране на почвата,
защото почвата не се
формира
само
чрез
механично свързване на
елементите,
за
този
процес е необходимо
време.
ТЕМА 5: Какво е ерозия?
Обяснете на учениците,
че думата ерозия означава промяна на повърхностния слой на релефа на Земята, който
се случва, като последица от влиянието на дъждовете, снега, студа, температурните
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разлики, ветровете и течащите води след намесата на човека. Ерозията се проявява и в
следствие на природни процеси, но човекът също може да й влияе, от това как използва
терена (изсича горите, неадекватно строителство). Земеделската земя е по-податлива на
ерозия, отколкото почвата с естествена растителност, което може да се обясни с
използването на селскостопанска техника (оран), която нарушава структурните връзки в
почвата и разкъсва корените на растенията, които втвърдяват почвата. Като форма на
защита от ерозия, след строителство се използват различни методи, например залесяване.
ТЕМА 6: Какво представлява замърсяването на почвата? Обяснете на учениците, че
замърсяването на почвата означава промени във физичните, химичните и биологичните
свойства на почвата, което води до намаляване на нейното плодородие, до нарушаване
на нормалния процес на разлагане на веществата и до нарушаване на кръговрата на
материята в природата. Всяка промяна в характеристиките на почвата може да има
значителни последици за цялостния състав на живия свят и процесите, които протичат в
екосистемата.
ТЕМА 7: Кои са най-често срещаните почвени замърсители? Обяснете на учениците, че
най-често срещаните замърсители са прекомерно използваните пестициди, торове,
ароматни съединения, соли на тежки метали и радиоактивни вещества. Почвата също се
замърсява с твърди отпадъци, които могат да съдържат и опасни вещества (живачни
термометри, батерии, акумулатори, бутилки с дезодоранти, както и неизползвани бои,
разредители, смазочни масла и др.). Почвата също е засегната от киселинен дъжд и
поради обезлесяването се получава ерозия.
ТЕМА 8: Как отпадъците влияят на замърсяването на почвата? Обяснете на учениците,
че замърсяването на почвата с отпадъци засяга растенията, които растат върху почвата,
както и индиректно влияе и върху други живи същества, които се хранят с тези растения.
За да се защити почвата, отпадъците трябва да се изхвърлят правилно. Неправилното
изхвърляне на отпадъците създава т.нар. незаконни сметища. Освен, че нарушават
външния вид на природата, незаконните сметища са както опасни, така и потенциални
източници на зарази.
ТЕМА 9: Как замърсяването на въздуха влияе върху почвата? Обяснете на учениците,
че големи количества замърсители идват от въздуха и с течение на времето проникват в
земята. Този процес е особено изразен в близост до големи индустриални центрове, но
замърсителите на въздуха често се транспортират на дълги разстояния. Димът от
промишлени сгради съдържа големи количества сажди и пепел. Чрез въздуха, тези
вещества достигат до околната почва и вода.
ТЕМА 10: Какво представляват киселинните дъждове? Обяснете на учениците, че
киселинните дъждове са един от основните фактори за унищожението на горите и
представляват източник на замърсяване на околната среда. Те съдържат сярна киселина,
азотни окиси и други химични елементи, които в контакт с водата, се превръщат в
киселина. Сярната киселина, например, има отрицателен ефект, особено върху
растенията, тъй като нарушава процеса на фотосинтеза, което води до увреждане на
листата и унищожаване на горите. Освен растенията, киселинният дъжд сериозно
замърсява водата, като намалява стойността на pH и тя става кисела. Това води до
изчезване на микроорганизмите. Намаляват и количествата на питейна вода, което води
до сериозни проблеми. Киселинният дъжд има пагубен ефект върху живия и неживия
свят.
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Тема: Животни, които живеят в почвата
Брой участници: 20 ученици
Време: 40 минути
Цел на играта: Познаване на животните, които живеят в почвата.
Необходими материали: Плакат със снимки на 20 различни животни, които живеят в
почвата и такива, които живеят на други места, два флумастера с различен цвят.
Подготовка: Разделете учениците на две групи. Едната група ще отбележи животните,
които живеят в почвата, а другата тези, които живеят извън нея.
Упътване: Започва ученик, който ще отбележи животно, което живее в почвата. Ще каже
как се казва, и какво е значението му за живия свят. Останалите ученици от групата могат
да му помагат. След това, излиза ученик от другата група и отбелязва животно, което не
живее в почвата. Говори за това, каква е неговата връзка с почвата.Учениците се сменят,
докато не обяснят за всички животни на плаката. Упътване за животните, които живеят в
почвата:
 Дъждовни червеи – правят канали, през които преминават въздух и вода.
 Къртица – прави канали и изхвърля почва на повърхността, и така я прави рохкава.
 Мравки – хранят се с листни въшки и паразити по растенията, а от друга страна са
храна за птици и язовци.
 Сляпо куче - прави коридори, през които преминават въздуха и вода.
Диви зайци, лисици, гущери, полски мишки и язовци - използват предните си крака, за да
копаят дупки, в които живеят, и да скрият малките си, докато пораснат.

Тема: Насекоми от почвата
Брой участници: 20 ученици
Време: 30 минути
Цел на играта: Разпознаване на насекоми, живеещи в почвата
Необходими материали: мотичка, два бели листа, два буркана със спирт, две пинсети и
две лупи.
Подготовка: Разделете учениците в две групи. Изведете ги в двора на училището. Едната
група ще избере трева от чиста и здрава почва, а другата ще избере трева от замърсена
почва.
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Упътване: Нека учениците да извадят една копка земя с мотичката. Всяка група да разтърси
земята от копката върху бялата хартия. Помолете ги да изследват с лупа посипаната на
хартията почва, да хващат организмите, които виждат, с пинсети и да ги прехвърлят в
буркан със спирт. Всяка група да работи за себе си и да се опита да събере възможно наймного организми. Говорете за един и същ вид, който са намерили, но също и за различни,
тъй като видът и броят на организмите зависят от вида на почвата, в която се намират.
Разговаряйте защо има по-малко живи организми в замърсената почва.

 Организирайте акция по облагородяване на училищния двор с вашите учители.
 Насърчете учениците да говорят с родителите си за необходимостта от опазване
на почвата. Обърнете внимание да се внимава да не се изхвърлят битови отпадъци
на места извън разрешените, защото така се замърся почвата. Да не се разлива
олио от домакинството или масло от автомобила върху почвата, защото по този
начин се влияе трайно върху замърсяването на тази част от земята.
 По време на подреждането на двора, сухите листа и части от растения не трябва
да се хвърлят в кошчето, необходимо е да се направи място за компостиране и да
се изхвърлят там органични отпадъци. По този начин, след време, ще се получи
качествен хумус за отглеждане на зеленчуци или цветя.
 Насърчете учениците, ако живеят в провинцията, да говорят с родителите си за
производство на органична продукция и намаляване на използването на
химически торове и пестициди. Неправилната употреба и продължителната
употреба на химически торове и пестициди създават риск за здравето. Вместо
химически, е желателно да използват компостиран тор и биоторове. Припомнете
им поговорката: „Ако здравето влиза през устата, болестта може да влезе по
същия начин“.
 Насърчете учениците да говорят с родителите си за основния принцип на
биологичното производство: ЗДРАВИ ПОЧВИ – ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ И
ЖИВОТНИ – ЗДРАВИ ХОРА!
 Насърчете учениците да се ангажират и да говорят с родителите за
необходимостта от рециклиране на възможно най-много отпадъци.
Рециклирането намалява количеството на твърди отпадъци, което се озовава в
депата и замърсява почвата.
 Насърчете учениците да се ангажират и да говорят с родителите за
необходимостта от засаждане на едно или повече дървета. Залесяването влияе
върху опазването на почвата, тъй като растителността влияе върху свързването на
почвата и поддържа местообитанията, предотвратява ерозията и увеличава
плодородието на почвата.
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Част 4 – Почва

Намерете правилния път.
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Част 4 – Почва

Оцветете рисунката. Как се наричат различните почвени слоеве?
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Част 4 – Почва

Решете кръстословицата.
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5. Природно наследство
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Природното наследство представлява съвкупността от природни ценности на определен
район. Всеки район има своите специфични характеристики, в зависимост от климата,
релефа, близостта до водни басейни и други условия. Някои от тези райони, които се
характеризират със специфични природни красоти, са обявени за защитени природни
обекти от държавите. Защитените природни обекти, определени със закон, включват
защитени територии и защитени видове като те са вписани в Регистъра на защитените
природни ресурси.
Защитените територии са райони, които имат ясно изразено геологично, биологично,
екосистемно и/или ландшафтно разнообразие и са обявени за защитени зони от общ
интерес. В допълнение към заявените стойности са определени местообитанията на
видове птици и други мигриращи видове, важни в съответствие с международните
разпоредби, които могат да бъдат обявени за защитени зони от общ интерес. Съответно
защитените територии се класифицират в 3 категории: с изключително (международно,
национално), голямо (регионално) и местно значение.
Защитените територии в Сърбия се класифицират в 7 вида, както следва: строг природен
резерват, специален природен резерват, национален парк, паметник на природата,
защитено местообитание, пейзаж с изключителни характеристики и природен парк.
Защитените територии в България се класифицират в 6 вида, както следва: Резерват,
Национален парк, Природна забележителност, Поддържан резерват, Природен парк,
Защитена местност.

Категории защитени територии в Сърбия:
1. Строг природен резерват - представлява оригинална или леко променена част
от природата, защитена въз основа на наблюдавания състав и характеристики
на растителни и животински видове, като части от екосистеми, предназначени
предимно за опазване на генетичния фонд.
2. Специален природен резерват - представлява природен резерват, в който са
изразени една или повече природни ценности, които трябва да бъдат специално
защитени, наблюдавани или насочвани.
3. Национален парк - представлява зона с висока стойност по отношение на
опазването, сложността на материалните и биогеографски характеристики, с
разнообразие от оригинални форми на флора и фауна и културно-исторически
ценности. Националният парк обхваща площ от най-малко 2000 хектара и
представлява изключително естествено цяло от национално значение.
4. Паметниците на природата - представляват природен обект или вид с
представителни геоложки, геоморфологични, хидрологични, ботанически и
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други характеристики, привлекателен и поразителен външен вид, но необичаен
външен вид, както и ботаническа стойност, формирана от човешкото дело със
специално значение.
5. Защитено местообитание - включва един вид естествени местообитания, важни
за опазването на една популация от диви видове и техните съобщества, или
няколко типа естествени местообитания, важни за опазването на няколко
популации от диви видове и техните съобщества.
6. Ландшафт с изключителни характеристики - е сравнително малка площ от
живописни пейзажни характеристики и необезпокоявани първични ценности.
7. Природен парк - представлява ландшафт с добре запазени природни дадености,
където не са наблюдавани големи промени в деградацията.
Категории защитени територии в България:
1. Резерват - опазва естествени екосистеми, включващи характерни и/или
забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им.
2. Национален парк - опазва територии, в чиито граници не попадат населени
места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с
голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с
характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
3. Природна забележителност - включват характерни или забележителни обекти
на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност,
земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и
минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради
присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат
значение за науката и културата.
4. Поддържан резерват - опазва екосистеми, включващи редки и/или застрашени
диви растителни и животински видове и местообитанията им.
5. Природен парк - опазва територии, включващи разнообразни екосистеми с
многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания,
с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
6. Защитена местност - включва територии с характерни или забележителни
ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично
съжителство на човека и природата и местообитания на застрашени, редки или
уязвими растителни и животински видове и съобщества.

Природно наследство на Сърбия
Природата на Сърбия се характеризира с голямо разнообразие на флора и фауна и
представлява значителна част от богатството и разнообразието на европейското
природно наследство. Най-представителните му и най-добре запазени части са поставени
под защита на закона.
Националната система за защита на природата в Сърбия понастоящем съдържа найзапазените и най-значимите части от природното наследство, които се съхраняват в
системата от 469 защитени територии, които заемат площ от 7,66% от територията на
Сърбия. Защитените територии в Сърбия включват:
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5 национални парка
18 природни парка
21 ландшафти с изключителни характеристики
69 природни резервата
6 защитени местообитания
314 паметници на природата
36 области с културно-историческо значение.

-

Освен това 1783 строго защитени диви видове и 860 защитени диви видове растения,
животни и гъби имат статут на защитени природни дадености.
Институционалната защита на природата в Сърбия започва със създаването на Института
за защита на природата в Сърбия. Първите установени категории на защита са общи и
строги природни резервати. Буковите гори са първите, които получават статуса на
природни резервати, като най-разпространените горски екосистеми, които са запазени и
недокоснати и са широко проучени поради тяхното опазване, рядкост и реликтност. Така
първият защитен природен актив в Сърбия, строгият природен резерват „Зелениче“, е
обявен през 1948 г. за девствена букова гора.

-

Национални паркове на Сърбия:
Национален парк Джердап
Национален парк Копаоник
Национален парк Тара
Национален парк Фрушка гора
Национален парк Шар планина

Национални паркове на Сърбия
Национален парк Джердап
Намира се в североизточната част на Сърбия, на границата с Румъния. Основният
природен феномен на този национален парк е голямото дефиле Джердап, през което тече
река Дунав.
Специфичното историческо развитие, благоприятният климат на Джердап, сложната
мрежа от проломи, каньони и дълбоки заливи, отличават този район като уникален
европейски резерват на терциерна флора, растителност и фауна. Над 1100 растителни
вида оцеляват в парка. Разнообразието от местообитания и съобщества се отразява и във
фауната, която подобно на флората носи белега на реликтността. Мечка, рис, вълк, чакал,
сова, черен щъркел, както и много други видове могат да бъдат видени в тази област.
Благоприятните условия на живот са причината за постоянното присъствие на човека, за
което свидетелстват множество археологически находки и културно-исторически
паметници, като Лепенски вир, археологически обекти като Диана, град Голубац,
останките на Траянов мост, Траянска плоча и много други.
Основната особеност на парка е горската покривка - над 64% от площта е гора.
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Национален парк Копаоник
Намира се в централната част на Сърбия. По отношение на броя на ендемичните видове,
той е един от най-важните центрове на биологичното разнообразие, на ендемичната
флора на Сърбия. Копаоник е най-големият планински масив в Сърбия, който се
простира в посока северозапад-югоизток. Най-разпространената горско-пасищна зона в
централна Сърбия носи името Копаоник.
В рамките на Националния парк има 11 природни резервата и 26 природни паметника,
12 геоморфологични, 6 геоложки, 8 хидроложки и 15 обекта, класифицирани като
недвижими културни ценности.
В Копаоник могат да бъдат намерени екземпляри от ендемична флора, като Хойфелиев
нежит, Сръбски смърч и др.
От многото животински видове най-важни са сивият ястреб, златният орел, бухалът,
дивата котка и елените.

Национален парк Тара
Намира се в Западна Сърбия и обхваща най-голямата част от планинския масив Тара. В
тази зона се срещат около 1200 растителни вида, което представлява почти една трета от
флората на Сърбия. Досега изследванията показват:
• 96 вида лишеи
• 171 вида мъхове
• 30 вида папрати
• 7 вида голосеменни
• 950 вида покритосеменни
Разнообразните местообитания в района на Тара са дом на голям брой животински
видове. Голямото разнообразие на животинския свят се обуславя от историческото
развитие на планината, както и от редица екологични фактори, които са повлияли на
оцеляването на много видове, застрашени и редки днес, не само в нашия регион, но и в
Европа и света.
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Национален парк Фрушка гора
Намира се във Войводина. Паркът се състои от самотна планина в Панонската низина,
която е отделена на север и юг от планински и речни потоци. Пасища и плодородна земя,
както и лозя красят склоновете на Фрушка гора. Флората на Националния парк се състои
от около 1500 растителни вида.
Фрушка гора е богата на гори от дъб, габър, бук, липа и други, с над 50 защитени
растителни вида в състава им.
На планината има няколко археологически обекта от неолита, медната, бронзова и
римската епохи. Има и 17 манастира, които са построени от края на XV до XVIII век,
които са известни със своята специфична архитектура, богати съкровища, библиотеки и
стенописи.
Богатството на фауната се състои от дневни пеперуди, птици (сив сокол, голям черен
глухар, яребица), бозайници (кафява мечка, вълк, дива коза и др.).
Национален парк Шар планина
Планината Шар се извисява над долината на Косово-Метохия с около 70 върха с
височина над 2000 метра и над 30 върха – над 2500 м. В националния парк се срещат
1800 растителни вида. Сред тях 175 са строго защитени и 268 са защитени. В
Националния парк се срещат 147 вида дневни пеперуди (или 50,86% от балканската
фауна на дневните пеперуди и 77% от видовете на Сърбия), 31 вида земноводни и
влечуги (или 69% от сръбската херпетофауна), 159 вида птици (от общо над 200 вида в
Сърбия), и 32 вида бозайници, от които 30 вида са глобално застрашени, а 17 вида са
природна рядкост.
В тази област има 45 обекта на културното наследство, като сред тях се открояват 14
категоризирани културни наследства с изключително значение, построени в периода от
XII до XVI век.
Природни паркове в Сърбия
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•

Стара планина

•

Кучайски планини

•

Паличко езеро

•

Йегричка

•

Зобатица

•

Голия/Студеница

•

Бегчка яма

•

Мокра гора

•

Бршачки планини

•

Сичевачко дефиле

Природно наследство на България
България е сред първите страни в Европа по запазено природно наследство и богатство
на биологичното разнообразие. Защитените територии в България са:
Национални паркове:
▪

Централен Балкан

▪

Пирин

▪

Рила

Национален парк „Пирин“
Разположен в най-високите части на Пирин и е най-старият национален парк в България.
Паркът опазва гори от бяла и черна мура и съобщества от клек. Тук е и голям броят на
ендемичните, застрашени и редки растения. Включен е в Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО. В Национален парк „Пирин“ са
установени 2981 вида и подвида безгръбначни животни (паяци, многоножки, насекоми,
охлюви и др.). В това число са включени 300 редки вида, 228 ендемита, 176 реликта и 18
вида присъстващи в световни и европейски списъци на застрашените видове. От
гръбначните животни се срещат 240 вида. Това включва 4 вида риби, 10 вида
земноводни, 10 вида влечуги, 166 вида птици, 50 вида бозайници. Флората на НП
„Пирин“ се характеризира с изключително растително разнообразие. Тя е запазила до
голяма степен автохтонния си облик. На територията на Парка са установени 1315 вида,
което представя около 30 % от флората на България. С природозащитен статус са
определени 149 вида.
Национален парк „Рила“
Намира се в централните и най-високи части на Рила планина. Oпазва: саморегулиращи
се екосистеми със значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на
редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и
културата. Оттук извират едни от най-пълноводните реки на Балканския полуостров.
Фауната на НП “Рила” е представена със значителен брой гръбначни животни – 178 вида,
които са с национално, европейско и световно значение. Богато е и птичето царство – 99
вида. ук се съхранява уникална безгръбначна фауна с над 2934 вида, характерна за
високопланинския пояс. В границите на парка са описани около 1400 висши растения,
някои от които са от първостепенно биологично и научно значение. От тях защитените
от закона са 51 вида, а 13 са включени в Европейския списък на редките, застрашени и
ендемични растения. В Червената книга на България са вписани като застрашени и редки
98 вида. Сред рилските растения има 57 ендемични – 36 балкански, 18 български и 3
локални. Мъховата флора е представена от 274 вида мъхове, видовете гъби са 233, а
сладководните водорасли са 130 вида.
Национален парк „Централен Балкан“
Разположен по билото на Стара планина и опазва уникално богатство от горски масиви,
растителни и животински видове. Установени са над 1900 вида висши растения. Включва
разнообразни пейзажи, скални феномени, водопади. Туристическите пътеки са над 470
км. В околностите на Парка местните хора развиват традиционен поминък и занаяти.
Досега в Парка са установени около 2 340 вида и подвида растения. В тях се включват 1
900 вида и подвида висши растения, 15 вида папрати, по един вид плаунообразни и
бронецови и 3 вида хвощови. Представени са 166 вида лечебни растения, от които 12 са
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защитени от закона, 238 вида мъхове и 256 вида гъби. Висшите растения в Парка
представят над 50% от видовото разнообразие на флората в България. От тях 10 вида и 2
подвида се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде по света. Разнообразието
от безгръбначни животни в Парка е голямо и не е изцяло проучено. Установени 2387
вида и подвида безгръбначни животни, при това само от групите първаци, кръгли червеи,
тардигради, паякообразни, многоножки, насекоми и мекотели. От тях 261 са особено
редки, 86 се срещат само на Балканския полуостров, 52 – само в България, а 29 вида
обитават единствено Средна Стара планина и никъде другаде по света. Бозайниците са
сред видовете с най-висока консервационна значимост в Парка. Сред тях са 18 вида
прилепи, 8 вида насекомоядни, 17 вида дребни и 16 вида едри бозайници. Централен
Балкан е признат за Орнитологично важно място със световно значение, защото
съхранява всички срещащи се в България видове птици от алпийския биом и значими в
световен мащаб популации на други видове птици. Общо в Парка се срещат 224 вида
птици. Паркът е обитаван от 14 вида влечуги. От земноводните в Парка се срещат 8 вида.
От 12 вида риби, намирани в реките на средна Стара планина, в парковата територия са
установени 6 вида.
Природни паркове са:
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▪

Витоша

▪

Сините камъни

▪

Беласица

▪

Странджа

▪

Българка

▪

Рилски манастир

▪

Врачански Балкан

▪

Русенски Лом

▪

Златни пясъци

▪

Шуменски плато

▪

Персина

Природен парк ВИТОША
Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е за Национален
парк на 27 октомври 1934 г. като обект на защита е била най високата част на планината
с площ 6 410 ха. Границите и статута му са променяни няколкократно през годините.
През 2000 г. е прекатегоризиран в природен парк. Площта на парка в момента e 27 079
ха.
Територията на парка включва разнообразни екосистеми с многообразие на растителни
и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни
ландшафти и обекти на неживата природа. Основни цели при управлението им е
поддържане и опазване на биоразнообразието в тях, осигуряване на условия за развитие
на туризъм и запазването на традиционните форми на поминък.
Два резервата „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“ попадат в границите на парк
Витоша. Идеята за необходимостта от съхраняването на тези ценни територии е
залегнала дори в имената на резерватите, наречени още в миналото “бранище” със
значение на “браня, пазя”. Целта на обявяването на „Бистришко бранище“ за резерват е
да се съхранят в естествено състояние високопланински смърчови гори, субалпийски
тревни съобщества, скални образувания и каменни реки. Резерватът “Торфено бранище”
съхранява най-значителния за България комплекс от високопланински торфища, както и
свързаната с тях влаголюбива растителност.
В реките и изворите на Витоша се срещат 528 вида водорасли. На територията на
Природен парк Витоша са описани над 360 вида лишеи, 340 вида мъхове, както и 1860
вида растителни видове, което е повече от половината от растителните видове в България.
От тях 19 вида са ендемични за България, а 71 са ендемични за Балканския полуостров.
Законът за биологичното разнообразие обхваща 55 вида, някои от които имат
изключителна стойност в европейския контекст. В планината растат над 120 вида лечебни
растения. На Витоша се срещат 150 вида дървета и храсти.
Някои от растителните видове се срещат само в границите
тъй като са привързани към варовиковата скала. Сред тях
ведрица, горицветът, планинското котенце, планинската
наблюдавани и множество орхидеи, като обикновена
главопрашник.

на Природен парк Витоша,
дивият зюмбюл, източната
чубрица. Могат да бъдат
пърчовка, бял и червен

Витоша се характеризира с изключително богата безгръбначна фауна. Има над 300 редки
вида. Типични насекоми са големият сечко, буковият сечко, червената горска мравка и
други.
В реките на Витша се срещат само 5 вида сладководни риби. От друга страна,
земноводните и влечугите са много разнообразни. Всички земноводни и влечуги в парка
са защитени. Сухоземната костенурка е един от най-редките видове. На Витоша има 11
вида земноводни и 14 вида влечуги, или почти половината от тези видове в България.
На територията на парка през различните сезони се наблюдават близо 237 вида птици –
това е повече от половината от целия птичи свят, който обитава България. Един от найхарактерните обитатели на смърчовите гори е сокерицата. В смърчовите гори се срещат
още жълтоглаво кралче, боров синигер, кръсточовка, елхова скатия, червенушка и други.
Често могат да бъдат наблюдавани голям пъстър кълвач и черен кълвач. От едрите
бозайници в спокойните места на планината все още се срещат елен, сърна, дива свиня,
мечка и вълк. На Витоша са открити 18 вида прилепи или повече от половината, които
обитават територията на България. Всички видове прилепи са защитени със закон.
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Върху южните склонове на Витоша, на площ от около 30 км2, включваща част от
териториите около с. Боснек и с. Чуйпетльово се намира Боснешкият карстов район.
Почти цялата му територия е включена в границите на Природен парк “Витоша”.
Окарстените скали заемат площ от 23 км2 .
Релефът в областта е планински със средна надморска височина около 900 м. Карстовите
райони имат специфичен повърхностен релеф – остри жлебове и ръбове; затворени
негативни форми - въртопи и валози; сухи долини, често със стръмни склонове и ниши
в тях; изолирани скали и възвишения, както и най-добре познатите подземни форми пещерите и пропастите.
Карстовите форми в района са развити в скали – варовици и доломити. Водите на р.
Струма играят главна роля при окарстяването на тези скали и формирането на
подземната хидрографска мрежа. Падналият дъжд и топящите се снегове бързо
проникват под земята, за да излязат в най-ниските части на повърхността като карстови
извори. Тези води са и основният фактор за образуването на пещерите, пропастите и
повърхностните карстови форми.
През Боснешкия карстов район преминават и важни пешеходни туристически пътеки,
които свързват южните дялове на планината с Черни връх и северните дялове.
Познати са над 40 пещери и пропасти, разположени в Боснешкия карстов регион.
Тук се намира най-дългата и една от най-красивите пещери в България – “Духлата”. Тя е
обявена за природна забележителност съгласно Закона за защитените територии.
Сложна, многоетажна, лабиринтна пещера с 6 подземни реки. Общата дължина на
подземните галерии надхвърля 18 км. Част от пещерата е развита под съвременното
легло на р. Струма. Голямо е богатството на подземни карстови форми и пещерни
кристали, както и на различни типове пещерни седименти. Част от пещерните галерии
се разширяват в големи подземни зали.
Пещерите са носители на разностранна информация за развитието на материалната и
духовната култура на човечеството, животинския и растителен свят, населявали
планетата в доисторическо и историческо време. Пещерните наслаги (седименти)
съдържат материални останки от пребиваването на човека от старокаменната епоха до
Средновековието, както и костен материал от животни, живели преди и след появата на
разумния човек (Homo sapiens).
Основните дървесни видове в Боснешкия карст са косматият дъб и обикновеният бук,
срещат се още и мъждрян, брекиня, полски бряст, край реките бяла върба и ракита.
Боснешкият карстов район е богат на природни местообитания. Горските местообитания
заемат най-голяма част от територията му. Интерес представляват топлолюбивите букови
гори, за чиято тревна покривка са
характерни и някои орхидеи. Ценни са
горите от космат дъб, а също и крайречните
местообитания от върби и черна елша,
разположени на ивици покрай реките и
наричнани
“галерии”.
Тревните
местообитания тук силно се отличават от
тези в останалата част на планината. Това са
ливади и пасища, развили се на мястото на
съществували в миналото дъбови и букови
гори. Сред най-честите растения в
Боснешкия карст са бялото подъбиче,
безстъблената решетка, лечебният хисоп.
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 За децата е много важно да прекарват време сред природата. Времето сред
природата е важно за здравето, заради чистия въздух. Освен това децата сред
природата стават любознателни, развиват изследователски способности и любов
към природата. Ето защо е важно да се съхранява и защитава природата.
 Наличието на различни растения и животни в определен район създава
екологичен баланс. Много е важно да се поддържа този баланс.
 Някои растения и животни имат специално значение за определени области от
екологичен, научен, здравен, икономически или друг аспект. За да се предпазят
от изчезване, те са обявени за защитени видове. Защитата на тези видове се
осъществява чрез забрана на използването, унищожаването и предприемането на
всички дейности, които могат да застрашат, както самите диви видове, така и
техните местообитания, както и чрез предприемане на мерки и дейности за
управление на популациите.
 Някои от защитените видове са:
ЖИВОТНИ

РАСТЕНИЯ

Кафява мечка

Жълта тинтява

Рис
Видра

Обикновена пърчовка
Тис

Вълк

Петтичинкова върба
ПТИЦИ

НАСЕКОМИ

Малък креслив орел

Червената горска мравка

Египетски лешояд

Червен аполон

Горска ушата сова

Буков сечко

Сокерица

Голям сечко

 Изменението на климата има отрицателно въздействие върху природните
системи, както и техните функции, поради увеличената честота и
продължителност на сушите и ускорената деградация на почвата, поради
увеличената честота на екстремните валежи и наводненията, увеличената честота
на горските пожари, намаленото течение на реките. Изменението на климата също
така има отрицателно въздействие върху здравето на горските екосистеми, поради
все по-широкото разпространение на вредители и болести по растенията,
екстремните метеорологични събития с изключително високи и ниски
температури, повече горещи дни и нощи, по-малко мразовити дни и много
студени дни и нощи, обилни валежи след суша, по-чести бури и други подобни.
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ТЕМА 1: Какво представляват защитените територии? Има ли защитени територии в
нашата страна? Какви са тези територии и какви са техните характеристики?
ТЕМА 2: Колко различни видове защитени територии има? Назовете ги. По какво се
различават?
ТЕМА 3: Какво е национален парк? Колко национални парка има в Сърбия? Как се
наричат и къде се намират? През кой национален парк тече река Дунав?
ТЕМА 4: Какво представляват защитените видове? Колко защитени видове растения,
животни и гъби има в Сърбия? Защо се наричат защитени видове?
ТЕМА 5: Колко национални парка има в България? Назовете ги.
ТЕМА 6: Къде се намира Природен парк Витоша? Какви са основните характеристики
на парка? Кои са най-известните реки в Природен парк Витоша?
ТЕМА 7: Как се казва най-известната пещера на Витоша? Колко е дълга тази пещера?
Какво я отличава?
ТЕМА 8: Когато отидете на екскурзия до защитена територия, как трябва да се държите?
Обяснете на учениците, че трябва да се държат отговорно към природата в защитените
територии. Не трябва да се берат цветя и гъби, за да се предпазят от изчезване. Не трябва
да вдигаме шум, за да не смущаваме птиците и животните. Гнездата не трябва да се
унищожават. Не трябва да се вземат яйца от гнездата, както и ако се намерят малки на
птиците.
ТЕМА 9: Когато ходите на къмпинг в защитена територия, как трябва да се държите?
Обяснете на учениците, че къмпингът е разрешен само на определени места. Трябва да
поставите боклука си, в торби и контейнери или да го вземете със себе си, когато
напускате парка. Шофирането на автомобил е разрешено само по обозначени пътища.
ТЕМА 10: Как се пали огън сред природата? Обяснете на учениците, че огънят може да
се пали само на места, които са разрешени. Можете да събирате от земята само клоните,
необходими за огъня, а не трябва да ги чупите от дървото. Огънят трябва да бъде загасен,
преди да напуснете мястото. Обяснете на учениците, че горските пожари са много
опасни, че това е спонтанно и неконтролирано разпространение на огън в естествената
среда. Колко голям ще бъде пожарът зависи от растителността в района. Тези пожари са
природни бедствия. Те се разпространяват бързо и променят рязко посоката си поради
вятъра. Заедно с растителността те могат да унищожат и цели селища. Повечето пожари
са причинени от небрежност на човека, а по-рядко възникват заради мълния. Пожарите
могат да доведат до изчезване на много растителни и животински видове.
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Тема: Отговорно поведение сред природата
Брой участници: неопределен
Време: 20 минути
Цел на играта: Разбиране значението на отговорното поведение
към природата
Необходими материали: Постер със снимка на място за излет и различни неправилни
действия и лошо поведение сред природата.
Подготовка: Поставете плаката и кажете на учениците да го разгледат внимателно.
Упътване: Помолете един ученик да представи първата ситуация, попитайте
останалите ученици дали имат различно мнение и т.н. до края. Следвайки пътеката,
която води през зоната за пикник, те описват картина по картина и обясняват защо
според тях трябва или не трябва да се държат по този начин сред природата. Попитайте
ги дали знаят за друг пример на безотговорно поведение към природата? Дайте
пример, особено ако нещо подобно се е случило в района, където живеят учениците
(например замърсяване на водата и въздуха, правене на сметища, убиване на животни,
изсъхване на дървета).

Тема: Отговорно поведение на хората
Брой участници: 15-20 ученици
Време: 20 минути
Цел на играта: Повишаване на информираността за отговорно
поведение в природата
Необходими материали: Дъска и маркер
Подготовка: Обиколете района около училището с учениците и по време на
разходката ги помолете да забележат дали техните съграждани се държат отговорно
или безотговорно към природата.
Упътване: След завръщането си от обиколката, оформете три групи ученици. Дайте
задача всяка група да направи предложение какво биха могли да направят заедно, за
да направят околната среда по-красива и по-здрава. След постигане на съгласие,
представителите на групите да представят предложенията. Предложенията, които
могат да бъдат реализирани, се записват на дъската. Ако е необходимо, обяснете защо
някои от предложенията не са реални. Учениците гласуват за всяко от предложенията
и записват броя на гласовете до всяко предложение. След това се уговорете с
учениците кога ще изпълнят своите предложения.

69

 Насърчете учениците да отидат на пикник сред природата с родителите си. Нека
напишат съчинение за пикника си и да го прочетат в час.
 Насърчете учениците да засадят дърво в двора си или да засадят дърво с
родителите си на хълм или планина, където има ерозия. Нека да разкажат на
съучениците си за тази дейност.
 Насърчете учениците да посетят защитена зона. Нека да правят снимки на гори,
ливади и редки растения и да ги покажете на приятелите си в училище.
 Насърчете учениците да правят хранилки за птици заедно с родителите си и да ги
поставят на дърво в двора си. По този начин птиците, които остават там през
зимата, ще имат достатъчно храна, за да прекарат зимата.
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Част 5 – Природно наследство

Изрежете сами по черните линии частите на картинката. Разбъркайте
частите. Подредете ги правилно отново, за да получите цялата картинка.
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Част 5 – Природно наследство

Попълнете подходящи думи от списъка в кръстословицата. Ако ги въведете
правилно, една дума ще бъде излишна. Коя е тя?
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Част 5 – Природно наследство

Реши задачите и постави съответната буква при правилния отговор. Така ще
откриеш името на най-стария парк на Балканския полуостров.
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6. Биоразнообразие
Флора
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Един от най-важните и ценни ресурси на планетата е разнообразието от биологични
видове, известно като биологично разнообразие или биоразнообразие. То представлява
съвкупността от всички живи организми на Земята.
Биоразнообразието на нашата планета днес се състои от милиони биологични видове,
които са възникнали в хода на еволюцията, започнала преди четири милиарда години.
Животните и растенията са свързани помежду си чрез хранителни вериги. Всеки жив
организъм е елемент от хранителна верига. Промяната на един елемент от нея се отразява
на останалите елементи. Изчезването на един вид може да доведе до изчезването на
други.
Растенията са важни за човека. Освен, че се използват за храна, също и поддържат
естествения баланс на атмосферните газове. Опазването на биоразнообразието се
постига с дейности за подпомагане на видовете и техните местообитания.
Екосистемата е съвкупност от организми и техните местообитания. Организмите
взаимодействат помежду си и с околната среда. Екосистемата е динамична система, в
която хранителните вещества и енергията непрекъснато циркулират между живите
организми и неживата природа. Опазването на екосистемите (горски, алпийски, скални,
ливадни, водни, агроекосистеми и други) се постига чрез подходящи мерки и дейности
за запазване на естествения им състав, структура, функции.

Типове екосистеми:
✓ Водни екосистеми - езера, блата, потоци, морета и океани
✓ Сухоземни екосистеми:
• горски екосистеми (широколистни, иглолистни, смесени)
• тревни екосистеми
• агроекосистеми
• градски екосистеми
Хората са неразделна част от природата и са тясно свързани с биоразнообразието от
животни, растения и техните местообитания. Зависимостта е свързана с необходимост
от храна, гориво, лекарства и други суровини, без които не можем да съществуваме. И
все пак именно човешката дейност води до загуба на биоразнообразие. Това влияе пряко
върху климатичните промени, както и върху баланса на кислорода и въглеродния
диоксид в атмосферата. Последиците от човешка дейност са киселинни дъждове,
парников ефект, изтъняване на озоновият слой, глобално затопляне, загуба на видове и
т.н. Това засяга всички нас и намалява възможността екосистемите да противодействат
на нарастващите климатичните промени.
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Основни групи организми и тяхното значение
Съвкупността от всички растителни видове се нарича флора. На Земята
има около 600 000 растителни вида. Растенията са прикрепени
организми, които съдържат пигмента хлорофил, необходим за процеса
на фотосинтеза. Повечето растения имат корен, стъбло и листа. Всички
растения дишат, хранят се самостоятелно и могат да се възпроизвеждат.
Благодарение на процеса фотосинтеза растенията могат сами да си
набавят хранителни вещества с помощта на слънчевата енергия.
Растенията осигуряват на всички други организми хранителните
вещества и кислород, които се образуват при фотосинтезата.
Животните са организми, които имат способността да се движат
самостоятелно, имат усещане за допир и могат да се
размножават. Животинският свят се нарича фауна. Тъй като
животните не могат сами да произвеждат храна, те зависят от
растенията. Те дишат кислорода, произведен от растенията и
използват хранителните вещества, произведени от растенията.
Бактериите са едноклетъчни организми. Те са навсякъде във въздуха, водата, почвата, растенията, животните, хората,
в храната и предметите. Те участват в кръговрата на
веществата в природата и във формирането на структурата и
плодородието на почвата. Някои бактерии причиняват
заболявания при растения, животни и хора.
Гъбите се хранят несамостойно, т.е. вземат наготово органични вещества
от околната среда. Някои гъби приемат хранителни вещества от мъртви
организми и се наричат сапрофитни. Гъбите спомагат за повишаване на
почвеното плодородие. В света съществуват над 100 000 вида гъби.
Гъбите заедно с бактериите имат голямо значение за биосферата, тъй
като разграждат органичните съединения и ги превръщат в неорганични, минерални
вещества. Тези неорганични вещества се усвояват от растенията.
Застрашени видове
Днес оцеляването на много растителни и животински видове е застрашено, много от тях
са застрашени от изчезване, а голяма част са изчезнали завинаги. Първата и много важна
стъпка за тяхното опазване е регистрирането им. Затова са разработени Червените книги.
Те са научни трудове, съдържащи видове, които са обект на защита съгласно
класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Според
съвременната категоризация съществуват 7 категории на застрашеност. Това са:
•
•
•
•
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изчезнали
критично застрашени
застрашени
уязвими

•
•
•

почти застрашени
слабо засегнати
с недостатъчно данни

Редките и застрашени видове са защитени от закона. Най-ефективният начин за опазване
на застрашените видове е чрез обявяването на техните местообитания за защитени
територии, в които човешката дейност е сведена до минимум.
Защитените територии в България се отнасят към 6 категории защитени територии:
резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен
парк, защитена местност.
Съществува Черна книга, която включва растения и животни, завинаги изчезнали от
Земята за времето на съществуване на цивилизацията.
Загубата на биоразнообразието е пряка последица от човешки дейности като деградация
на екосистемите, обезлесяване и неконтролирано развитие на инфраструктурата.
Според Червения списък на Международния съюз за защита на природата от
съществуващите 116 177 вида, повече от 31 000 са застрашени от изчезване.
Причините, които са довели до намаляването на биоразнообразието, фрагментацията и
деградацията на местообитания са незаконни дейности, като незаконния лов, риболов,
обезлесяване, загуба на генофонда на местни растителни и животински видове,
въвеждане на инвазивни и неместни видове.

Някои застрашени видове
растения в Сърбия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сръбски смърч
Тис
Бяла мура
Теснолистен божур
Горицвет
Росянка
Балканска петлюга
Еделвайс
Жълта тинтява
Венерина
обувка
пантофка)

Бяла съсънка
Бяла водна лилия
Жълта водна лилия
Петров кръст
Коило
Српско лале
Нежна ведрица
Сръбска рамонда
Иглика
Бодлив залист

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сръбска рамодна
Еделвайс
Храстовидна карагана
Нарцисоцветна съсънка
Безстъблена титнява
Жълт планински крем
Родопско лале
Шлемовиден салеп
Оливиеров минзухар
Дяволски орех

(Венерина

Някои застрашени видове растения в
България:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Старопланинска иглика
Маслиново бясно дърво
Бърдуче (жълта водна роза)
Родопски силивряк
Пролетно котенце
Планински божур
Дървовидна хвойна
Венерина обувка (венерина
пантофка)
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Роля на горите
Горите са една от основните екосистеми на Земята. Те покриват около 30% от площта на
сушата. Горските екосистеми обхващат цялата съвкупност от горски организми (дървета,
храсти, треви, гъби, бактерии, животни, включително хората), заедно с тяхната
заобикаляща среда - въздух, вода, почви, органична материя и скали, с която
непрекъснато си взаимодействат. Те формират местообитание за организмите, регулират
водните потоци и защитават почвата, което определя голямото им значение за
биосферата.
Горите играят важна роля в живота на хората като източник на разнообразни ресурси –
те натрупват въглерод, регулират климата, пречистват водите и възпрепятстват
природни бедствия, като наводненията. Горите са място, където човек се е снабдявал с
дърва за огрев и строителство от векове, а горските плодове са му служели за храна.
Горските екосистеми са много разнообразни. Дървесните видове, които ги изграждат са
четири основни типа:
•
•
•
•

Широколистни вечнозелени
Широколистни листопадни
Иглолистни вечнозелени
Иглолистни листопадни

Защо са важни дърветата:
1. Дърветата произвеждат кислород - Без кислород животът на земята не би бил
възможен. Планета без дървета е планета без кислород, а планета без кислород е
планета без хора. Амазония е една от най-големите екваториални гори в света и се
нарича белите дробове на планетата, именно заради кислорода, който произвежда.
За съжаление, голяма част от тази екваториална гора се унищожава от сечи и
пожари, което се отразява на количеството кислород в атмосферата.
2. Дърветата абсорбират въглероден диоксид - Дърветата поглъщат излишния
въглероден диоксид и така допринасят за пречистване на въздуха, който дишаме,
особено в градовете, където 60% от въздуха се пречиства от зелените му площи.
3. Дърветата предотвратяват ерозията на почвата - в обезлесените райони почвата
лесно се повлиява от ерозия, което означава, че тя не успява да задържа и пречиства
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водата. Ерозията на почвата намалява нейното плодородие чрез постепенно
отмиване на хранителните вещества и хумуса в нея. Корените на дърветата
допринасят за подобряване на структурата на почвата. Следователно в райони,
където се изсичат гори има по-голям риск от наводнения и свлачища, както и от
замърсяване на почвите с вредни химикали.
4. Дърветата пречистват почвата Дърветата със своите корени абсорбират
вредни вещества и химикали от почвата и
действат като филтър, като я пречистват.
Дърветата обогатяват състава на почвата.
При разлагането на опадалите листа и сухи
клони в почвата се натрупват хранителни
вещества. Голямото количество листен
хумус абсорбира валежите и представлява
храна за много организми.
5. Дърветата ни осигуряват сянка през
горещите летни дни – В днешно време се
наблюдава изтъняване на озоновият слой,
поглъщащ
вредното
ултравиолетово
излъчване на Слънцето. Затова дърветата
чрез своите корони допринасят за така
необходимата ни защита от него.
6. Дърветата заглушават шума Дърветата заглушават шума, който също е
вид замърсител на околната среда и е
особено силно изразен през последните
десетилетия,
поради
развитието
на
технологиите.
7. Дърветата защитават от силни ветрове - Дървесните пояси предпазват цели
селища и градове от силни ветрове, като създават жива преграда. Създават се т.нар.
полезащитни горски пояси, които намаляват вредите от силните ветрове в
равнинните райони.
8. Дърветата са дом, подслон и защита за много растителни и животински видове –
например на птици, които гнездят в короните на дърветата.
9. Получаваме лекарства от дървета - Счита се, че около 85% от населението на света
добива лекарствени вещества от дървесни видове. Фармацевтичната индустрия също
използва дърветата за получаване на 40% от суровината си.
10. Пестим енергия с помощта на дърветата - в някои райони е обичайно да се
засаждат дървета до жилищни сгради, а широколистните видове са най-подходящи
за това. Короните им предпазват сградата от слънцето през лятото, а през зимата,
когато няма листа, дават възможност да я нагрява. Доказано е, че това значително
спестява енергия за отопление и охлаждане.
11. Дърветата повишават естетическата стойност на средата, в която живеем и
влияят върху нашето здраве - Доказано е, че разходката в природата, сред
дърветата, има положителен ефект върху психическото и физическото ни здраве.
Хубаво е да тичате или карате колело в гората. Проучванията показват, че хората,
които живеят близо до гори, са щастливи хора.
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 Биоразнообразието е основата на здравето на планетата и оказва пряко влияние върху
живота на всички нас.
 Оцеляването на човека е пряко свързано с опазването на биологично разнообразие.
 Развитието на човечеството, индустриализацията и предимствата на съвременната
цивилизация се основават на неконтролирано и прекомерно използване на природните
ресурси. Поради нарастващата степен на деградация на екосистемите, прекомерната
експлоатация и драстичното намаляване на невъзобновяемите природни ресурси, ние
се сблъскваме с последствия като изчезване на видове, нарастване броя на
застрашените видове, изчезване и фрагментация на местообитанията и в резултат,
постоянното увеличаване загубата на биоразнообразие на Земята. Влиянието върху
природата се отразява най-вече върху горските екосистеми, степите, влажните зони и
крайбрежните екосистеми.


Природните ресурси на нашата планета са растения, животни, почва, вода, атмосфера,
дори самите хора. Ние сме част от екосистемата на нашата планета, което означава, че
биологичното разнообразие е поставено под заплаха, здравето и поминъкът ни също
ще бъдат застрашени.

 Горите са белите дробове на планетата. Всяка година Земята губи голяма част от
горите си поради пожари или сечи. Един от най-добрите начини да спасим нашата
планета е всеки от нас да засади поне едно дърво през живота си. Така ще допринесем
за съхраняването на природата за бъдещите поколения.
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ТЕМА 1: Как биоразнообразието влияе на всеки от нас? Обяснете на учениците, че
здравето на човека е тясно свързано с опазването на екосистемите, от които хората
набавят нужните си суровини. Естествените ресурси на Земята включват растения,
животни, земя, вода, въздух и хора. Хората са част от екосистемите на планетата, което
означава, че загубата на биоразнообразие застрашава нашето здраве и нашето
съществуване. Здравето на Земята се основава на биоразнообразието и оказва пряко
влияние върху живота на всеки един от нас.
ТЕМА 2: Защо е важно да се съхранява биологичното разнообразие? Обяснете на
учениците значението на загубата на биоразнообразие в световен мащаб и деградацията
на екосистемите.
ТЕМА 3: Какви видове екосистеми съществуват според произхода им? Обяснете на
учениците, че екосистемите по произход могат да бъдат естествени и изкуствени.
Естествените екосистеми са създадени от природата и биват сухоземни и водни. Според
типа растителност те могат да бъдат горски, тревни, блатни, морски и др. Изкуствените
екосистеми се създават от човека с определена цел - агроекосистеми, горски култури,
градски екосистеми и др.).
ТЕМА 4: Колко етажа може да има в горските екосистеми? Обяснете на учениците, че
различни организми обитават различни части на гората. Така в короните на високите
дървета живеят видове, които рядко се спускат в долните части на гората - това е етаж
на високите дървета. В долните части на горските екосистеми много храсти изграждат
плътна структура, наречена етаж на храстите, под който се развива етаж на тревните
видове. По повърхността на почвата живее група организми, които образуват приземния
етаж. В самата почва също живеят много различни организми, които изграждат
подземния етаж.
ТЕМА 5: Защо са важни дърветата? Изброете основните функции на дърветата?
ТЕМА 6: Кои са основните причини за загуба на биоразнообразие? Какво е екологичен
излишък? Обяснете на учениците, че човекът използва 50% повече ресурси, отколкото
природата може да възобнови за една година. Този проблем - изчерпването на ресурсите
по-бързо, отколкото те могат да бъдат възобновени, както и образуването на отпадъци,
като въглероден диоксид, по-бързо отколкото може да бъде усвоен - се нарича
екологичен излишък. Можем да изсичаме дървета по-бързо, отколкото те се
възстановяват и да ловим риба по-бързо, отколкото тя се възпроизвежда. Но това не може
да продължава дълго, следователно излишъкът в крайна сметка води до изчерпване на
ресурсите.
ТЕМА 7: Коя е основната причина за унищожаването на природните ресурси? Обяснете
на учениците кои са примерите за неустойчиво и неконтролирано използване на
природни ресурси – бракониерски сечи, неконтролирано събиране на гъби, лечебни
растения, незаконен лов и риболов. Други примери са замърсяване с отпадни води и

81

твърди отпадъци, пренасяне на нови инвазивни видове. Климатичните промени се
разглеждат като предстояща заплаха за биологичното разнообразие.
ТЕМА 8: Урбанизацията влияе ли върху биоразнообразието и как? Обяснете на
учениците, че големите градове по света покриват само 2% от земята на планетата, но те
имат дял от 75% в потреблението на природни ресурси. Днес половината от населението
на света живее в градски райони, а според прогнозите на експертите за развитие до 2050
г. в градовете ще живеят около две трети от всички жители на планетата. Това е и
основната причина, застрашаваща опазването на биологичното разнообразие.
ТЕМА 9: Какво може да се направи в градовете за опазване на биологичното
разнообразие? Обяснете на учениците, че в градовете могат да се увеличат парковите
площи, да се засаждат нови дървета, да се използват възобновяеми енергийни източници,
да се рециклират отпадъци и други дейности, щадящи природата. Това ще направи
градовете по-добро място за живот не само за хората, но и за растенията и животните.
ТЕМА 10: Кои са защитените видове? Какво представляват червените и черните книги?
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Тема: Различаване на екосистемите
Брой участници: 10-20 ученици
Продължителност: 30 минути
Цел на играта:
екосистемата

Запознаване

с

характеристиките

на

Необходими материали: Плакат с фотографии на домашни култури, както и на диви
видове, снимки на гори и градини, два флумастера.
Подготовка: Разделете учениците в две групи. Едната група ще използва стрелка за
свързване на домашни култури с градината, а другата на дивите видове с гората.
Упътване: Започва ученик от първата група, който ще свърже една домашна култура
с градината. Той ще каже как се нарича, значението на това растение за
биоразнообразието, като цяло и за хората. Тогава ученикът от втората група ще свърже
растението с гората, ще каже как се нарича и ще обясни значението на това растение
за биоразнообразието като цяло и за хората. Учениците се редуват, докато се свържат
и обяснят всички растения от плаката.

Тема: Екосистема в училищния двор
Брой участници: 10-20 ученици
Продължителност: 30 минути
Цели на играта: Разпознаване на растителни видове в училищния
двор
Необходими материали: 8 дървени колчета, 8 метра конец или лента, 2 лупи, 2
тетрадки и моливи.
Подготовка: Разделете учениците в две групи. Излезте от училищния двор. Едната
група ще маркира с колчета един квадратен метър трева в сенчестата част на двора и
ще я рамкира с лента, другата група ще маркира един квадратен метър върху
слънчевата част на двора и ще я рамкира с лента.
Инструкции: Помолете учениците да идентифицират различните видове растения,
които са на този квадратен метър и да ги запишат в тетрадка. За по-малките видове
растения използвайте лупа.
Всяка група ще работи за себе си и ще се опита да разпознае колкото се може повече
растителни видове. Говорете за един и същ вид, който са намерили, но също и за
различни, тъй като видът и броят на растенията зависят от вида на местообитанието,
в което се намират. Говорете защо върху сенчеста почва има по-малко растения.

83

 Насърчете учениците да направят хербарий. Нека родителите да ги научат как да
правят албум за пресовани растения и как правилно да притискат растенията.
Насърчете ги да донесат своите хербарии в училище и да ги покажат на
приятелите си.
 Насърчете учениците да направят свой собствен фото-хербарий. Нека
фотографират растения, които са им интересни по някакъв начин и направят свой
собствен хербарий от снимки. Помолете ги да представят любимите си растения
в клас.
 Насърчете учениците да търсят повече информация за защитените и застрашени
растителни видове онлайн. Нека споделят знанията си в час с други ученици.
 Насърчете учениците да организират акция по случай 21 март, Международния
ден на горите.
 Насърчете учениците да организират акция по случай 22 май, Международния
ден на биологичното разнообразие.
 Насърчете учениците да говорят с родителите си за значението на опазването на
горите и да участват в акции за залесяване.
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Част 6 – Биоразнообразие – Флора

Оцветете рисунката.
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Част 6 – Биоразнообразие – Флора

Напишете имената на растенията на реда.
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Част 6 – Биоразнообразие – Флора

Решете асоциацията и ще получите имената на четири вида диви растения.
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7. Биоразнообразие
Фауна
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Растенията и животните са взаимозависими. Изчезването на някои би обусловило
изчезването на други във времето. Растенията произвеждат храна от минерали, вода и
слънчева енергия чрез процеса на фотосинтеза. Затова се наричат продуценти.
Растенията съдържат хранителни вещества, които са храна за животните. Ако
растенията умрат, те се разлагат под въздействието на времето и бактериите. Животните
се хранят с растения или други животни. Те се наричат консументи. Консумирайки
растения, животните помагат за продължаване на циркулацията на хранителни
вещества и енергията. Когато животните умрат, бактериите, гъбичките, червеите и
микроорганизмите разграждат мъртвите организми. Наричат се редуценти. В процеса
на разлагане те връщат хранителни вещества в почвата, които служат като храна за
растенията.
Тази връзка в природата се нарича хранителна верига и показва сложната зависимост
между растителните и животинските видове в екосистемата. Продуцентите, т.е.
растенията, представляват първото ниво. Второто ниво е представено от първични
консументи, т.е. животни и организми, които се хранят с растителна храна. Трето и
четвърто ниво представляват вторични консументи, т.е. животни, които се хранят само
с други животни или животни, които се хранят както с растителна, така и с животинска
храна.Хората са консументи, които ядат както растителни, така и животински храни от
различни нива в хранителната верига.
Ако има промяна в една връзка във веригата, това ще доведе до промяна в цялата
хранителна верига в определена област. Например, ако поради пожар, наводнение,
замръзване или други катастрофи, причинени от човешки дейности, се наблюдава
намаляване на растенията в екосистема на дадената територия, това ще се отрази пряко
на намаляването на първичните консументи. Чрез намаляване на първичните
консументи вторичните също ще намалеят и т.н.
Всички тези процеси оказват голямо влияние и върху хората.
Значението на животните за хората и планетата
Значението на животните за хората се отразява във факта, че получаваме храна от
животните (месо, мляко, яйца, мед), както и материали за дрехи (вълна, кожа, козина,
коприна), те помагат на хората в работата им (оран, впрягане, обучени кучета помагат на
незрящи хора), помагат при размножаването на растенията, подобряват качеството на
почвата, някои животни унищожават паразити и т.н.
Има много животни, чиито дейности засягат опазването на планетата и оцеляването на
хората. Някои от тях са:
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Мравки - Има над 12 000 различни видове мравки по цялата планета.
Тяхното значение се отразява в създаването и поддържането на
здравословни условия за растеж на растенията. Мравките копаят
дълбоко в земята, правят подземни тунели и по този начин позволяват
на въздуха да достигне до по-дълбоките слоеве на почвата. Те
допринасят за разграждането на хранителни вещества, намиращи се в
почвата, като по този начин осигуряват качеството на почвата, необходима за нормален
растеж на растенията.

Пчелите - освен че произвеждат мед, много важна храна за човека,
пчелите допринасят за запазването на живота на земята. Пчелите
пренасят прашец от цвят на цвят и по този начин опрашват
растенията. Без опрашването много растения не биха оцелели и това
би повлияло пряко на оцеляването на цялата планета. Въпреки това
в много части на света популацията на пчелите е намалена с цели
80%. Причината е човекът, чиито действия като използването на
пестициди и други химикали влияят на унищожаването на околната
среда и допринасят за развитието на различни заболявания.
Прилепи - има около 1200 различни вида прилепи. Прилепите са
единственият вид бозайник, който може да лети. Тяхното
значение се изразява във факта, че се хранят с насекоми, така че
ежедневно унищожават милиони вредни насекоми, които са
носители на различни инфекциозни заболявания (малария, треска
и др.). Един прилеп изяжда около 1000 комара на час, което
значително намалява инфекцията която предават.

Жаби - Значението на жабите е неизмеримо, защото те показват
наличието на замърсяване в определена екосистема. Кожата на
жабите абсорбира вещества от околната среда, в която живеят. Ако
има наличие на вредни вещества в дадено местообитание, това
може ясно да се види по кожата на жабите. Тъй като живеят, както
на сушата, така и във водата, те могат да предупредят за наличието
на всякакъв вид замърсяване.
Птиците - са сред най-полезните животни за опазване на
екосистемите на планетата Земя. Птиците влияят на
естествения контрол и селекцията на насекомите, при
опрашването и разпространението на семена на различни
растения, в аерирането на почвата, при разграждането на
важни органични вещества върху горска почва и др.
Човек заплашва птиците по различен начин: изсича горите
които са естествени местообитания на птиците, използва отровни вещества за борба с
плевелите, които птиците използват в прехраната си, ловува ги и т.н.
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Застрашени животни в Сърбия
В Сърбия има 429 вида животни, които са поставени под най-строгото ниво на защита на
държавата като естествени рядкости. Сред застрашените животни са 273 вида птици,
както и 66 вида бозайници. Защитени са и 41 вида безгръбначни, 34 вида насекоми и 15
вида риби.
Защитените птици в Сърбия са:
•

Ловен сокол

•

Белоглав лешояд

•

Глухар

•

Белоока потапница

•

Царски орел

•

Белошипа ветрушка

•

Голяма дропла

•

Ливаден дърдавец

Защитените бозайници в Сърбия са:
•

Балкански рис

•

Черен пор

•

Кафява мечка

•

Дабър

•

Видра

•

Прилепи

Защитените риби в Сърбия са:
Чига

Дунавска пъстърва

Дунавска есетра

Моруна

Пъструга

Липан

Други редки, застрашени и защитени видове в Сърбия са:
-

- Черен дъждовник
- Пеперудата Аполон
- Речен рак
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Застрашени животни в България

-

В България има 409 вида птици. 327 вида са под закрила.
Някои от тях са:
•
•
•
•
•

Черният щъркел
Осоядът
Скалният орел
Ливадният дърдавец
Гълъбът хралупар

•
•
•
•
•

Белогърбият кълвач
Черният кълвач
Малкият креслив орел
Бухалът.
Големият ястреб

-

-

Българската червена книга изброява 19 вида бозайници. Някои
от тях са:
• Златката
• Кафявата мечка
• Пъстрият пор
• Дивата котка
• Вълкът

-

Българската червена книга изброява 13 вида влечуги. Някои от
тях са:
•
•
•

Вдлъбнаточел смок
Смок мишкар
Леопардов смок

•
•

Шипоопашата костенурка
Шипобедрена костенурка

-

В червената книга на България са изброени 24 вида риби. Някои
от тях са:
•

Дунавска минога

•

Михалца

•

Главочът

•

Балкански щипок

•
•
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-

•
•

 Животните са равноправни жители на нашата планета, с които споделяме живота на
Земята.
 Животните имат същите права на живот, като хората.
 Животните, както и хората, чувстват болка, страдание, страх и стрес.
 Човек засяга животинския свят чрез използването на пестициди, генетична
модификация на храната, замърсяване на околната среда, изоставяне и пренебрегване
на животни, чието оцеляване без хора не е възможно, климатични промени,
причинени от неразумното отношение на човека към всичко около него,
опустошаването на реки и гори чрез изграждане на мини ВЕЦ, бетониране на зелени
площи, изсичане на вековни гори заради строежа на пътища и много други дейности.
 Насърчете учениците да организират акция по случай 4 октомври, Международния
ден на животните.

ТЕМА 1: Какво представляват животните? Обяснете на учениците, че това са живи
същества, които могат да се движат независимо, да се хранят с други животински или
растителни организми, да дишат, да се раждат и да се размножават. На планетата Земя
има повече от милион и половина видове животни. Те се различават по мястото, където
живеят - някои живеят във вода, други на сушата, а трети във вода и на сушата. Те се
различават по външен вид, начин на движение, начин на изразяване, продължителност
на живота и т.н. За някои животни се грижат хората - те ги хранят и приютяват - това са
домашни животни, а други се грижат сами за себе си и потомството си - това са дивите
животни.
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ТЕМА 2: Как са възникнали домашните животни? Обяснете на учениците, че домашните
животни са създадени чрез процеса на опитомяване и развъждане заради ползи.
Животните, които пасат и живеят в стада (кози, овце, крави и коне), са били опитомени
първи, защото са били лесни за хранене. Тези животни са опитомени за храна, работна
сила и обработка на почвата.
ТЕМА 3: Кои животни живеят в гората? Обяснете на учениците, че гората е естественото
местообитание на много животни. Това е техният дом, скривалище, място, където се
хранят или раждат малките си. В зависимост от това какво ядат, горските животни могат
да бъдат тревопасни, месоядни и всеядни. Към горските животни се отнасят: вълк, мечка,
лисица, елен, катерица, дива свиня, таралеж, заек, костенурка, язовец, кълвач и др.

ТЕМА 4: Как се движат животните? Какви са начините, по които се движат животните?
Обяснете на учениците, че животните се движат за да търсят партньор, докато отглеждат
малките си, в търсене на храна или докато бягат от хищници. Животните се движат чрез:
ходене (огромната част от бозайниците), летене (летящи насекоми, птици), скачане
(бълхи, жаби), пълзене (змии, гущери), плуване (риби, някои видове бозайници), чрез
т.нар. "реактивно задвижване" (главоноги - октоподи, сепии, калмари).
ТЕМА 5: Какво е метаморфоза (трансформация)? Обяснете на учениците, че ларвите на
насекомите приличат на червеи. Въпреки че ларвите на насекомите изглеждат като
червеи, те са само един етап от развитието на насекомите. Това развитие на насекомите
се нарича пълна трансформация или метаморфоза. Пълна трансформация се открива при
насекоми, при които от оплодени яйца се развиват ларви, които не приличат на техните
родители. Ларвите - гъсеници, имат дълго тяло, три чифта крака и голяма глава със силни
челюсти. Повечето ларви се хранят с растения или растителни и животински останки
(листа, дървета, вълна, пера, тор, друго). През пролетта малките на жабите,
наподобяващи дребни рибки, могат да се видят в плитка вода. Това са поповите льжички,
един етап в метаморфозата на жабите.
ТЕМА 6: Кои са основните причини, поради които губим биоразнообразието на
животните? Обяснете на учениците, че биоразнообразието е намаляло с повече от една
четвърт през последните 35 години. Причините за това са нарастването на човешката
популация и потреблението ни, а най-вече унищожаването на местообитания и
търговията с животни.
ТЕМА 7: Кои птици са най-застрашени в Сърбия? Кои птици са най-застрашени в
България? Какво общо имат?
ТЕМА 8: Кои риби са най-застрашени в Сърбия? Кои риби са най-застрашени в
България? Какво общо имат?
ТЕМА 9: Човекът принадлежи към групата на продуцентите или към тази на
консументите? Към коя група се отнася човекът –към тревопасни, месоядни или
всеядни?
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Тема: Хранителна верига
Брой участници: 10-20 ученици
Продължителност: 20 минути
Цел на играта: Разпознаване на взаимосвързаността на всички
елементи на екосистемата
Необходими материали: Топка и стикери на растения, животни и насекоми.
Подготовка: Разделете учениците на две групи - едната ще бъде тревната екосистема, а
другата ще бъде горската екосистема.
Упътване: Дайте им роли и стикери, които да залепят върху дрехите си. Учениците от
първата група ще получат стикери от трева, зайци, лисици, гъби. Учениците от втората
група ще получат стикери на горски растения и плодове, стикери на елени и вълци,
стикери на мравки, червеи и гъби. Всяка група ще стои в кръг. Топката ще бъде взета от
ученика, който представлява първата стъпка в хранителната верига. Той ще хвърли
топката на ученика, който представлява следващата стъпка в хранителната верига и т.н.
Обяснете, че всеки организъм има определено място и роля в екосистемата и че всички
организми са свързани помежду си чрез хранителни взаимоотношения. Във втората част
на играта учителят ще премахне един ученик и ще каже на учениците да продължат
играта без него. Какво се случва, когато един член на мрежата изчезне? Накарайте
учениците да коментират всеки елемент от хранителната верига и какво се случва, ако
изчезне.

ТЕМА: Различаване на местообитанията
Брой участници: 10-20 ученици
Време: 30 минути
Цел на играта: Запознаване на учениците с местообитанията на
животните
Необходими материали: Плакат със снимки на животни и растения от водни екосистеми,
горски екосистеми и тревни екосистеми, три флумастера.
Подготовка: Разделете учениците в три групи и им дайте флумастери.
Инструкции: Започва ученикът от първата група, който ще свърже първата връзка в
хранителната верига на водната екосистема. Ще каже как се нарича, значението на този
организъм за екосистемата и за кого е храна. Тогава ученикът от втората група ще свърже
първата връзка в хранителната верига на горската екосистема и ще обясни приликите и
разликите с първата връзка във водната екосистема. След това ученикът от третата група
ще маркира първата връзка в хранителната верига на тревната екосистема и ще обясни
приликите и разликите с предишните екосистеми и така нататък до края на хранителната
верига за всяка екосистема.
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 Насърчете учениците да търсят повече информация за защитените и застрашени
животински видове от интернет. Нека споделят знанията си в час с другите
ученици.
 Насърчете учениците да напишат съчинение за своя домашен любимец и да го
прочетат пред своите съученици.
 Насърчете учениците да направят свой албум със скъпи за тях животни и да
напишат под всяка снимка, какво е значението на това животно за хората.
 Насърчете учениците да организират акция по случай 4 октомври, Световния ден
на животните.
 Насърчете учениците да говорят с родителите си за значението на опазването на
животинските видове и да участват в дейности за оставяне на храна за горски
животни през зимата.
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Част 7 – Биоразнообразие – Фауна

Свържете със стрелки кой с какво се храни.
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Част 7 – Биоразнообразие - Фауна

Хранителна верига - свържете със стрелки.

98

Част 7 – Биоразнообразие - Фауна

Напишете подходящи думи от списъка в кръстословицата. Ако ги попълните
правилно, една дума няма да намери своето място. Тази дума е най-големият
хищник, който се среща в природен парк „Витоша“.
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8. Отпадъци и
устойчиво потребление
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Отпадъци се генерират при всички процеси – както природни, така и антропогенни.
Отпадните продукти с естествен произход обикновено се използват или преработват от
различни организми. Така например птиците използват клонки и листа, за да направят
гнездата си; земните червеи, като и различни видове гъби и микроорганизми в почвата
превръщат органичните остатъци в хумус, който определя почвеното плодородие;
органичните отпадъци във водата, като мъртви животни или гнили листа, представляват
храна за някои водни животни и др. Разнообразните антропогенни дейности, при които
се използват огромни количества енергия, суровини и продукти, водят до генериране на
големи количества отпадъци. Те представляват сериозна заплаха за околната среда и
човешкото здраве.
Съществуват различни видове отпадъци.
Според произхода им:
• битови - отпадъци вследствие на жизнената дейност на хората (храна, опаковки, дрехи
и др.);
• производствени - отпадъци от производствени процеси, от стопански дейности и
услуги.
Според характера:
• Опасни - отпадъци, които представляват опасност за човешкото здраве и околната
среда (експлозивни, корозивни, токсични, канцерогенни и др.);
• Неопасни - отпадъци, които не представляват опасност за човешкото здраве и околната
среда;
• Инертни - отпадъци, които не претърпяват съществено разпадане или разтваряне или
друга значителна промяна, която е вероятно да предизвика неблагоприятно въздействие
върху околната среда или човешкото здраве.
Разделно събиране на отпадъците
В основата на разделното събиране на отпадъците стои тяхното сортиране, което се
извършва на два етапа:
• Основно сортиране – отпадъците се разпределят по групи на мястото на тяхното
генериране (в дома, в училище, на работното място, на улицата и т.н.)
• Вторично сортиране – допълнително по-детайлно разпределение, с цел повторно
използване на материалите след рециклирането им.
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При разделното събиране на отпадъците се използват специални контейнери:
В Сърбия:
- Сини контейнери за хартиените отпадъци
- Зелени контейнери за органичните отпадъци
- Червени контейнери за пластмасовите отпадъци
- Сиви контейнери за металните отпадъци
- Оранжеви контейнери за стъклените отпадъци
В България:
- Сини контейнери за хартиените отпадъци
- Зелени контейнери за стъклените отпадъци
- Жълти контейнери за пластмасовите и металните отпадъци

За да намалим количеството отпадъци и риска за човешкото здраве и околната
среда трябва да:
o
o
o
o
o

събираме разделно отпадъците
компостираме органичните отпадъци
депонираме твърдите битови отпадъци на санитарно депо
депонираме опасните отпадъци на специално депо
изгаряме отпадъци в специализирани инсталации

Електрически и електронни отпадъци - Е-отпадъци
E-отпадъци е съкратено наименование за всички
отпадъчни електрически и електронни устройства и
оборудване. Е-отпадъците са опасни отпадъци, тъй
като съдържат много вещества, които са вредни за
човешкото здраве и околната среда, така че с такива
отпадъци трябва да се работи изключително
внимателно.
Не е разрешено Е-отпадъците да се изхвърлят
заедно с други битови отпадъци.
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Отпадъци от опаковки
В групата на твърдите битови отпадъци най-голям е делът на опаковките. Това е така,
защото повечето продукти имат собствена опаковка. Тя може да бъде рециклируема – от
хартия или картон, но също така може и да е от изключително траен и устойчив материал.
Опаковките, изработени от изкуствени материали, се разлагат в природата след стотици,
дори хиляди години. На опаковките, подлежащи на рециклиране, се поставя маркировка
във вид на триъгълник от три стрелки като вида на материала, от който е изработена, се
означава с абревиатура в основата на триъгълника и с число в центъра му. Найразпространените три вида пластмасови опаковки, които могат да се рециклират, са:
• маркирана с 1 PET, PETE
(Полиетилентерефталат) –
опаковки на храни и напитки
(пластмасови бутилки);
• маркирана с 2 HDPE
(Полиетилен с висока
плътност) – найлонови
торбички, туби и др.;
• маркирана с 3 PVC
(Поливинилхлорид) – тръби,
ръкавици и др.

Биологични - органични отпадъци
С течение на времето органичните отпадъци под влияние на външни фактори и
микроорганизми се разграждат, вследствие на което в почвата се образува хумус.
Хумусът определя почвеното плодородие. Органичните отпадъци биха могли да бъдат
използвани за производството на хумусоподобен продукт, наречен компост. Процесът на
контролирано разграждане на органичните отпадъци се нарича компостиране. Той се
извършва в компостери или в дупка в земята като при осигуряване на необходимите
условия, протичат редица процеси на разграждане. За успешното компостиране найважното е да се осигурят оптимални условия за живот на организмите (микроорганизми,
гъби, червеи), които разграждат тези отпадъци. За да направите компост, е необходимо
да осигурите:
-

Биоотпадъци – различни биоразградими органични материали. Колкото поразнообразен е материалът, толкова по-бързо ще протича процесът на
компостиране и готовият компост ще бъде с по-добро качество. Можем да
използваме остатъци от зеленчуци, плодове, цветя, плевели, листа, отрязана
изсъхнала трева, клонки, яйчени черупки, картонена хартия, твърди и течни
торове. При подреждането на компостната купчина трябва да се внимава да се
предотврати проникването на стъкло, гума, пластмаса, метал, различни фолиа,
батерии, животински екскременти, както и остатъци, съдържащи пестициди и
антибиотици. Не се препоръчва да се добавят кори от лимон, портокал,
грейпфрут, защото върху корите се развиват плесени, които произвеждат
антибиотици, влияещи негативно на микроорганизмите, отговорни за гниенето.

103

-

Влага – Необходимо е осигуряването на постоянна и достатъчна влажност.
Недостатъчната или липсата на влага водят до забавяне или спиране на
метаболитните процеси. Преовлажнените условия водят до запълване на празните
пространства с вода и изтласкване на въздуха, също необходим за процесите на
разграждане.

-

Кислород – Необходимо условието е и наличието на кислород, от който се
нуждаят т.нар. аеробни микроорганизми, основни участници в процесите на
разграждане. Липсата на кислород води до развитие на анаеробни
микроорганизми, чието участие прави процеса на компостиране недостатъчно
ефективен и нискокачествен.

-

Температура – Условия с висока температура са необходими само в началото на
процеса за обеззаразяване на материала. За процеса на компостиране оптималната
температура е 35-50ºC. По-ниската или по-високата температура водят до
неефективни процеси на разграждане.

Основните цели на компостирането са:
- Разграждане на органични отпадъци, чрез процеси на гниене при контролирани
условия.
- Производство на продукт (компост), който може да бъде използване като подобрител
на почвата.
Ползите от компостирането са следните:
- Създава рохкава и пропусклива почва, обогатена с хумусоподобни фракции;
- Компостът подобрява плодородието на почвата;
- За процесите на разграждането се използват естествени процеси, предизвикани от
организми (микроорганизми, гъби, земни червеи), вместо синтетични материали;
- Предотвратява уплътняването на почвата и ерозията;
- Намалява използването на изкуствени торове, които влияят на замърсяването на водата
и почвата и застрашават здравето на хората, растенията и животните;
- Намалява количеството отпадъци
на депата.
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Устойчиво потребление
Пазаруването, като част от ежедневието, може да окаже значително влияние върху
околната среда. Много е важно да купуваме само това, от което наистина се нуждаем, а
не всичко, което харесваме в момента като по този начин само задоволяваме текущата
психологическа нужда. Купувайки отговорно, намаляваме закупуването на ненужни
неща, спестяваме пари и защитаваме околната среда.
Отговорното пазаруване включва следното:
• Подгответе списък преди да пазарувате. По този начин не се купуват ненужни неща.
• Когато отивате да пазарувате, носете платнена торба за покупките. Платнената торба
издържа по-дълго от пластмасов плик и е по-екологична.
• Когато пазарувате, изберете тези продукти, които ще оставят най-малко отпадъци.
• Купете екологично чисти продукти, а не тези, които се рекламират най-много.
• Не пазарувайте за забавление, за да прекарвате свободно време в супермаркета, а само
за да купите това, което наистина ви трябва.
За опазване на околната среда е много важно да промените навиците си и да преминете
от потребителски към устойчив начин на живот. По този начин ние ставаме по-отговорни
към природата и другите хора, настоящите и бъдещите поколения, както и към себе си защото даваме личен принос за опазването на околната среда.
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 В съвременното общество 80% от общите отпадъци идват от селскостопанското,
промишленото или минното производство, останалите 20% идват от домакинствата
(така наречените битови отпадъци).
 Получаването на хартия от един тон рециклирана хартия изразходва:
60% по-малко енергия в сравнение с получаването на хартия чрез обработка на
дървета;
50% по-малко вода;
70% по-ниски емисии на вредни газове;
 Чрез компостиране количеството на отпадъците, които се озовават на депото, може да
бъде намалено с до 1/3.
 Недопускането на опасните отпадъци до депата за битови отпадъци, намалява
замърсяването на подземните води.


Намаляване използването на изкуствени торове има положителен ефект, тъй като те
влияят на замърсяването на водата и почвата и застрашават здравето на хората,
растенията и животните.

 Компостът подобрява структурата на почвата и предотвратява изсушаването.
 Освен че съдържат много вредни и токсични вещества, електрическите и
електронните отпадъци съдържат и ценни елементи като желязо, алуминий, мед,
олово, никел, калай, злато, сребро, платина и паладий.
 За правилното изхвърляне на отпадъците от опаковки на течности е необходимо да
премахнете капачката, да изцедите течността, да смачкате опаковката, ако това е
възможно, и да я изхвърлите в подходящ контейнер за хартия и картон, за пластмаса
и метал или за стъкло.
 Никога не поставяйте в контейнери за рециклиране:
- Стиропор;
- Храна;
- Електрически уреди и батерии;
- Памперси;
- Мръсни и мокри опаковки;
- Дрехи и обувки;
- Медицински отпадъци.
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ТЕМА 1: Защо е важно хартията да се събира отделно? Обяснете на учениците, че в
зависимост от вида и дължината на целулозните влакна, хартията може да бъде
рециклирана от 5 до 20 пъти. Вестник може да се рециклира поне 7 пъти. Рециклирането
на хартия съхранява горите, намалява консумацията на енергия, намалява замърсяването
на водата, въздуха и почвата и спестява място за изхвърляне на отпадъците в депата.
ТЕМА 2: Защо е важно да събираме пластмасовите отпадъци отделно? Обяснете на
учениците, че пластмасата е много успешно рециклируема, и че времето на разлагане на
отпадъчната пластмаса е много дълго, 100-1000 години. Най-често използваните
пластмасовите опаковки са от полиетилентерефталат (PET). Те се използват за опаковане
както на хранителни, така и на нехранителни продукти. Производителите използват тази
пластмаса, защото е здрава и термоустойчива, а от друга страна е евтина, лека, устойчива
на удар и рециклируема. Рециклирането на пластмаса спестява място на депата, спестява
суровини и енергия, предпазва въздуха от замърсяване.
ТЕМА 3: Защо е важно да събираме металните отпадъци отделно? Обяснете на
учениците, че металите са трайни материали, които могат да бъдат рециклирани
неограничен брой пъти. Рециклирането на метали изразходва около 20 пъти по-малко
енергия от обработката на суровини за получаване на метали и значително намалява
отделянето на газове с парников ефект. Например рециклирането на алуминиеви кутии
спестява 95% от енергията, която е необходима за тяхното първично производство.
Времето за разлагане на консервна кутия в природата е 10-100 години като в същото
време тя може да бъде напълно рециклирана безкрайно много пъти. Рециклирайки
метали, ние спестяваме природни ресурси, електричество, химикали, вода, намаляваме
отпадъците и защитаваме околната среда.
ТЕМА 4: Защо е важно отделянето на органичните отпадъци от останалите отпадъци?
Обяснете на учениците, че около 1/3 от битовите отпадъци са органични. Те могат да се
използват за компостиране. Компостирането е естествен метод, чрез който ще
превърнете органичните остатъци в продукт, подобен на плодороден хумус, наречен
компост. Компостът се прави от останките от плодове, зеленчуци, чай, кафе, трева и др.
Когато листата падат, растението умира или клоните на дърветата се чупят,
хранителните вещества се връщат в земята. Добавяйки остатъци от плодове и зеленчуци
върху купчината от листа и клони, вие ще ускорите процеса на компостиране, а
полученият плодороден компост ще бъде от полза за вашата градина. По този начин ще
превърнете органичните отпадъци в полезен продукт.
ТЕМА 5: Защо трябва да внимаваме с използването на ресурсите? Обяснете на
учениците, че възобновяемите ресурси имат способността да се регенерират, само ако
скоростта на използване на тези ресурси не надвишава скоростта на тяхното обновяване.
От друга страна, невъзобновяемите природни ресурси, за образуването на които са били
необходими милиони години, в днешно време се изчерпват с бързи темпове и следва да
бъдат рационално използвани.
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ТЕМА 6: Как да намалим
количеството на отпадъците?
Говорете с учениците за
възможните
начини
за
намаляване на отпадъците.
Някои от тях могат да бъдат:
не купувайте ненужни неща;
носете памучна платнена
торба, когато пазарувате;
използвайте
стъклени
и
керамични чаши и чинии
вместо
пластмасови;
купувайте напитки в бутилки
за многократна употреба,
вместо такива за еднократна;
ремонтирайте и повторно
използвайте
повредените
предмети, вместо да купувате
нови; сортирайте битовите отпадъци и ги изхвърляйте в контейнери за рециклиране;
изхвърляйте опасните отпадъци на подходящите за това места; компостирайте
органичните отпадъци и др.
ТЕМА 7: Кои са причините за постоянния растеж на потреблението на стоки? Обяснете
на учениците, че ръстът на потреблението се обуславя от нарастващото използване на
природните ресурси и енергията. Количествата руди и суровини, използвани при
производството на различни продукти, се удвояват на всеки 15 години. От друга страна,
има голямо увеличение на населението. Счита се, че по света живеят над 7,5 милиарда
души. Ежедневно на пазара се появяват реклами за нови продукти и услуги. По този
начин консумацията става много важна част от живота на хората, защото заема тяхното
време, пари и мисли. Ето защо съвременното общество се нарича потребителско
общество.
ТЕМА 8: Какво означава управление на отпадъците? Обяснете на учениците, че
управлението на отпадъците включва събиране, транспортиране, обработка и
обезвреждане на всички видове отпадъци: твърди, течни, газообразни или радиоактивни,
както и дейностите по мониторинг. Този процес се осъществява с цел намаляване на
отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве.
Управлението на отпадъците е един от най-важните процеси за постигане на целите за
устойчиво развитие.
ТЕМА 9: Какъв е съставът на битовите отпадъци? Говорете с учениците за това какво са
битови отпадъци. Нека учениците да се опитат да определят каква част заема всеки тип
отпадък в смесените отпадъци. Приблизителният състав на битовите отпадъци е: 30%
органични отпадъци, 25% хартия и картон, 13% пластмаса, 10% стъкло, 6% метал, 3%
текстил и 13% други елементи (пепел, шлака и др.)
ТЕМА 10: Какво е времето за разлагане на някои видове отпадъци? Говорете с учениците
за това колко време отнема разграждането на отделните групи отпадъци. Напишете на
дъската групите отпадъци и до тях напишете броя на годините за разлагане. Например,
за пластмасовите торбички и бутилки са необходими 100-1000 години, за алуминиевите
кутии 10-100 години, за стъклените бутилки 4000 години, за остатъците от плодове 3-6
месеца , за хартията 3-12 месеца, за печатна хартия, напоена с цвят 1000 години и т.н.
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Тема: Използване на рециклирани материали за изработка на
бижута и коледна украса
Брой участници: 20 ученици
Време: 30 минути
Цел на играта: Въведение в основите на рециклирането
Необходими материали: Пластмасови бутилки и консерви, стари тъкани, вълна,
лепило, лепяща лента, ножици, картон, декоративна хартия.
Подготовка: Нека учениците да донесат от дома си различни материали, от които
могат да правят бижута или коледна украса. Разделете учениците на две групи - едната,
която ще прави бижута, а другата, която ще прави коледна украса.
Инструкции: Помогнете на всяка група да направи желаните елементи. Обяснете им
как процесът на рециклиране на стари вещи, може да има нова стойност за
използваните материали, вместо да завършат като отпадъци. Окачете изработените
бижута и декорации за коледното дърво на специално поставено пано в училищния
коридор.

Тема: Компостиране
Брой участници: 15-20 ученици
Време: 20 минути
Цел на играта: Учениците да научат как се компостира
Необходими материали: Плакат със снимка на компостер, кошче за боклук и списък
с различни отпадъци, два флумастера.
Подготовка: Разделете учениците на две групи. Едната, която ще обозначава
компостируемите отпадъци, и другата, която ще обозначава отпадъците, които не се
компостират.
Инструкции: Помолете един ученик от първата група да избере един вид отпадък,
който може да се компостира, нека да го свърже със стрелка към компостера и да
обясни, защо може да се компостира. След това изберете ученик от втората група,
който със стрелка да свърже отпадък, който не може да се компостира, с кошчето и
да обясни, защо този отпадък не може да се компостира. Оставете учениците да
излязат и да маркират отпадъците до края.
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 Насърчете учениците да се ангажират и да говорят с родителите за
необходимостта от рециклиране на колкото се може повече отпадъци.
Рециклирането намалява количеството на твърди отпадъци, което се озовава в
депата и замърсява почвата и подземните води.
 Насърчете учениците да направят място за компостиране в двора с родителите
си и да слагат органични отпадъци в мястото за компостиране всеки ден.
 Насърчете учениците да осигурят 4 кошчета за сортиране на отпадъците вкъщи
и с родителите си всеки ден да разделят отпадъците у дома, когато ги изхвърлят.
 Насърчете учениците да обиколят района и да намерят места, където отпадъците
се изхвърлят незаконно, да снимат тези места и с помощта на родителите да
информират компетентните органи.
 Насърчете учениците да организират акция по случай 22 април - Деня на Земята
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Част 8 - Отпадъци и устойчиво потребление

Помогнете на остатъка от ябълката да стигне до контейнера.

111

Част 8 - Отпадъци и устойчиво потребление

Изхвърлете отпадъците правилно и попълнете името им в съответното
поле.
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Част 8 - Отпадъци и устойчиво потребление

Реши задачите и постави съответната буква при правилния отговор. Така ще
откриеш името на процес, при който отпадъците се преработват, така че да се
получи суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти.

5796

38270

(356-14) х 58=? - А

(732-369) х 17=? - К

(865+25) х 43=? - Е

(611-329) х 37=? - Л

61 х (223-99)=? - Н

28 х (85+122)=? - Р

989-(52 х 18)=? - И

(563-199) х 63=? - Ц

22932

53

6171

10434

53

5796

19836

7564

38270
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9. Промени в климата
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Климатът на Земята винаги се е променял. До началото на индустриалната ера тези
промени са били причинени само от природни фактори (вулканични изригвания,
промени на слънчевата радиация и много други причини). Днес основната причина за
изменението на климата е глобалното затопляне. Глобалното затопляне възниква, поради
повишената концентрация на т.нар. парникови газове. Това са предимно въглероден
двуокис, метан, водни пари и диазотен окис. За изменението на климата човекът
допринася, чрез дейностите си. Най-голямото количество от тези газове се отделя в
процесите на изгаряне на изкопаеми горива (въглища, нефт и природен газ от
електроцентрали, домакинства, фабрики и автомобили), в някои промишлени процеси и
в селскостопанските дейности.
Количеството на въглеродния двуокис в атмосферата се увеличава с около 33% през
индустриалната ера. Той обаче се образува и като следствие от природни процеси, като
разграждане на мъртви организми, вулканични изригвания, горски пожари, които не са
причинени от хора и други подобни. Последиците от атмосферното замърсяване са
многобройни. Наблюдава се увреждане на озоновия слой, което пряко влияе върху
увеличеното слънчево ултравиолетово лъчение, но също така води до затопляне на
атмосферата, което влияе върху изменението на климата. Тези процеси причиняват
големи последици за живия свят и човешкото здраве.
Планетата Земя получава по-голямата част от топлината си от Слънцето. Една част от
топлината се абсорбира от повърхността на Земята, но по-голямата част от топлината се
отразява обратно в космоса. Ако нямаше атмосфера, която да задържи топлината, Земята
щеше да бъде изключително студена през нощта. Парниковите газове, които се намират
в атмосферата, абсорбират и след това излъчват топлина като по този начин
предотвратяват охлаждането. Колкото по-висока е концентрацията на тези газове в
атмосферата, толкова повече топлина се задържа и температурата на Земята става повисока.

Поради глобалното затопляне повишението на температурата през 20-ти век е поголямо, отколкото през всеки предишен период. Снежната покривка във високите
планини е спаднала с 10% през последните 30 години. Продължителността на
трайността на леда по реките е съкратена с две седмици през 20-ти век. Дебелината
на леда в Арктическо море е намаляла с 40% през последните десетилетия.
Настъпват екстремни метеорологични събития - продължителни суши в определени
части на света и прекомерни валежи в други.
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Въздействие на изменението на климата върху екосистемите
Изменението на климата се отразява негативно на екосистемите. В резултат на това
действие храната и водата стават по-малко достъпни, природните бедствия зачестяват,
човешкото здраве е застрашено, някои видове изчезват, а екосистемите се разрушават и
влошават състоянието си.
Изменението на климата е трайна криза с невъобразими размери и последици.
Глобалното затопляне в резултат на емисиите на парникови газове води до киселинни
дъждове, постоянни суши и екстремни метеорологични събития, покачване на морското
равнище, ерозия в крайбрежните райони, повишена киселинност на океана и много други
последици. Загрижеността за екосистемите е оправдана, знаейки, че почти всички
природни системи, от чиито функции зависи самото оцеляване на човешкия вид, са
застрашени до нивото, при което всяка следваща тенденция на деградация би причинила
необратими негативни последици за тяхната устойчивост. Отрицателното въздействие
на изменението на климата се отразява и върху защитените територии. Горите са найпредставени в защитените територии. Движението или адаптацията на определени
горски видове в определена територия се дължи на повишаване на температурите или
променени микроклиматични условия. Поради повишаването на температурата, някои
гори се преместват на по-голяма надморска височина, като по този начин се адаптират
към новите условия.
Приспособяването към изменението на климата обаче не е едно и също за всички горски
видове. Растенията, които са по-лесни за адаптиране, ще заемат по-големи площи, което
ще промени състава на флората и фауната в тази област. Тези, които са по-трудни за
адаптиране, ще изчезнат. Въздействието на изменението на климата влияе и върху
продължителността на периодите на засушаване, които водят до повишен стрес при
горските видове и изсушаване, но също така и до повишена честота на горските пожари.
В защитените територии сладководните екосистеми са на второ място по отношение на
представителността. Под влияние на изменението на климата се наблюдава засилване на
сухите периоди, което увеличава отрицателното въздействие върху водните
повърхности, езерата и речните басейни. Това се отразява негативно на сладководните
екосистеми на защитените територии, както и на техните функции поради повишената
температура, променения режим на валежите, увеличената честота и продължителност
на засушаванията, ускорената ерозия, намаления речен поток и качеството на водите.
Флората и фауната на сладководните екосистеми трудно се адаптират към новите
условия и много организми изчезват.
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 Едно от последствията от изменението на климата е топенето на земната ледена
покривка. Въз основа на сателитни снимки на Арктика и Гренландия може да се
види, че през последните 10 години площите, обхванати от лед, са рязко намалели.
Внезапното топене на ледовете би могло да доведе до сериозни последици.
Поради голямото количество прясна и студена вода, която би дошла от тези
северни райони, течението Гълфстрийм би се забавило или даже спряло, което би
довело до голяма метеорологична нестабилност на Земята.
 Ледниците на сушата по света също са започнали да се топят, което води до
големи наводнения. Пълното разтопяване на ледниците би довело до затруднения
със снабдяването с питейна вода.
 Топенето на ледовете също така влияе и на повишаването на морското равнище.
Разтопяването на ледовете на Гренландия би покачило морското равнище със 7
метра, а на Антарктида – с цели 60 метра.
 Повишаването на морското равнище би застрашило хората, живеещи в близост до
моретата и океаните. Редица големи градове са разположени по бреговете на
моретата и океаните. Голяма опасност заплашва островите, които биха били
напълно потопени.
 Поради изменението на климата, океаните, освен че стават по-кисели, стават и потопли, което се отразява негативно на кораловите рифове, много важни фактори
в океанската екосистема. Около 27% от коралите вече са изчезнали. Кораловите
рифове са местообитание на много видове и са най-достъпните места за риболов.
Загубата на кораловите рифове означава загуба на местообитания за редица
морски обитатели. Кораловите рифове намаляват силата на вълните, като по този
начин предпазват бреговете от разрушителната мощ на океанските води.
Затоплянето на океаните би довела до миграцията на редица видове на север в
търсене на по-студени води.
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ТЕМА 1: Демонстрация: Нека един или повече ученици да застанат до затворен прозорец
и да оставят слънцето да ги затопли през стъклото. След това попитайте учениците дали
някога са се озовавали в оранжерия (парник)? Ако са били, вероятно са забелязали, че
температурата в едно такова съоръжение е била с няколко градуса по-висока от
външната. Обяснете им защо е така. Енергията, която Земята получава от Слънцето, се
състои най-вече от видимо и ултравиолетово лъчение. Вълните на това излъчване са в
състояние да проникнат безпрепятствено през стените на оранжерията чак до земята.
Част от топлината се абсорбира от земята, а другата част се отразява. Част от отразените
лъчи отново преминават през повърхността на оранжерията, но по-голямата остават в
помещението и го затоплят. Нещо подобно се случва и с газообразната обвивка на
Земята. Ето защо тези газове се наричат парникови газове.
ТЕМА 2: Ще бъде ли добре, ако парниковите газове изобщо не съществуват? Обяснете
на учениците, че без парниковите газове Земята би била толкова студена, че не би могла
да бъде обитавана. Парниковите газове са отговорни за благоприятната температура на
нашата планета. Благодарение на способността на парниковите газове да приемат и
освобождават топлинна енергия, слънчевата радиация не е в състояние напълно да
напусне земната атмосфера. Тя първо ще бъде абсорбирана от парниковите газове, а след
това ще се отрази. Това отражение или освобождаване на енергия се извършва във всички
възможни посоки, така че голяма част от енергията се връща към планетата, а другата
част отива в посока на космоса. По-точно, около 36% от топлинната енергия се връща на
Земята, докато около 64% преминава през космоса. Топлината, която остава на Земята,
ни позволява да живеем.
ТЕМА 3: Какво представлява глобалното затопляне? Обяснете на учениците, че
парниковият ефект е процес на затопляне на планетата Земя, който се причинява от
нарушаване на енергийния баланс между количеството радиация, което земната
повърхност получава от Слънцето и това, което се връща в космоса. Повишеното
замърсяване на атмосферата води до увеличаване на парниковия ефект, тъй като
замърсяващите газообразни вещества поглъщат част от отразената от земната
повърхност топлинна радиация, която се опитва да се насочи към космоса и отново я
връщат към Земята. По този начин земната повърхност не се освобождава от излишното
количество топлина и се загрява допълнително.
ТЕМА 4: Оказват ли парниковите газове въздействие върху океаните? Какво е
въздействието? Обяснете на учениците, че увеличеното количество въглероден двуокис
във въздуха има отрицателно въздействие върху океаните, защото повишава тяхната
киселинност. Океаните абсорбират въглероден двуокис от въздуха, т.е. той се разтваря
във водата и продължава да съществува като въглеводородна киселина. Това засилено
затопляне на Земята, се наричат глобално затопляне. Повишаването на киселинността в
океаните води до разграждане на калциевия карбонат, елемент, който много морски
видове използват за направата на черупките си, което има пагубен ефект върху тези
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организми. Това има директни последици за екосистемите, които съществуват в
океаните.
ТЕМА 5: Какво представлява озоновият слой? Обяснете на учениците, че озоновият слой
е част от стратосферата, която се намира на разстояние от 20 до 30 километра от
повърхността на Земята, и в която има висока концентрация на озон. Озоновият слой
защитава Земята от опасното слънчево ултравиолетово лъчение. Продължителното
излагане на тази радиация засяга растения, животни, микроорганизми и хора, така че
озоновият слой защитава живота на Земята. Озоновият слой поглъща това излъчване и
не му позволява да достигне земната повърхност.
ТЕМА 6: Какво влияе върху разрушаването на озоновия слой? Обяснете на учениците,
че озоновият слой около Земята става все по-тънък, и че на някои места се появяват
озонови дупки (например над Антарктида). Химикалите, произведени от човека, са
основната причина за разрушаването на озона. Тези химикали имат различно
приложение и най-често могат да бъдат намерени в климатици, хладилници и различни
спрейове. Повечето компютри и други електрически устройства се почистват с
разтворители, които увреждат озоновия слой. Всички видове спрейове, като лакове за
коса, дезодоранти, инхалатори и много други, използват вещества, които влияят на
озоновия слой. В селското стопанство вещества, използвани срещу вредители, също
влияят върху разрушаването на озоновия слой.
ТЕМА 7: Какви са последиците от
разрушаването
на
озоновия
слой?
Обяснете на учениците, че разрушаването
на озоновия слой засяга здравето на човека.
Също така има големи последици за живия
свят в моретата и океаните. Океаните са
най-големите екосистеми на Земята. Те
съдържат микроорганизми, животни и
растения, които осигуряват половината от
кислорода, който дишаме, и по-голямата
част от храната, с която се храним.
Слънчевите
ултравиолетови
лъчи
проникват дълбоко в океаните и увреждат
водораслите, раците и хайвера, които са
основните
хранителни
елементи
в
океаните. Увеличаването на озоновата
дупка би довело до намаляване на живия
свят в морето, което би застрашило
хранителните вериги в океаните и по този
начин снабдяването на хората с храна. Това
също би намалило растежа на растенията
на сушата и би намалило добивите. С намаляване на количеството растения, би намаляло
и количеството кислород на Земята. Това би засегнало пряко човека и животните.
ТЕМА 8: Как влияе ултравиолетовото лъчение върху живата и неживата природа?
Обяснете на учениците, че с увеличаването на ултравиолетовото лъчение растителните
видове, които са в основата на всички екосистеми на сушата, са застрашени. Повишеното
ултравиолетово лъчение стимулира гниенето на листата и други органични вещества,
което намалява способността на екосистемите да задържат въглероден двуокис. Тази
радиация засяга и естествени и изкуствени материали, като дървесина, пластмаса и
каучук. Тези материали се използват широко в промишлеността, строителството,
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селското стопанство и други отрасли. Повишеното ниво на ултравиолетовото лъчение би
довело до увреждане и отслабване на тези материали.
ТЕМА 9: Какво можем да направим, за да намалим въздействието върху озоновия слой?
Кои домакински уреди съдържат вещества, които влияят на разрушаването на озоновия
слой? Дайте няколко примера за това как учениците могат да се държат отговорно.
Например: да се използват продукти с етикет „без токсични вещества“; да се използват
продукти (дезодоранти, лакове за коса и подобни спрейове), които съдържат етикет
„озоносъобразен“; да не поддържат климатиците постоянно включени, да не изхвърлят
стари хладилници и климатици, а да ги предадат за рециклиране и т.н.
ТЕМА 10: Какви са ефектите от изменението на климата върху човешкото здраве? Какво
трябва да направим, за да се предпазим от разрушаване на озона? Попитайте учениците
какво правят през лятото, за да се предпазят от слънцето или ултравиолетовото лъчение.
Обяснете, че преките последици за здравето са свързани основно с излагането на
топлинни крайности (много високи или много ниски температури) и интензивни и чести
метеорологични бедствия (екстремни метеорологични събития). Непрякото въздействие
върху човешкото здраве е свързано основно с промени, които се случват в екосистемите,
засегнати от изменението на климата. Също така здравето на много хора е застрашено
поради замърсяването на въздуха или появата на прашец и спори, но също и поради
наводнения, изселвания и други стресови събития. По отношение на ултравиолетовото
лъчение обяснете на учениците, че те трябва да избягват прекомерното излагане на
слънце. Когато излизат навън, те трябва да защитават кожата и очите си. Трябва да
използват слънцезащитни продукти, широкополи шапки, защитно облекло и очила, за да
избегнат слънчево изгаряне или ултравиолетово лъчение.
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Тема: Въздействието на изменението на климата върху живия
свят
Брой участници: 20 ученици
Продължителност: 30 минути
Цел на играта: Познаване на въздействието на изменението на климата
Необходими материали: Бяла дъска и маркер
Подготовка: Разделете учениците на две групи. Едната ще започне изречението, а
другата ще го завърши.
Упътване: Ученик от първата група записва на дъската началото на изречението
''Климатичните промени влияят на океаните по следния начин:……'' Ученик от
другата група завършва изречението по следния начин ''… стават по-кисели и влияят
на живия свят на океаните.“ След това ученик от първата група започва ново изречение
''Влиянието на климатичните промени върху растенията се изразява….'' А ученик от
другата група завършва изречението : …в увеличаване количеството на плевелите.''.
И т.н. докато всички ученици не бъдат включени в играта. Направете дискусия за
влиянието на климатичните промени върху животните и хората.

Тема: Климатични промени и здравето на хората
Брой участници: 20 ученици
Време: 20 минути
Цел на играта: Да се разбере значението на озоновия слой
Необходими материали: Плакат с различни примери за влиянието на климатичните
промени върху човешките дейности и два флумастера.
Подготовка: Разделете учениците на две групи. Едната група ще отбележи снимките,
с които е показано влиянието на климатичните промени върху хората, а другата група
ще отбелязва снимките, които показват влиянието на човека върху климатичните
промени.
Упътване: Играта започва от доброволец от първа група. Той ще отбележи на плаката
снимка, която показва влиянието на климатичните промени върху хората и човешкото
здраве и ще обясни в какво се изразява това въздействие. Доброволецът от втората
група ще отбележи снимка, която показва влиянието на хората върху изменението на
климата и ще обясни, в какво се изразява това въздействие и какви са последствията.
Учениците ще се редуват, докато не обяснят всички снимки на плаката.
Нека учениците разберат, че човешките дейности оказват голямо влияние върху
изменението на климата и че природата ни се отплаща за тази небрежност.
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 Насърчете учениците да говорят с родителите си за изменението на климата и
какво могат да направят у дома, за да намалят емисиите на парникови газове - да
намалят използването на автомобили, да ходят повече пеша или да карат колело.
 Насърчете учениците да говорят с родителите си за възможността да изолират
къщите си, за да използват по-малко енергия за отопление през зимата или за
охлаждане през лятото.
 Насърчете учениците да организират акция по случай 16 септември - Деня на
озоновия слой.
 Насърчете учениците да разговарят с родителите си как да използват домашните
уреди, за да намалят въздействието им върху озоновия слой. Например: да се
използват хладилници, климатици и други устройства по отговорен начин; да се
дават стари устройства и оборудване, които използват охлаждаща течност за
рециклиране; да се провери дали домашният климатик или климатикът в колата
изтича и да се поправи; да се постави хладилника в къщата, така че въздухът лесно
да циркулира отзад и да не стои до печката или съдомиялната машина и т.н.
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Част 9 – Промени в климата

Оцветете рисунката на предпазните средства срещу силното слънце.

~
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Част 9 – Промени в климата

Свържи последователно сричките по ред на номерата. Получените думи
напиши по-долу.

1. ______________ ______________
2. ______________ ______________
3. ______________ ______________
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Част 9 – Промени в климата

Измисли възможно най-много думи, свързани с околната среда и
природата, които започват с всяка от буквите на израза:
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10. Упътване за преподаватели
Разработените работни програми, учебници, ръководства и други материали с
екологична насоченост са от голямо значение за формирането на желани
екологосъобразни навици у децата, тъй като екологичното образование и формирането
на екологичен начин на мислене започват още в най-ранна възраст.
По време на образованието и възпитанието не е достатъчно само да се научи и знае, че
околната среда е застрашена. Необходимо е да се повлияе на формирането на желаното
екологично поведение при децата, което ще бъде в полза на опазването на околната
среда. Това се постига най-добре от ранна възраст, чрез въвеждане на екологична етика
и култура, както и концепцията за устойчиво развитие.
Това ръководство предлага съдържание и методи на работа, които целят да обогатят
работата с деца, да ви дадат идеи и да ви помогнат да мотивирате учениците да участват
активно в защитата на околната среда. Начинът на работа ще направи учениците
чувствителни и компетентни личности, чиито действия ще бъдат резултат от вътрешна
мотивация и положителни нагласи, като стимул за действие, а не като последица от
страха им, че е застрашен човека на планетата или че ще получат лоша оценка в
дневника.
Включването на екологичното образование в училищното образование дава възможност
на учениците да придобият навиците на правилно отношение към природата и да
забележат въздействието на човека върху околната среда. В същото време учениците
трябва да разберат, че тяхната роля в опазването на околната среда също е важна, което
ще ги мотивира да се включат в действия за опазване на околната среда и това в крайна
сметка ще доведе до екологично поведение.
Екологичното образование трябва да допринесе учениците да:
-

разберат взаимната връзка между живата и нежива природа, както и взаимната
зависимост между живите същества, а от примерите да разберат последиците от
намаляването на някои видове, унищожаването на техните местообитания и
влиянието им върху екосистемите;

-

се запознаят с основните явления и процеси в природата, да се запознаят с най-често
срещаните растителни и животински видове, да забележат тяхната адаптация към
условията на околната среда и да разберат ролята им в природата;
осъзнаят че в момента се консумира голямо количество невъзобновяеми естествени
суровини и следователно те трябва да бъдат използвани рационално;

-

имат познания за причините и последствията от безотговорното отношение на човека
към околната среда и да придобият знания за това как съществуващите проблеми
могат да бъдат решени или поне смекчени;

-

развиват навици на позитивно отношение към природа;

-

бъдат мотивирани да участват в действия за опазване на околната среда.
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С това ръководство искаме да изградим положително отношение сред децата в
предучилищна и училищна възраст към околната среда, природата и здравословния
начин на живот, т.е. към живота в хармония с природната среда. Ръководството трябва
да допринесе за разширяване на знанията на децата за значението на опазването на
околната среда, както и за включване на децата в игри и събития, насочени към опазване
на околната среда. Целите на разглежданите теми и игри са да развият екологично
съзнание, отговорно отношение към околната среда и готовност за опазване на живата и
неживата природа, да забележат факта, че човекът е част от природата и че трябва да я
съхранява, за да оцелее. Игрите ще насърчат правилното формиране на отношението на
децата към опазване на околната среда, тъй като екологичното съзнание се състои не
само от знания за необходимостта от опазване на околната среда, но и от готовността да
се ангажират и да действат отговорно към средата, в която живеят. От друга страна,
ръководството ще допринесе за повишаване на нивото на осведоменост на
преподавателите за необходимостта от опазване на околната среда и природата от гледна
точка на опазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие, за да се
работи с учениците по екологични проблеми.
Като опознават природата и средата, в която живеят, децата по-лесно ще разберат
значението на всички живи същества в природата и значението на тяхната
взаимозависимост и връзка. Като дават примери, те ще разберат, че човекът е само част
от природата и че всички природни закони се отнасят и за него. Те ще научат, че
природата и нейните богатства трябва да бъдат запазени.
Особено важно е, че чрез учебния процес детето развива чувство за отговорност, но също
така и осъзнаване на възможностите за лично участие в решаването на екологични
проблеми в съответствие с възрастта и способностите. Това може да се постигне чрез
хармонизиране на методологичните процедури с възрастта на учениците, техните
способности за развитие и индивидуални способности, защото по този начин знанията,
уменията, нагласите и ценностите на учениците се развиват по-лесно, правилно и трайно.
Правилно подбраните методи осигуряват по-голям интерес и активност на учениците.
Ето защо е важно да се свържат теорията и практиката чрез екологичното образование.
На децата трябва да се даде възможност да прилагат придобитите знания и да изграждат
система от житейски ценности, при които грижата за околната среда да бъде постоянна.
Това може да се постигне чрез насърчаване на децата да записват в специални тетрадки
своите наблюдения и критични разсъждения относно това, което са забелязали в
заобикалящата ги среда. Те могат да говорят с родителите си за съществуващите
поведенчески навици и да повлияят на промяната им (компостиране, правилно
изхвърляне на отпадъци, спестяване на електричество и вода и др.)
Децата трябва да бъдат насърчавани да участват със своите връстници в екопатрули или
екологични секции или да събират PET опаковки, консерви и хартия за рециклиране.
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11. Отговори
Част 1 – Връзките в природата
Страница 16

Страница 17
хисоп -Слънце-бухал- камък-почва-езеро-елен- въздух -равнец - сокерица
Жива природа: 1, 3, 7, 9, 10 Нежива природа: 2, 4, 5, 6, 8
Част 2 – Въздух и климат
Страница 27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
да не не не да да да да да да
Страница 28
1. азот 2. 11 км 3. По-плътен в най-ниската част на атмосферата и става по-рядък във
височина. 4. чрез бели дробове: лисица, вълк, заек ... чрез хриле: риби, с помощта на
кожата: глисти 5. Въглероден диоксид, вода и светлинна енергия 6. Повече от 200
Част 3 – Вода
Страница 43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
не да не не да да да да да
Страница 44
1. над 90% 2. около 1% 3. до 10% 4. 10 страни 5. 4 столици 6. есетра 7. изпаряване,
кондензация, валежи, образуване на водни потоци, естествено пречистване на водата
Част 4 – Почва
Страница 54

Страница 56
Кръстословицата: зима, езеро, море, вятър, риба, пламък, корен, вечер, червей, заек
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Част 5 – Природно наследство
Страница 71
Кръстословицата: Слон, река, Слънце, природа, вода, поляна, фасул, мляко, море,
планина, плаж, крак, щраус, майка - думата остава: Витоша
Страница 72
Природен парк Витоша
Част 6 – Биоразнообразие – Флора
Страница 85
акация, орех, дъб, кестен - дрян, боровинка, дива малина, дива къпина
Страница 86
Лайка, Коприва, Мента, Акация
Част 7 – Биоразнообразие – Фауна
Страница 96

Страница 97

Страница 98
Хрътка, шраус, антилопа, слон, лисица, таралеж, орел, чапла, елени, рак, лъв, зебра,
риба, змия, магаре, заек
Думата остава: мечка.
Част 8 – Отпадъци и устойчиво потребление
Страница 110

Страница 111
Син контейнер – хартия, зелен – органични отпадъци, червен – п ластмаса, оранжев –
стъкло, сив – метал
Страница 112
Решение: Рециклиране
Част 9 – Промени в климата
Страница 123
ГЛО-БАЛ-НО ЗА-ТОП-ЛЯ-НЕ
О-ЗО-НОВ СЛОЙ
ПАР-НИ-КО-ВИ ГА-ЗО-ВЕ
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