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ЗА 
ПРОЕКТА 
Проектът BIOLEARN (Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни 

зони на Черноморския басейн - BSB142), ръководен от Областна администрация Енез, стартира на 

01.01.2020 г. в рамките на първата покана за представяне на проектопредложения на „Съвместна 

оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, а национален орган за програмата е Дирекция 

„Координация по въпросите на Европейския съюз“.

Партньори по проекта са:

1. Областна администрация Енез -Турция

2. Дирекция за националните паркове на Одрин към Регионална Дирекция на Министерство на Горите и

Водите − Истанбул, Турция

3. Фондация „Caucasus Environment“, Грузия

4. Сдружение „Агрикола“, Украйна

5. Сдружение „Зелени Балкани − Стара Загора“, България

6. Управление на НП „Делта на Еврос“ и защитени територии на Самотраки, Гърция

Основна цел на проекта е да осигури обмяна на информация и опит между партньорите; обучения, 

изграждане на капацитети; разработване на общ подход и методика за консервация и образование; 

организиране на кампании за повишаване на информираността в обществото с цел намаляване на 

замърсяването в Черно море и ключови влажни зони

Основните дейности по проекта, който е с продължителност 26 месеца, са:
1. Обособяване на общо 4 центъра за екологично образование и опазване на околната среда, единият от 

които е на брега на езеро Гала, в които ще се провежда обучение на посетителите и особено учениците. С 

оборудването на 6-те функциониращи посетителски центъра ще се оформи мрежа от 10 образователни 

центъра.

2. Провеждане на работни срещи в България и Гърция, обсъждане на примери за успешни практики и 
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кампании за повишаване на осведомеността по отношение на опазването на влажните зони, споделяне 

на опит и подготовка на материали за образователните центрове. Участие на учители в семинари за 

изграждане на капацитети.
3. Организиране на кампании за почистване и предотвратяване на замърсяването във влажните зони.

4. Фотоконкурс и изложба с акцент върху опазването на влажните зони.

5. Организиране на конкурс и изложба за детска рисунка в училищата на тема замърсяването на влажните

зони.

Резултати от проекта:

1. Обособени 10 образователни центъра „Спрете замърсяването“ и „Спасете природата“ (включително 

мобилни) в пет държави, в които ще се провежда екологично образование и дейности свързани с 

опазването на околната среда и повишаване на осведомеността.

2. Ще бъде изготвен доклад за типа и количеството на отпадъците регистрирани в 5 влажни зони на 

Черноморския басейн.

3. Ще бъде изготвено ръководство с примери за добри практики, базиращо се на образователни кампании 

с акцент върху опазването на влажните зони.

4. Ще бъде изготвен комплект от 12 образователни книжки за ученици на тема опазване на влажните зони. 

Тези книжки ще бъдат разпространявани в Интернет.

5. След преминаване на обучение, 10 души от 2 страни-партньори по проекта ще обучат на свой ред 25 

души във всяка страна  (общо 125 души), с което ще се постигне устойчивост на образователните 

дейности в обособените центрове.

6. Ще бъде проведен конкурс за детска рисунка в поне 15 основни и средни училища и ще бъде 

организирана изложба с наградените от журито картини.

7. Ще бъде проведена изложба на снимки, направени в 5 държави с участието на професионални 

фотографи. С помощта на мобилния образователен център „Спрете замърсяването“ изложбата ще 

посети 5 държави.

8. Ще се проведе кампания за почистване на околната среда с участието на 1500 души едновременно в 5 

държави.

9. По време на международната конференция, която ще се проведе в Грузия, резултатите от проекта и 

бъдещите планове за действие ще бъдат представени на обществеността. 

За повече информация посетете уебсайта на проекта: www.bio-learn.org
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ЗА БРОШУРАТА

9

Тази образователна брошура е част от учебния комплект, изготвен в рамките на проект 
„BIOLEARN-BSB142/Екологично съзнание и образование за спиране на замърсяването в 
значими влажни зони в Черноморския басейн“. Брошурата е изготвена, за да привлече 
вниманието на страните от Черноморския басейн към значението на влажните зони и 
предотвратяването на тяхното замърсяване и да развие природозащитна грамотност у 
участниците.

Образователните материали са насочени към възрастовата група 8-14 години и са 
представени в две части – образователна книжка и брошура. Образователната книжка 
съдържа необходимата информация по темата, подробни инструкции за участие в 
дейностите, въпроси за оценка и препоръки за обогатяване на дейностите. 

Бележки по отношение на изпълнението на дейностите:

Препоръчително е преди началото на дейностите да разгледате цялата брошура и с 
помощта на предоставената в нея информация да се подготвите по темата.

Преди старта на дейностите на участниците трябва да бъдат раздадени необходимите 
материали и формуляри. 

По време на изпълнение на дейностите, е изключително важна ролята на фасилитатор/
лидер, който да подпомага активното участие на всички участници. 

Дейностите, описани в тази брошура, са с малка продължителност. Те могат да бъдат 
изпълнявани последователно или в зависимост от нивото на познанията и интереса на 
участниците.

Представянето на дейностите със свои думи, вместо чрез изчитане на информационния 
текст в брошурата, и поддържането на интереса на участниците с дискусия би имало 
положителен принос. 

Стъпките за провеждането на всяка от дейностите могат да се следват точно или да се 
адаптират в зависимост от възрастта на участниците, нивото на познанията и на 
интереса им, стига това да не пречи на постигането на основните цели.
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Екосистема
Всичко на нашата планета, независимо дали 
принадлежи към живата и неживата природа, е 
взаимосвързано. Цветето, цъфтящо на поляната, 
пчелата, събираща нектар от цветята, потокът, 
течащ по склоновете на планината, скалата, 
търкаляща се по течението на реката... Всички те са 
част от екосистемата. Концепцията за екосистема се 
използва за определяне на напълно естествените 
елементи, включително живи и неживи, в 
природата и взаимовръзките между тези елементи.

Представете си гора, в която тича заек, птици 
изграждат гнезда, текат малки поточета, а в 
почвата живеят червеи. Това е пример за 
екосистема. Горите са екосистема не защото са 
пълни с дървета, а защото се състоят от 
съвкупност от живи организми и неживи 

  На нашата планета съществуват 
разнообразни екосистеми

Влажните зони са 
сред най-богатите 

екосистеми на 
нашата планета с 
множество живи 

същества, както и 
неживи елементи 

като вода и 
почва.

www.bio-learn.org 11



елементи. По същия начин влажната зона, покрита с 
блата, простиращи се по цялата  площ, включваща 
видрата, търсеща храна сред тръстиките и 
водоплаващите птици, прелитащи над блатата, 
представлява цялостна екосистема сама по себе си.   

Хранителна верига и хранителна мрежа
Всички живи и неживи елементи в една 
екосистема имат определени функции в нея. 
Зелените растения, тоест първичните 
продуценти, произвеждат храна чрез метод, 
наречен фотосинтеза. Живите същества, които се 
хранят с тези зелени растения или други 

 Хранителна мрежа, съставена от няколко хранителни вериги
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животни, са известни като консументи. Други живи 
същества, като гъби, бактерии и червеи, различни от 
производителите и консументите, се класифицират 
като редуценти. Целият процес, който е съставен от 
групи от живи същества, изпълняващи различни 
функции, се нарича хранителна верига.   

Хранителните вериги са много важни елементи 
за цялата екосистема! Но тези вериги могат да 
бъдат представени в различни форми и живите 
същества в тях могат да участват и в други 
вериги. Например, пеперудите не само събират 
храна от цветята, но също така събират нектар от 
други различни видове растения. По същия 
начин мишеловите не само ядат мишки, но също 
и гущери, и таралежи. Терминът хранителна 
мрежа се използва за дефиниране на тази 
сложни хранителни връзки от множество 
хранителни вериги.

Цветето, цъфтящо 
на поляната, 

пчелата, събираща 
нектар от цветя, 

потокът, течащ по 
склоновете на 

планина, скалата, 
търкаляща се 

вътре в реката ... 
Всички те са част 
от екосистемата.
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Как функционира екосистемата във 
влажните зони?
Въпреки че влажните зони покриват само 6% от 
повърхността на Земята, те са важни екосистеми 
с многобройни функции. В допълнение към 
богатото биоразнообразие, което те поддържат, 
техните физически характеристики предоставят 
множество важни ползи за хората.

На първо място, влажните зони са екосистеми, 
които съхраняват водата - източник на живота. 
Тези екосистеми действат като гигантска гъба 
или филтър! Могат да съхраняват огромно 
количество вода след интензивни валежи. По 
този начин контролират наводненията и нивото 
на водата. Тази съхранявана в тях водна маса 
също захранва подземните водоизточници, 
благодарение на специалната структура на 
почвата в тях. От друга страна, този гигантски 
филтър може да пречиства водата. Растенията,

  Влажните зони създават уникална екосистема със своята почвена структура, растителни видове и други живи същества
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Знаете ли, че?
Влажните зони 
абсорбират въглерод 
10-20 пъти по-бързо от
други сухоземни 
абсорбенти, като гори и 
ливади. Приблизително 
40% от абсорбирания на 
сушата въглерод се 
съхранява във влажните 
зони.



гъбите и мъховете във влажната зона могат да 
филтрират водата и да я пречистват от опасни 
химикали и чужди съединения. Филтрираните 
води се съхраняват в пясъчния или почвения 
слой на влажните зони. 

В същото време влажните зони предпазват 
плажовете и бреговата линия. Тресавищата и 
блатата покрай бреговата линия защитават 
почвите и пясъка, които иначе биха могли да се 
отмият със силните урагани или вълни. Това 
позволява нашите плажове да бъдат толкова 
красиви, въпреки че са подложени на 
непрекъснато въздействие от прибоя! 

40% от всички 
известни живи 

организми на 
Земята живеят във 
влажни зони. Тъй 

като те действат 
като безопасен дом, 
където тези видове 

живеят и 
процъфтяват.
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Ползите, предоставяни от влажните зони, не се 
ограничават до това. 40% от всички известни 
живи същества на Земята живеят във влажни 
зони, тъй като влажните зони предоставят 
безопасен дом, в който тези видове живеят и 
процъфтяват. Най-важното е, че влажните зони 
са нашите най-големи съюзници в дейностите ни 
за намаляване на ефектите от изменението на 
климата, което е един от най-сериозните 
проблеми на нашата планета. Те могат да улавят 
парниковите газове и особено въглеродния 
диоксид, който води до парников ефект. 

Освен всичко това, хората могат да се възползват 
от уникалните красоти на влажните зони по 
различни начини. Връзката на хората с влажните 
зони през историята са довели тези области да 
бъдат включени в културния, икономическия и 

 Посетителите могат да посетят различни влажни зони с туристически пътеки

Влажните зони са 
нашите най-големи 
поддръжници за 
намаляване на 
ефектите от 
изменението на 
климата, което е 
един от най-
важните проблеми 
на нашата планета.
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и социалния живот. Например, хората използват 
видовете риби като източник на храна, а 
тръстиката като строителен материал, особено в 
някои местни общности. Днес влажните зони се 
използват предимно за туристически дейности и 
тези области могат да се превърнат в места, които 
хората да посещават и провеждат екологичен 
туризъм.

Елементи на екосистемите във влажните зони
Както всички други екосистеми, влажните зони 
съдържат множество живи и неживи компоненти. 
Влажните зони са сред най-богатите екосистеми в 
света благодарение на взаимодействията между тези 
елементи. 

17



Ключовият нежив компонент, който влиза в 
състава на влажната зона, е водата. Въпреки 
че водата, която е необходима за всички 
влажни зони, се определя като нежив 
елемент, всички останали живи същества в 
екосистемата съществуват благодарение на 
нея. В допълнение, различни почвени слоеве 
и форми на релефа във влажната зона 
играят роля за запазването на водата във 
влажните зони, процесите на пречистване и 
обогатяване на водата с хранителни 
вещества. 

Това, което прави една влажна зона 
уникална, са живите същества в тази влажна 
зона. Милиони живи същества живеят във 
влажни зони, от обикновения воден мъх до 
животни като птици, риби и бозайници. 

Знаете ли, че?

Въпреки че растенията 
обичат водата, 
прекомерната вода може да 
доведе до тяхната смърт. Но 
растенията във влажните 
зони са развили умения за 
оцеляване и 
възпроизвеждане  в условия 
на прекомерна влажност.

 Влажните зони съдържат множество живи и неживи компоненти
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Най-фундаменталните живи същества във 
влажните зони са растенията. Флората, която се 
променя въз основа на структурата на влажните 
почви, климатичните условия или количеството 
вода, може да се състои от тръстика, мъхове, 
треви или дървета и храсти. Докато някои от 
тези растения растат на повърхността на водата и 
са видими, други живеят под водата. В 
допълнение към растенията, във влажните зони 
могат да се срещат и множество видове гъби.

Това местообитание има богато биологично 
разнообразие по отношение на птици и риби, 
както и много други животни. Рибите, раците, 
жабите, водни костенурки; чапли и гмурци, 
гнездящи сред блатата; мухи, летящи наоколо; 
водолюбиви птици и дъждосвирци, които се 
хранят на водната повърхност; видрите, които 
ловят риба и много други се ползват от 
ресурсите на богатите местообитания, 
предоставени от влажната зона.

Нека помислим за живите и неживите компоненти на влажните зони. Запишете 
думата в таблицата по-долу в зависимост от броя букви, които съдържа.

3-буквени думи 4-буквени думи 5-буквени думи 6-буквени и повече думи
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Местообитания във влажните зони 
Както споменахме, екосистемата е мащабно 
понятие, включващо различни елементи. По-
просто казано, това е средата, в която видът 
живее, храни се, намира подслон и защита за себе 
си или своите малки, като всичко това е 
местообитание за този вид. Например, за водния 
бик, живеещ във влажната зона, тя е неговото 
местообитание, тоест неговото жизнено 
пространство. Той може да лови риба във 
влажната зона, за да се храни, да се крие сред 
блатата, за да бъде защитен от грабливите птици, 
или да изгради гнездото си тук, за да отгледа 
малките си. С други думи, една екосистема 
съдържа местообитанията на стотици различни 
същества.

 Птиците, наречени воден бик, намират укритие в блатата, както за защита от ловците, така и за да се 
приближат до плячката си

Влажните зони са 
безопасни 
местообитания за 
живите същества, 
където те могат да 
живеят, да се 
хранят, да строят 
гнезда и да 
отглеждат малките 
си.
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Местообитанията на живите същества обаче 
могат да бъдат поставени под различни 
заплахи. Тези същества, справящи се най-вече 
с проблеми, причинени от хората, губят 
местообитанията си всеки ден. Язовири, 
построени върху реки, захранващи влажни 
зони, пресушаване на влажни зони за 
обработваеми площи или строителство, 
замърсяване на водата със замърсители като 
пластмаса, химически отпадъци и петрол, 
изгаряне на тръстикови масиви във влажните 
зони, изсичане на дървесна растителност и 
много други заплахи разрушават 
местообитанията на обитателите на влажните 
зони. И за да осигурим балансиран живот за 
тези същества и за здравословното бъдеще на 
човечеството, трябва да защитим естествените 
местообитания и да направим всичко 
възможно за премахване на заплахите.
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 Влажните зони са сред най-богатите 
екосистеми на нашата планета с 
множество живи същества, както и 
неживи елементи като вода и почва.

Растения, гъби, насекоми, 
земноводни, риби, влечуги, птици и 
бозайници са сред съществата, 
живеещи във влажните зони.

 Влажните зони предоставят 
местообитания за живите същества, в 
които те могат да живеят, да се хранят, 
да строят гнезда и да отглеждат своите 
малки.

Какво научихме?

 Връзката между живите организми 
и неживите компоненти в природата 
се нарича екосистема.

 Продуцентите, консументите и 
редуцентите са елементи на 
хранителната верига.

 Живите същества в различни 
хранителни вериги образуват 
хранителна мрежа. Activities

BioLearn
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1. Раздайте на децата картите,
изобразяващи животни, на случаен
принцип.

2. Помолете всяко дете да каже
мнението си за картата, която държи.
На този етап можете да зададете
следните въпроси:

• Коя карта изтеглихте? Растение или
животно е?

• Виждали ли сте това същество и
преди?

• Къде живее то?
• С какво се храни?
3. След това накарайте децата да седнат
в кръг. Подайте кълбото прежда и нека
всеки да го хвърли в посоката на децата,
държащи видовете, които могат да
изядат техния. За тази цел детето трябва

Провеждане

МРЕЖАТА НА ЖИВОТА В ЕКОСИСТЕМИТЕ 

Цел
Пълно разбиране на хранителната мрежа в 
екосистемата и връзката между живите и 

неживите елементи.

Резултати от обучението
         Разбиране на връзката между живите 
и неживите компоненти на екосистемата.
 Разбиране значението на екосистемите.

Осъзнаване на последствията от евентуална 
промяна в хранителните вериги.

Целева аудитория 
8-14 години

Подготовка
Изрежете и подгответе Картите 

„Мрежата на живота“ предварително

Материали
Карти „Мрежата на живота“, топка вълна

Времетраене 
40 мин.

Метод
Въпрос - отговор, 

игра
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да хвърли кълбото, придържайки го 
за свободния край; по този начин 
конецът/връзката ще бъде видим/а 
за всички.

4. Можете да създадете следните
хранителни вериги:

• Трева-крава-човек
• Цвете-буболечка-славей-лисица
• Червей-кос-котка
• Трева-скакалец-жаба-змия-орел
• Жълъд-катерица-сова
• Мъх-скарида-шаран-сива чапла
• Дърво-елен-вълк

5. Покажете как се играе с няколко
прости хранителни вериги. Например
можете да използвате хранителната
верига трева-крава-хора. Дайте кълбото

прежда на детето, което държи 
картата с трева; попитайте „кой се 
храни с трева?“  и насочвайте детето, 
което държи кълбото, за да го хвърли 
към детето с карта крава. Попитайте 
„а кой може да изяде кравата?“ и 
напътствайте детето, което държи 
кълбото, за да го хвърли към детето с 
карта човек. След като завършите 
тази хранителна верига, играйте 
играта в няколко кръга с други 
примери за хранителна верига, за да 
помогнете на децата да разберат по-
добре играта. Дайте следната 
информация, докато играете, и 
задавайте въпроси на децата, за да ги 
накарате да се замислят за 
хранителната верига:



BioLearn

ЕКОСИСТЕМА И МЕСТООБИТАНИЯ ВЪВ ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ  / ДЕЙНОСТИ

26

Всички живи същества в природата се 
нуждаят от енергия. За задоволяване на 
тази необходимост всички живи и 
неживи същества зависят едно от друго. 
Нека си представим една горска 
екосистема. Растенията използват 
слънчевите лъчи и водата, за да 
фотосинтезират и да произвеждат 
собствената си храна. Те се наричат 
продуценти. Тревопасните животни 
ядат тези растения, за да получат 
енергия. Месоядните животни ядат 
животните, които се хранят с 
растения. Всички те се наричат 
консументи. Екосистемата има 
хранителна верига, която следва тези 
правила и тази верига винаги започва с 
продуцент зелено растение и 
продължава с консумент. В същото 
време в природата има редуценти, 
които разграждат растенията или 
животните, когато умрат, и връщат 
веществата обратно в почвата 

Какво може да се случи, ако едно от тези 
живи същества липсва? (Например броят 
на елените ще се увеличи, ако броят на 
вълците намалее. Еленът ще изяде повече 
дървета в гората и това ще намали броя на 
дърветата в гората. Това ще направи 
животните, живеещи по дърветата, 
бездомни, а живите същества, които се 
хранят от дърветата, ще останат без храна.)  

• Какво може да се случи, ако внезапно
се увеличи броят на едно от живите
същества?

• Какво може да причини
увеличаването или намаляването на
броя на тези живи същества?

6. След това вземете обратно картите,
които сте раздали на децата.
Разпределете на случаен принцип
картите отново, като добавите карти и за
неживи елементи (слънце, почва, вода,
въздух). Обяснете им, че с играта дотук
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са видели някои от примерите за 
хранителна верига в екосистемата. 
Добавете, че сега ще създадете по-сложна 
мрежа в екосистемата. Представете 
следната кратка информация за мрежата 
на живота.
Видяхме хранителните вериги и 
потокът на хранителни вещества в 
природата. Сега знаем, че: например 
тревата ще произвежда храната си 
чрез слънцето. Заекът яде тревата. 
Лисицата изяжда заека. Когато 
лисицата умре, бактериите разлагат 
тялото и връщат хранителните 
вещества от него обратно към 
почвата, които доставят храна за 
тревата. Но други животни също се 
хранят с трева, не само заекът, нали? 
Или пък зайците ядат различни 

растения от тревата. Лисиците могат да 
ядат различни животни и растения. Всяко 
от тези живи същества може да бъде част 
от множество хранителни вериги. По този 
начин в екосистемата се появява хранителна 
мрежа, създадена от множество 
взаимосвързани хранителни вериги. 
Неживите неща като слънце, вода, въздух и 
почва са включени в тези сложни хранителни 
мрежи и създават мрежа на живота, която 
осигурява приемственост. Можем да наречем 
това също екосистема. Всичко на нашата 
планета, независимо дали е живо или неживо, 
е взаимосвързано. Влажните зони са пример 
за екосистема. Влажната зона, състояща се 
от вода, блата, мухи в тръстиките, видри, 
търсещи храна в тръстиките, и ята 
патици, летящи над водата и почвата, 
образуват богата екосистема със сложна 
мрежа на живот. 
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7. След като информирате децата,
започнете играта с някой от тези
елементи. Уверете се, че детето хвърля
кълбото на дете, държащо елемент,
свързан с неговия, и продължете, докато
всички елементи бъдат свързани. Детето
трябва да обясни вида на връзката,
когато хвърля кълбото. Връзката тук
може да се изразява в хранене, както в
хранителната верига, или други нужди,
свързани с оцеляването. Например
слънцето ще хвърли кълбото към тревата
(се нуждае от слънцето, за да произвежда
храна), тревата ще хвърли към заека
(заекът яде тревата), заекът ще хвърли
към водата (заекът се нуждае от вода, за
да живее), водата ще хвърли към дървото
( се нуждае от вода, за да живее), дървото
ще хвърли към почвата (дървото има
нужда от пръст, за да живее), почвата ще
хвърли към червея (почвата е дом на
червея; също така, червеят разлага
мъртвата материя в почвата и ги смесва с
нея), червеят ще хвърли към коса (косът
яде червеи), косът ще хвърли към орела
(орелът яде кос) и орелът ще хвърли към
водата (орелът пие вода, за да живее).

8. Играта ще продължи, докато всеки
изгради по няколко връзки с
останалите. Докато мрежата се
изгражда, обсъдете всяка връзка.

9. След като всички са свързани с
конеца, уверете се, че всички разбират
тази мрежа на живота. След това
извадете едно от съществата от
мрежата и помолете детето да пусне
конеца. Попитайте кой е пряко
свързан с този конец и дали са
усетили отпускането, след като детето
е пуснало конеца. Научете как
изчезналото същество ще им повлияе.
Попитайте за връзката и какво ще се
случи сега. След това ги помолете да
пуснат конеца и да поговорят за това
как са засегнати другите свързани
същества и така да развалят цялата
мрежа стъпка по стъпка. Уверете се,
че децата разбират, че елементите на
екосистемата са взаимосвързани и
балансът е необходим, за да се
поддържа една здрава екосистема.
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Въпроси за оценка
Можете да зададете следните въпроси на децата в края на заниманието. В 
зависимост от нивото на готовност на децата, можете да питате за процеси 
като опрашване, циклите в природата, липсата на отпадъци в природата 
благодарение на редуцентите.
 Каква е връзката между живите и неживите същества? Смятате ли, че тази 

връзка е сложна?
 Какво е ролята на почвата в дадена екосистема?
 Какво е ролята на животните и растенията в дадена екосистема?

Продължение
 В края на заниманието можете да помолите децата да направят рисунка, на 

тема живите същества в хранителната верига и взаимоотношенията между тях.

В края на заниманието можете да организирате екскурзия сред природата и да 
помолите децата да опишат връзките между живите същества, които са 
наблюдавали.
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Карти „Мрежа на живота“
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1. Помолете децата да затворят очи и да си
представят, че са птица. Попитайте ги:
„какво правиш, къде живееш, какво
виждаш“. Насочете въпросите си върху
жизненото пространство
(местообитанието). Можете да накарате
децата да се замислят за отговорите на
следните въпроси.
• Коя птица си? Голяма или малка

птица си? Живееш ли във водата като
патица? Или до вода като сива чапла?
Или в храстите като червеногръдка?
Дали прекарваш повече време във
въздуха или на покрива на къщите
като бързолет?

ОТКРИВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ

Резултати от обучението

Цел
Откриване на местообитания 

подходящи за отделни животни.

 Ще осъзнават значението на 
природната среда за живите същества.  

 Умения да наблюдават и откриват 
околните и природни дадености.

       Ще умеят да правят връзка между 
живите и неживите елементи в екосистемата.
 Ще разграничават природните и направените 

от човека елементи в околната среда.

 Целева аудитория 
8-14 години

Материали
Работен лист за откриване на 

местообитания, молив

Времетраене 
40 мин.

Метод
Обиколка на 

терен-наблюдение 

Провеждане
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• С какво се храниш? Къде намираш
храната си?

• Пиеш ли вода? Къде намираш вода?
• Къде спиш?
• Къде снасяш яйцата си?
• Идва някой непознат... Къде ще се

скриеш?
• Вали силен дъжд... Къде ще се

подслониш?

2. След като съберете отговорите на
всички, направете следните обяснения за
местообитанията на децата.

Местообитанието означава домът или 
жизненото пространство на всяко живо

същество. Нека помислим за нашето 
местообитание като хора. Нашият дом, 
нашето училище ... Какво правим тук? Къде се 
храним, къде спим, къде си почиваме, ако 
времето е студено, къде прекарваме деня си? 
Домовете ни задоволяват жизненоважни нужди 
като хранене, пиене, почивка, подслон, нали? С 
други думи, домовете ни са основното ни 
местообитание... 

Другите живи същества също като хората се 
нуждаят от местообитания с подобни 
свойства, за да поддържат живота си. Тези 
местообитания трябва да имат 4 основни 
елемента: храна, вода, подслон и пространство. 
Всички живи  същества се нуждаят от 



www.bio-learn.org 33

Въпроси за оценка
Можете да зададете следните въпроси на децата в края на заниманието.

Кой от елементите открихте най-лесно? А кой беше най-труден за откриване? 
Защо?
 Местообитанията на животните и нашето местообитание изглеждат ли 

сходни? Кои са сходствата и разликите?
 Какви други животни биха могли да живеят в това местообитание? Защо?
 Защо някои местообитания не са подходящи за дадени животни?
 Как ще бъдат засегнати живите същества в местообитанието, ако тези 
местообитания бъдат увредени?

Продължение
   Ако имате време, можете да играете играта „Местообитание“ с децата.

достатъчно количество храна и  вода ,  за 
да  растат,  процъфтяват и поддържат 
живота си .  Подслонът може да  бъде 
мястото за  гнездене  или място за  сън, 
почивка,  укритие,  бягство,  подслон и 
храна.  Пространството е  четвъртият 
необходим елемент за 
местообитанието.  Живите същества се 
нуждаят от пространство с  определени 
размери,  за  да  се  разхождат,  да  търсят 
храна,  да  отглеждат малките си  и  да 
мигрират.  Пространството за  всеки вид 
може да  бъде  различно.  Например 
размерът на пространството, 
необходимо за  една  катерица,  кафява 
мечка или мигрираща птица,  може да  е 
съвсем различен.  

3. След като направите това пояснение,
кажете на децата, че ще откриват
местообитания с помощта на
работния лист "Откриване на
местообитания". Обяснете на децата,
че ако открият и четирите
необходими елемента в работния
лист, това може да означава, че са
открили подходящо местообитание за
птицата, която са избрали. Децата
могат да нарисуват откритите от тях
елементи или да напишат имената им
на работния лист.

4. Съберете се в края на екскурзията и
обсъдете резултатите.
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Отбележете своето местообитание

 Първо намерете безопасна зона за 
играта. Открито поле с равна повърхност 
ще бъде подходящо за играта. Ако изберете 
по-малка площ, играта ще приключи за по-
кратко време.

 След това дайте следната информация 
на децата: „Птиците се опитват да оцелеят в 
това местообитание. Те разполагат с 5 
минути, за да си набавят всички 
необходими неща в местообитанието, а 
това са: храна, вода, подслон и 
пространство.”

 В играта има пет различни роли: 
Птица и четири различни елементи на 
местообитанията: храна, вода, подслон и 
пространство. Дайте по една от тези роли 
на всяко дете. Ако има по-малко от 10 
деца, изберете 2 за птици, ако броят на 
децата е между 10-20, изберете 3 като 
птици, а ако децата са повече от 20, 
изберете 4 птици. Възложете на 
останалите деца да бъдат храна, вода, 
подслон и пространство.

Птиците трябва да се опитат да си набавят 
другите елементи. Те ще се опитат да уловят 
елементите на местообитанието. Децата, 
които са елементи на местообитанието ще 
правят определени движения, докато тичат, за 
да могат птиците да разберат кой елемент са.

• Храна: Тези деца ще имитират 
хранене, като доближават ръцете до 
устата си.
• Вода: Тези деца ще правят 
движение с ръце.

• Подслон: Тези деца ще държат 
ръцете си над глава.

• Пространство: Тези деца ще 
държат ръцете си отворени широко 

Целта на играта е всяка птица да 
събере четири различни елемента на 
местообитанието. Когато детето, което е 
птица, хване елемента на 
местообитанието, те ще се хванат за 
ръце и ще продължат да преследват 
другите елементи заедно.

Когато някоя група събере всичките 
четири елемента, тя се оттегля извън 
игралното поле.

 В края на играта птиците, които успеят 
да съберат и четирите елемента, ще 
оцелеят. Ако искате да направите играта 
по-дълга, можете да добавите следните 
подробности:

• Птицата, която събере четири
елемента на местообитанието, ще
започне да се размножава. Един от
четирите елемента ще се върне към
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играта като птица и това дете ще се 
опитва да хване елементите на 
местообитанието като другите деца. 
Тъй като състезанието ще се 
увеличава с увеличаването на броя 
на децата, не всички птици ще могат 
да си уловят всички необходими 
елементи на местообитанието. 
Можете да обсъдите причините за 
това с децата в края на играта.

» Можете също да разказвате кратки
истории на децата, докато играете
играта и да добавяте или премахвате
някои от елементите на
местообитанието. Можете да
използвате различни сценарии, като
тези по-долу:

» “Хората започнаха да събират храна

» или да отглеждат добитък в гората.”
Премахнете 1 пространство и 2
подслона от играта.
» “Това беше суха година и водата в

реката е пресъхнала.” Отстранете 1 вода.
» “Дивата природа е защитена и е
отделено допълнително пространство."
Добавете 1 храна, 1 вода, 1 подслон и 1
пространство.
 Можете да добавяте нови сценарии 

към играта и да променяте елементите на 
местообитанието във всеки кръг, за да 
играете играта толкова, колкото искате. 
Птица, която не може да получи всички 
елементи, от които се нуждае, не може да 
оцелее през целия кръг. Можете да 
обсъдите ефектите от тези сценарии с 
децата в края на играта.
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РАБОТЕН ЛИСТ „ОТКРИВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ“

ХРАНА 
(Търсете в зависимост от това какво 
яде избраната от вас птица. Семена, 
буболечки, червеи, риба, плодове и др.)

ПОДСЛОН 
(Кое място би могло да бъде най-

подходящ вариант за птицата, която 
сте избрали, за намиране на подслон? 
Дървета, тръстика, храсти, гнезда, 

сгради и др.)

ВОДА 
(Какви са водоизточниците около вас? 

Езеро, поток, река, локва и др.)

ПРОСТРАНСТВО 
(В какво пространство си? Подходящо ли е 

пространството за избраната птица? 
Гора, градина, море и т.н. Или това е 

миграционен път? Какъв е размерът му?)
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Бележки
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