В учебното пособие са представени 12 примерни теми/листове, в които са предложени
по-долу в таблица № 1 съдържателни и технологично-иновативни моделни технологии по ядрата на Наредба 13 за ГЗЕИО (2016). Те се използват от учителите след преминаването на обучението по университетския учебник за училищните мрежи и електронния
диск към него. Тези листове включват: формулировка на темата, цели, очаквани резултати
по ядра от Наредба 13 ГЕЗИО (2016) и методически насоки за използването на инструментариум в комплекта от обучителни средства за подпомагане на учителя. Темите са представени без да е извършвано диференциране на материалите за работа във възрастов план
(по класове), тъй като много от предложенията са актуални за всички ученици, а учителят
е този, който може да прецени какво съдържание и в коя седмица ще е най-подходящата
тема за конкретния клас. Реализирането на ЗИП, както и на ЗИ в промяната на Наредбата
за приобщаващо образование изисква да се тръгва от нагласата на индивидуалността, а не
толкова от строгите рамки на тематичното съдържание според урочната единица в учебната програма. Освен това съдържанието има интегриран характер и би могло да се извършва
в бинарни форми на организация на интеракцията (не само на обучението), което изисква
компетентностно-ориентираният подход да доминира (тръгва се от потребностите и възможностите на учениците).
За предпочитане е повечето от предложените технологии да се извършват в по-продължителен период от време, а някои дори – постоянно. Например измерването на температурата, осветеността, концентрацията на въглероден диоксид на закрито, топлоподаването.
Ето защо седмичното им фиксиране в таблицата е по-скоро условно. Не на последно място
може да се използват и интерактивни технологии от предложения инструментариум чрез
игровизация, като се съчетават в различни от посочените седмици варианти (повторно
използване на моделите в различни делови и симулативни игри). Това ще е подходящо и
при демонстрирането на индивидуалния стил на обучителя, който ще реализира иновации,
удостоверени чрез публикация като надграждаща квалификацията му чрез кредитиране по
проекта степен.
Компетенциите в таблица № 1 са обобщено представени, те детайлно се конкретизират
във всяка тема и в зависимост от номера на технологията. Попълването на номера на методическите форми в седмици е възможно в третата колона на таблицата, което е не толкова
планиране, колкото служи за представяне стила на учителя и на силните страни на класа.
В началото и в комбиниране с останалите 12 теми се извършват набелязаните в листа за
енергийната ефективност на училището 9 мероприятия/стъпки, т.е. независимо от номера
на листа и темата се придружават по плана стъпките за енергийна ефективност.
Таблица № 1

Теми/бр. идеи за интерактивни технологии в листа
1. Животни в „капан“ –
фотоси и видео материали за
животни в тяхната естествена
среда. Условия за дискомфорт
при липса на фактори за
развитие в средата.

2. Училище – приятел на
„Климата“ – попълват
се листовки с въпроси,
отчитащи нагласи за
промяна на поведението
в училище – измерване на
температура, измерване
на въглеродния диоксид,
използването на вентили и
други идеи за спестяване на
енергия. Темата служи и за
изходящо проследяване на
постиженията на учениците по
темата.

Компетенции по ядра на ГЕЗИО за
начален етап на СО
Ядро: Общество и околна среда:
личностни, социални, природонаучни,
дидактични компетенции.

Изброява организации, занимаващи се
с опазване на природата.
Планира и участва в съвместни
дейности за опазване на природата.
Ядро: Енергия и климат:
природонаучни и компетенции за
учене, културни компетенции.
Изброява различни източници и
начини за производство на енергия
и обяснява как те влияят върху
състоянието на атмосферата и
околната среда.

Оценява значението на пестенето на
енергия за опазване на природните
ресурси и формулира правила за
поведение в семейството, в класа, в
училището.

Седмици (32 с.)
1 седмица………
2 седмица………

3 с………………
4 с………………
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Теми/бр. идеи за интерактивни технологии в листа
3. От времето към
климата – използва се в
началното училище, като
служи за натрупване на
представи, систематизирането
им в ключови понятия.
Свързването на климатичните
промени с времеви периоди и
продължителност.

4. Климатът в миналото
и сега – актуализиране
на представи върху
илюстративен материал
за „топлия климат“ на
земята преди милиони
години. Анализиране
на „древни“ животни и
растения. Сравняване на
концентрацията от въглероден
диоксид с тази от нашето
съвремие (значително повисока заради вулканична
дейност).

5. Естествен „Парников
ефект“ – земната атмосфера
съдържа парникови
газове. Водните изпарения,
въглеродния диоксид, озона,
метана, хелия и др. абсорбират
част от слънчевата светлина
и я задържат в атмосферата.
Използват се опити.

Компетенции по ядра на ГЕЗИО за
начален етап на СО
Ядро: Общество и околна среда:
дидактични компетенции, културни
компетенции, природонаучни
компетенции

Илюстрира различни места, които
хората замърсяват, обяснява как става
това и формулира предложения за
промяна.

5 с………………
6 с………………

Планира и участва в съвместни
дейности за опазване на природата.
7 с………………
Ядро: Биологично разнообразие:
природонаучни компетенции, културни
8 с………………
компетенции, медийни компетенции.
Коментира някой от основните начини
за опазване на природата – различни
видове
резервати у нас и по света, разумно
ползване на ресурсите, поддържане на
чистотата в заобикалящата ни среда
(вкл. в природни и урбанизирани
територии).

Изразява своите чувства от срещата
с природата, като използва различни
художествени средства.
Ядро: Потребление и отпадъци:
дидактични компетенции,
природонаучни компетенции.
Анализира влиянието на
замърсяването на околната среда
върху здравето на човека.

9 с………………

10 с………………

Изброява различни места, които хората
замърсяват, обяснява как става това и
формулира предложения за промяна.
Дава примери за опасни химични
вещества и смеси, използвани в
ежедневието.

Посочва правилните начини за
безопасна употреба, съхранение и
изхвърляне.
6. Различно място – различен Ядро: Общество и околна среда:
климат – споделяне на
комуникативни компетенции,
истории на ученици, които са културни компетенции, личностни
в различни населени места
компетенции.
по света (климатични зони).
Илюстрира различни места, които
Споделят преживявания от
хората обитават, обяснява как става
живота си при определени
това и формулира предложения за
климатични условия –
промяна.
провеждане на дискусии,
Планира и участва в съвместни
решаване на противоречия
дейности за опазване на природата.
и пр. Опознаване на
климатичните зони върху
визуален материал.
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Седмици (32 с.)

11 с………………
12 с………………

Теми/бр. идеи за интерактивни технологии в листа
7.Човекът променя
климата – на учениците се
предлагат карти със списъци
от възможни ежедневни
навици на поведение, върху
които се прави индивидуално
и групово оценяване.

Компетенции по ядра на ГЕЗИО за
начален етап на СО
Ядро: Потребление и отпадъци:
медийни компетенции,
предприемачество и икономически
умения, културни компетенции,
природонаучни компетенции.

Седмици (32 с.)
13 с……………
14 с……………

15с……………..

16 с………………
Обяснява какво са отпадъци и как те са
свързани с начина на живот на хората. 17 с………………
18 с……………….
Описва и групира различните видове
битови отпадъци според състава им –
органични, пластмаса, хартия/картон,
стъкло, метал, дърво, други (текстил,
кожа, гуми).

8. Възобновяеми енергии
– изграждането на
инфраструктура за развитие
на мрежа от интелигентни
възобновяеми енергии.
Разглеждат се алтернативи
в производството на
електроенергия.

Формулира правила за отговорно
поведение, свързано с отпадъците, в
паралелката, училището, семейството,
на улицата, в градинките, в планината,
на морето и др.
Ядро: Енергия и климат: медийни
компетенции, компетенции за учене,
социални компетенции.
Изброява различни източници и
начини за производство на енергия
и обяснява как те влияят върху
състоянието на атмосферата и
околната среда.

Оценява значението на пестенето на
енергия за опазване на природните
ресурси.
Ядро: Енергия и климат:
9. Климатът в България
природонаучни и компетенции за
и нашето бъдеще – чрез
илюстрации и работни листове учене.
се прогнозират възможни
Коментира дейности от човешкото
следствия от поведението
поведение, които представляват
и дейността на хората в
заплаха за озоновия слой, и обяснява
България. Сравняват се
начините за предотвратяване на
стойностите на температурата разрушаването му.
на най-топлите дни над 30
градуса по Целзий, обсъжда се Описва действието на
ултравиолетовите лъчи върху
времето през сезоните и пр.
човешкото тяло и начините за
предпазване.
Ядро: Вода, почва, въздух –
10. Глетчери и топене
природонаучни компетенции;
на леда – климатични
промени, свързани с топенето компетенции за учене.
на снежните върхове на
Обяснява кръговрата на водата, като
планините и намаляването на коментира значението и важността
ледените блокове на земята
на всеки компонент (атмосфера,
води до пресъхването на
вода, почва) според техните основни
реките, до намаляването на
функции в природата и значението им
сладката питейна вода, която за живите организми и за човека.
до 70% се съхранява във вид
Аргументира нуждата от опазването на
на ледени глетчери.
чистотата на въздуха, водите и почвата
и приноса на всеки отделен човек.

19 с………………
20 с………………

21 с………………
22 с………………
23 с………………
24 с………………

25 с………………
26 с………………
27 с………………
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11. Селско стопанство
и промени в климата –
съпоставят се местности с
различна растителност и
значението им при опазването
на климата (тропическа гора,
която отнема въглеродния
диоксид и складира въглерод).

12. Бизнес-сценарии
„Производство, цена и
ценност“ на продукция и
промени в глобалния климат.
Симулации и динамика.

12 теми/ идеи

Компетенции по ядра на ГЕЗИО за
начален етап на СО
Ядро: Вода, почва, въздух –
природонаучни компетенции;
компетенции за учене.
Коментира взаимната обвързаност
на компонентите въздух, вода, почва,
растения и животни.

Седмици (32 с.)
28 с………………
29 с……………..

30 с………………

Аргументира нуждата от опазването
на чистотата на въздуха, водите и
почвата и приноса на всеки отделен
човек.
Изброява примери за подходи за
пестене на вода в семейството и в
общността и ги прилага.

Ядро: Общество и околна среда:
предприемачество и икономически
умения, социални компетенции,
културни компетенции, медийни
компетенции.

31 с……………….
32 с………………

Изброява организации, занимаващи се
с опазване на природата.
Илюстрира различни места, които
хората замърсяват, обяснява как става
това и формулира предложения за
промяна.

5 образователни ядра

32 седмици

Последните по номер идейни интерактивни технологии във всяка тема са своеобразни
„чек-листове“ за самооценяване на постиженията на учениците в примерна таблица. Те
могат да се използват и след всеки един номер на интеракцията, а не само накрая на темата.
Освен това учителят може избираемо да предложи индивидуално или в група попълването
на този вид рефлексивна технология (особено за първи клас). Накрая тези „чек-листове“
може да се обобщят като постижения на учениците в класа/училището.
След приключването на обучителния етап на учителите в инициативата за спестяване на
енергията и опазването на климата те могат да направят свой опит да използват всички
или някои от технологиите в определено разпределение по учебни седмици (ЗИ и ЗИП).
Учителят предлага на учениците да допълнят таблицата, като отбележат къде са били найдобри в проявите си по изпълнението на темата?
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Степени

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

Изучаване

Оценяване

Прилагане

Както се посочи по-горе, деветте стъпки по енергийна ефективност и опазването на климата се имат предвид още от въвеждането на учениците в инициативата по прилагането на
дейностите по проекта.

Тези девет стъпки се поясняват и конкретизират в предложения за форми на поведение в
училище и в дома, както в първа тема на университетския учебник, предназначен за учители, в приложения диск като начало за измерване на екологичния им отпечатък (за лица над
17 годишна възраст), така и във втора тема на настоящето учебно пособие, но продължават
през цялата година като отговорности на енергийния екип и на учениците.

5

6

Тема 1. Животни в капан
Работен лист 1. Седмици 1. и 2.
Цели: Провеждане на разговор и дискусии по картини, снимки, решаване на казуси по
видеоматериали и презентации, енциклопедии за животни в тяхната естествена среда. Обсъждане и осъзнаване на условия за дискомфорт за животните при липса на фактори за
развитие в средата.
Ядро/компетенции: Общество и околна среда: личностни, социални, природонаучни, дидактични компетенции.

Очаквани резултати: Изброява организации, занимаващи се с опазване на природата. Планира и участва в съвместни дейности за опазване на природата. Прави връзки между изчезващи видове и причини, които са породили промяната на средата им за живот. Съпреживява правото на живот на обитатели на природата в родния край.

Интерактивни технологии:

№ 1. Попълване на въпросник* (анкета на ученици от трети и четвърти клас/родители):

Избери верни отговори, ако искаш да промениш света на природата за „животните в
капан“:
№

Въпрос

1

Вярно ли е, че пчелите, мравките и бръмбарите изчезват осем
пъти по-бързо от бозайниците, птиците или влечугите?

3

Вярно ли е, че „капанът на климата“ за насекомите се дължи
на земеделие с изкуствени торове, пестицидите и затоплянето на климата?

2

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Да

Не

Не
знам

Вярно ли е, че домашната муха и хлебарката, са облагодетелствани от отрицателните промени на климата и са в своя възход?
Вярно ли е, че насекомите съставляват по-голямата част от
живите същества, живеещи на сушата?
Вярно ли е, че насекомите са от полза за много други видове,
включително за хората?

Вярно ли е, че насекомите са основната храна на птици, прилепи и дребни бозайници?

Вярно ли е, че с изчезването на насекомите, ще изчезнат птиците, прилепите и бозайниците?

Вярно ли е, че насекомите опрашват около 75% от културните
насаждения в света?
Вярно ли е, че насекомите подхранват почвите и регулират
броя на вредителите?

Вярно ли е, че вследствие на влошения от дейността на човека климат през последните години отделни видове насекоми
като пчелите са на изчезване?

Вярно ли е, че с изчезването на пчелите скоро ще изчезнат и
хората?
Вярно ли е, че в България броят на пчелните кошери намалява?

* Анкетата може да протече под формата на дидактична игра за по-малките ученици, като те използват знаци
на емотикони (
) и посочват (индивидуално или екипно) избран знак за представяне на отношение.
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№

Въпрос

13

Вярно ли е, че изчезването на пчелите в България се дължи на
замърсяването на почвата и на въздуха?

15

Вярно ли е, че в България златката, пъстрият пор, тюленът
монах, дивата коза, черният щъркел, черният кълвач, кафявата мечка, видрата, дивата котка, някои видове прилепи, синигерът и др. са застрашени от изчезване?
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16
17
18

Да

Не

Не
знам

Вярно ли е, че нашите домашни любимци ще загинат, ако не
се грижим за тях?

Вярно ли е, че за спасяването на кафявата мечка в България
природозащитниците са изготвили план за нейното спасяване?
Вярно ли е, че всеки може да прави неща за подобряване на
климата, за да спаси „животните в капан“?
Вярно ли е, че ти обещаваш да помагаш с твоето поведение, за
да се подобри климатът в твоето населено място?

№ 2. Асоциативна игра за модериране на нагласи (първи и втори клас): „Животни в капан“:

• Варианти на игра в кооперативно-конкурентен план.
• Ограждат се животни, които са застрашени видове.

• Групират се изображения чрез поставяне на знак (птица, земноводно, бозайник, насекомо).

• Правят се предположения чрез постер с изрезки от картинни книжки, списания за деца,
вестници и др. за причините за изчезването им.

• Правят се мероприятия (ден на изчезващите животни/животните в капан) и се про-

веждат дидактични кооперативно-конкурентни игри с родителите за изготвянето на
дейности за тяхното опазване.

• Използват се изображенията по-долу или се подготвя нов илюстративен материал за
използване върху интерактивна дъска (проектор).

Нека най-малките ученици открият по описанието илюстрацията на изчезващия животински вид.

Лалугер – множество са факторите, които водят до бързото изчезване на този вид: интензивното селско стопанство и използването на изкуствени торове (пестициди), изоставянето на ливадите и на пасищата, и обрастването им с високи треви, палене на стърнища и
наводнения. Всичко това е причина лалугерът да е застрашен на световно и на национално
ниво. В България този вид намалява. Лалугерът е основна хранителна база на редица други
застрашени видове – царски орел, египетски лешояд, пъстър и степен пор и др.
Изчезващи бозайници – златка, тюлен монах, кафява мечка, видра, дива котка, някои видове прилепи. Намери изображения в интернет за тях, от Червената книга на България и
направи с избран твой/я приятел/ка постер.
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https://bg.wikipedia.org/wiki/Лалугер https://www.google.com/search?q=златка+и+дива+котка

№ 3. Игри на отгатване „Млад еколог“.
Допиши или допълни липсващите думи, ако ги познаваш.
Ч………….. к……… е полезна насекомоядна птица. Храната му е много разнообразна. През лятото той непрекъснато „прослушва“ дърветата, като ги чука със силния си к…… и изважда от
кората различни в…………..: корояди, сечковци, листояди и техните ларви. През останалите
с……… разнообразява х………… си с различни семена на иглолистни и широколистни дървета.
В „Ч……………. к………“ до всяка илюстрация на животните има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е ч…………, за застрашените – ч………., а за редките – ж……... В Червената книга за животните са включени п……..,
бозайници, р……, влечуги и земноводни. При последните 50-60 г. в България са изчезнали
около 30 вида р…………. и 16 вида ………... Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са ………… от изчезване
В „Червената книга“ са описани 2 земноводни и 13 влечуги. Защитени са смок мишкар, змиегущер, леопардов с….., с…….. костенурка и други.

От всички нас зависи опазването на природата и всички нейни създания „в капан“. Аз откъснах ц………….Аз откъснах цветенце и то у…….. Аз хванах п……………. и тя ………. в ръката ми.
И тогава разбрах, И тогава разбрах, че можеш да докоснеш к…………..на п……………… само със
сърцето си.
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№ 4. Допълването на модела „Енергиен екип“. Нека учениците запишат името си до екипа
от ученици, включени в енергийния екип. Поемането на отговорности за подпомагане на
живота чрез опазването на климата и пестенето на енергия е важно и таблото се поставя в
класната стая/коридора.
Име, клас на ученика

Име на учителя

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

.......................................

.......................................

Име на родителя

Име на външен за
институцията субект

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

.......................................

.......................................

№ 5 Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележете до всеки знак в колонките доказателство
за това. Можете да използвате текст или знак, рисунка. Интересно ще е учителят да анализира резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Изучаване

Оценяване

Прилагане

10

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне
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Тема 2. Училище – приятел на kлимата
Работен лист 2. Седмици 3. и 4.
Цели: Реализиране на енергийна обиколка на училището и създаване на технологичен модел за измерване на енергията в различните помещения. Обследване с измерители температурите в стаите. Прояви на поведение за осигуряването на здравословен микроклимат.
Създаване на начало за обсъждане на енергиен профил на институцията. Симулация на динамични прояви на поведение в училището за промяна на климата. Използване на упражнения, опити и модели, постери и презентации.
Ядро: Енергия и климат.

Компетенции: дигитални и дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Анализира и обобщава отчетената информация. Използване на нагледно и схематично моделиране. Изгражда навици за спестяване на топлоподаване. Демонстрира отговорност и инициативност. Посочва правилните начини за превенция на
дългосрочни и устойчиви инициативи по посока спестяване на енергия. Посочва прояви
на екологична култура относно правилна и балансирана употреба на природните ресурси.
Идентифицира отношението на съученици към климатичните промени. Анализира факти
от настоящето, стига до конкретни изводи в перспектива. Споделя надежди и възможности за бъдещето на планетата Земя, резултат от промяната на поведението. Демонстрира
нагласи за прояви, свързани с благотворителност и събиране на средства за подобрение ва
микроклимата.

Интерактивни технологии:

№ 1. Нашето училище е „приятелски настроено към климата“ и може да покаже начални прояви за пестенето на енергия при ползването на осветлението, електроуредите и
снабдяването с топлина. Учениците се разделят на екипи и всеки екип изработва постер за
илюстрирането на поведение спрямо:
Осветление:

• Струва си през междучасията осветлението в класната стая да се гаси, ако всички ученици я напускат.

• Регулиране на интензивността на светлината в съответствие с необходимостта, например като се гасят лампите откъм страната на прозорците в класната стая, ако влиза
достатъчно естествена светлина.

• Замърсените осветителни тела излъчват по-малко светлина. Необходимо е редовно да
се почистват.

• Бързо се изплаща инсталирането на релета или датчици за движение извън сградата
на училището.

• Излишните лампи да се извадят от употреба (след измерване на силата на осветлението).
• Маркиране на ключовете на лампите (по-добро координиране между ключа и лампата
в името на съобразено с потребностите осветление).

Електроуреди:

• Да се събере на едно място съдържанието на няколко хладилника, ако са наполовина
пълни.

• Да се изключат уредите, от които няма нужда (хладилници, бойлери за топла вода и др.).
• Да се изключват автоматите за напитки и закуски през свободното от учебни занятия
време (в случай, че не е задължително постоянно изстудяване).

• Да се изключат помпите на парната инсталация, когато не се отоплява.
• Да се премахне положението „стендбай“ при електроуредите (принтери, климатици,
копирни машини, компютри, видео...).
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• Електроуреди, които действително не могат да бъдат изключени (често пъти е налице

незабелязано потребление на ток заради загубите от трансформатора), да се изключват изцяло от мрежата (например чрез разклонител, който може да се изключва).

• Да се гасят екраните на компютрите и принтерите при по-дълги почивки (от над 20 мин.).
• Да се използва функцията на компютрите за енергиен мениджмънт (тя гаси екрана и
спира харддиска, за разлика от това някои скрийн-сейвъри потребяват повече енергия).

• Да се размразят натрупалите скреж хладилници.
• Да се включват климатичните инсталации (най-вече във физкултурния салон, аулата,
стола и др. големи помещения), само когато е нужно.

Отопление:

• Да се проверят стайните температури (ако стайната температура се понижи с 1°С, напр.
от 21°С на 20°С, може да бъдат спестени 6% от топлинната енергия).

• Да се проверяват позициите (на 3) на термостатни вентили в класните стаи, за да може
да се регулира температурата, благоприятна за климата.

• Облицовка, декорация или поставени пред радиаторите мебели, възпрепятстват необходимата циркулация на топлината.

• През студения сезон трябва да се проветрява на максимално отворени прозорци в продължение на 5 минути.

• В помещенията, които не се ползват, да се спуснат щорите или завесите и термостатите
•
•
•
•

да се настроят на втора степен.

Да се уплътнят фугите на прозорците.

Да се изолират нишите на радиаторите.

Да се поставят изолиращи плоскости в таванските помещения.

През ваканциите радиаторите да са настроени на „*“ или на единица (по възможност
училищният домакин трябва да ги постави на втора степен два дни преди началото на
учебните занятия).

• В края на деня радиаторите да се настройват на втора степен, да се затварят прозорците и вратите.

• Да се носи съобразено със съответния сезон облекло.
• Да не се ползва топла вода за миенето на ръце.

№ 2. Ученическо презентиране и моделиране „Приятели на климата“.
Изберете ученици, които да попълват в календара през двете седмици (3. и 4. седмица) резултатите в градуси от температурните измервания в помещенията (стаите в училище), а
заедно с това и на външната температура. Отбележете ги цветово по различен начин.
Покажете как сте успели да преодолеете вредните емисии и СО2.

С помощта на данните от постерите през годината направете графика, споделете с приятелите си в класа и от другите класове как сте успели да помогнете на климата и сте спестили енергия през изтеклия период. Поставете в коридорите листове за събиране на идеи
и предложения от съучениците си за промяна на поведението им. Нека те нарисуват или
използват илюстрации върху таблото. Можете да използвате следните идеи:
Как учениците от училището, „настроено приятелски към климата“, могат да намалят СО2?

• Използване на велосипед вместо с автомобил.
• Използване на железница вместо самолет.
• Други……………………

Как учениците от училището, „настроено приятелски към климата“ отопляват помещенията?

• Използване на термостатните вентили.

• Намаляване на температурата с един градус.
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• Намаляване на температурата през нощта, през почивните дни и през ваканциите.
• Други…………………….

Как учениците от училището, „настроено приятелски към климата“ регулират осветлението?

• По време на междучасията изключват осветлението.
• Използват повече естествената светлина, като се разполагат на маси в близост до прозорците.

• В тоалетните и в коридорите използват сензорни системи.
• Изключват осветлението, разклонителите и компютрите при напускане на училището.

Като използвате тези идеи напишете по-долу как мислите да дадете своя принос за
намаляването на вредните емисии и СО2.

……………………………………………………………………………………………………...............................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Въглероден диоксид.
Изгарянето на природния газ, въглища, нефт, включително и бензин от автомобилните
двигатели повишава нивото на въглероден диоксид в атмосферата. Много производства се
свързват с различни отпадъчни промишлени газове. Те съдържат вещества, които не се срещат в природата, но спомагат за засилването на парниковия ефект.
Кръговратът на въглерода в природата е един от най-сложните и се разглежда като съставен от два цикъла.
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На сушата растенията синтезират от въздуха (СО2) и от въздуха в почвата (Н2О) под действието на слънчевите лъчи и хлорофила в тях органични съединения – извършват фотосинтеза.
Тя е най-важният процес в съществуването и развитието на живата природа. От нея зависят
всички живи организми. Извършва се в клетките на растенията.

№ 3. Асоциативна игра за моделиране „Измерване на въглероден диоксид“:
Можете ли да направите предположения в рамките на месеца или три пъти на ден, какво
количество на СО2 сте достигали в училище/класа (високо/ниско)? Разпределете се в екипи
и се включете в предвиждане на измерените и вписани данни в таблица на въглеродния
диоксид в атмосферата. Анализирайте данните. Направете постери и ги поставете на видно
място в училището.

1

№ 4. Ученическо презентиране с ученици от цялото училище на тема: „Уреди за измерване“.
Направете във вашето училище презентиране на началните резултати от използването на
уредите. Рекламирайте чрез брошури и рекламни листовки дата, ден, час и място. Разделете
се на екипи, всеки със своята роля в екипите за измерване. Всеки екип да каже и покаже какви резултати е постигнал при използването на уреди за измерване на: температура (стайна,
телесна, външна); измерване на въглеродния диоксид; вентили и други идеи за спестяване
на енергия. и т.н. Направете постер за всеки уред и данните, засичани през двете седмици,
които да продължат през цялата година. По този начин по-голяма част от вашите съученици ще видят как тяхното използване е довело до положителни резултати. Закачете ги на
видно място в училището, за да се приобщят колкото е възможно повече хора!

№ 5. Използвайте асоциативната делова игра за моделиране на нагласи „Аз съхранявам света и с помощта на моето семейство у дома“:
Направете таблици, графики, опишете фактите в цифри, картини и т.н. за енергийните разходи на вашето семейство. Записвайте данните, които сте открили, за да можете след това
да ги анализирате, да ги сравните и коментирате със своите съученици. Намерете информация, систематизирайте я и направете постери или презентация за начините за спестяване
1

https://www.google.com/search?q=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&client=firefoxbd&channel=
crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieyLvCk8vhAhXpwsQBHWSNAS0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=654
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на енергия. Покажете ги, поставете ги на видно място във вашето училище или и ги раздайте на своите съученици. Можете да използвате подобни модели, ако ги използвате у дома.
Можете да изчислите вашето потребление на енергия.

№ 6. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележи до всеки знак в колонките доказателство за
това. Можете да използвате текст или знак, рисунка. Интересно ще е учителят да анализира
резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

Изучаване

Оценяване

Прилагане

2

2

Източник: https://www.google.com/search?q=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&client=firefox
bd&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieyLvCk8vhAhXpwsQBHWSNAS0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=654
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17

Тема 3. От времето към климата
Работен лист 3. Седмици 5. и 6.
Цели: Да се формират и усъвършенстват представи за „време“ и „климат“, и да се систематизират в ключови понятия. Да се свързват климатичните промени с времеви периоди и
продължителност; да се коментират и анализират дейности на човешкото поведение, представляващи заплаха за озоновия слой, както и да се предлагат начини за предотвратяване
на разрушаването му. Да се формулират правила за поведение в семейството, в класа, в училището; визуализират връзката „време – човешка намеса – климат“. Да се илюстрира положителната, превантивна намеса на хората, като се използват упражнения, опити и модели.
Ядро: Енергия и климат.

Компетенции: дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Анализира понятията „време“ и „климат“. Изброява различни начини, чрез които хората могат да запазят климатичното равновесие и да формулира предложения за промяна. Дава примери за опасни химични вещества и смеси, използвани в ежедневието. Посочва правилните начини за безопасна употреба, съхранение и изхвърляне.

Интерактивни технологии:

№ 1. Използвайте делова игра заедно с моделна схема – ключови думи за двете понятия.
Каква е разликата между „време“ и „климат“? Нека всеки добавя дума към табло с двете
понятия, в които участват повече от една характеристика.
КЛИМАТ

ВРЕМЕ

Може да се обобщи от учителя: учените под понятието „време“ разбират конкретните,
съществуващите в определен момент или период атмосферни условия на земната повърхност и на различните височини, а цялата многогодишна съвкупност на тези условия, характерни за дадена местност, разглеждат като „климат“.
Какво означава думата „климат“? Съвременните учени разглеждат климата, като комплексно понятие, цялата съвкупност от състоянието на системата, океан – суша – атмосфера, за
период от няколко десетилетия. В рамките на една седмица измервайте три пъти в денонощието и записвайте в таблицата външната температура на въздуха.
Ден

Понеделник
Вторник

Сутрин

Обед

Вечер

Сряда

Четвъртък
Петък

Събота

Неделя

№ 2. Моделиране на резултатите от измерването.
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Направи свой по този примерен Дневник. В съд измервай и записвай количеството валежи
(утаяване); измервай и записвай температурата по Целзий (С to).

Метеорологичното време

Средната тенденция на времето в големи пространства
и в големи количества от време (над 30 години).

Утаяване

Вода, която пада от небето до земята като валежи, включително дъжд, сняг, и градушка.

Метеомер/анемометър
Скала на ветровете
Климат

Мащаб от дванадесет точки, с които се сравнява скоростта на вятъра в наблюдавани условия.
Устройство, използвано за измерване на скоростта на
вятъра.
Условията на атмосферата в даден момент.

№ 3. Дискусионни разкази – учениците да говорят за идеите си в областта на науката.
По този начин те ще могат да приемат, да анализират, да критикуват и оценяват различни
гледни точки.

Разгледайте картинките и кажете кой отговор е най-правилен и защо? Подгответе се с аргументи в защита на тезата си. Може да се обедините в екипи, да дискутирате и чрез излъчен
говорител да защитите позицията си. В началото направете списък с правила, който да се
спазва по време на дискусията от всички участници.
Примерна дискусия:3

3

https://www.google.com/search?client=firefoxd&channel=crow&biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei=wdiwXJXkG6GF1fAPs8WZ2A4&q=
%s_l=img.3...32856.33918..35717...0.0..0.138.613.4j2......0....1..gws-wiz-img.tOJDrXOULlc#imgrc=E8fh7nDflHIXhM
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№ 4. Самооценяване. Можеш ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележи до всеки знак в колонките доказателство за
това. Можете да използвате текст или знак, рисунка. Това ще бъде интересно учителят да
проследява след приключването на всяка тема.
Степени

Изучаване

Оценяване

Прилагане

20

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

21

Тема 4. Климатът в миналото и сега
Работен лист 4. Седмици 7. и 8.
Цели: Да свързват физико-географското място с климата, с времеви периоди и продължителност. Да коментират и анализират дейности на човешкото поведение, които представляват заплаха за озоновия слой, както и да обяснява начините за предотвратяване на разрушаването му. Да споделят истории на ученици, които са в различни населени места по света
(климатични зони). Съпреживяват живота на древни животни при определени климатични
условия – провеждане на дискусии, решаване на противоречия и пр.
Ядро: Енергия и климат.

Компетенции: дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Разбира връзката „климат“ – „физико-географското място“ – „историческо време“. Участва в дискусии по темата, решава противоречия, взема отношение и
отстоява позиция. Използва упражнения, елементарни опити и модели.
Ориентира се във видове карти, визуални материали и виртуални модели.

Интерактивни технологии:
№ 1. Знаете ли, че:

• Редовни метеорологични наблюдения съществуват от 160 години (след около 1850 г.);
• Първите инструментални метеорологични измервания в България започват през 1860 г.

в двора на Австрийското консулство в гр. Русе (150 г. метео-наблюдения; 120 г. метеослужба).

Довършете интересна информация, свързана с климат в миналото и днес за хора, растения
и животни. Запознайте съучениците си в цялото училище чрез атрактивни постери с любознателна информация.
№ 2. Използвайте делова игра със състезателен (кооперативно-конкурентен) характер: „Климатът в миналото и сега“.
Разгледайте двете карти.

Помислете, обсъдете и отговорете на следните въпроси: Как се е променило оцветяването
на земната повърхност на сушата? Каква е дълбочината на океана по крайбрежието (тъмносин и светлосин цвят)? Какво се случва с климата? Еднакъв ли е в миналото и сега? В какво
се състои разликата?

22

КЛИМАТЪТ В МИНАЛОТО И СЕГА
• Климатът на Земята винаги се е променял. Само преди двадесет хиляди години голяма

част от Северна Европа е била покрита от огромен ледник, който е стигнал до дебелина
около 3 км. Планински вериги като Алпите и Пиринеите са били покрити с ледникови
„шапки“

• През ледниковата епоха са се наблюдавали резки измествания на климатичните зони,
което е било резултат от разширяване или свиване на ледената покривка.

• Последният ледников период приключил преди около десет хиляди години и климатът е станал по-мек.

№ 3. Планетата Земя се задъхва – от какво? Разгледайте картината и обяснете.

№ 4. „Разкажи“.
Какви дрехи обличам според климата? Какъв е гардеробът на детето в Африка? Какъв е
гардеробът на детето в Сибир? Какъв е гардеробът на детето в България?

№ 5. „Животните в миналото и сега“.
Какво знаеш за динозаврите? Кога са живели? Изчезнали ли са? Защо? Използвайте текста
от източника в Интернет, за да разберете (източник: https://dariknews.bg/novini/liubopitno/
zashto-sa-izcheznali-dinozavrite-1583167).
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Динозаврите са били праисторически влечуги, които живеели през ера, наречена още „Ерата на динозаврите“. Те са били влечуги и са се излюпвали от яйца. Не са можели да летят и
не са живеели във водата. Най-големите динозаври са били до 40 метра дълги и 15 метра
високи. Най-малките са били с размер на пиле. Господствали по Земята над 165 милиона
години, но неизвестно как са изчезнали преди 65 милиона години. Учените правят хипотези, търсят и изучават вкаменелости, за да научат повече за изумителния праисторически свят на динозаврите. Никой не знае със сигурност защо и как динозаврите са изчезнали.
Днес най-популярна е „астероидната теория“ за изчезването на динозаврите. Според
тази теория голям астероид или комета се сблъсква със Земята преди около 65 милиона
години (полуостров Юкатан, Мексико). Учените смятат, че такъв голям сблъсък изхвърля толкова много прах във въздуха, че слънчевата светлина не е в състояние да премине,
и растенията и животните умират. Драматичните промени в климата, резултат от
този огромен сблъсък, са били твърде много за динозаврите. Те не са били в състояние да
оцелеят. Били прекалено огромни. Друга причина, която може да обясни как динозаврите
са изчезнали, е вулканичната дейност. Огромно увеличаване на вулканичната активност преди около 65 милиона години разпръсква много пепел във въздуха, която блокира
слънчевите лъчи и убива динозаврите.4

№ 7. Асоциативна игра за моделиране на нагласи:
„Хората в миналото и сега“. Попитайте вкъщи родителите си за филма „Фред Флинстоун“.
Разбрахме какви животни и растения са живели в миналото, знаем какви са те сега. Помислете и дайте своите отговори на следните въпроси: А какви са били хората в миналото? Как
са живеели сред тази растителност и сред тези животни? С какво са се хранели? С какво са
се обличали? Къде са живеели? Какви са били домовете им? Как са се учили? Хората по някакъв начин въздействат ли върху климата? Вие можете да допълните въпросите.

4
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Източник: https://dariknews.bg/novini/liubopitno/zashto-sa-izcheznali-dinozavrite-1583167

№ 8. Дейности по Енергийната ефективност.
Те продължават от предходните теми. Въведохте ли вече план за енергийна ефективност?

Отоплителната инсталация може да се настройва и се наглася според следниите правила:
Дневно отопляване_______ до_______
Предварително настроена температура в клас:_______
Намалено ползване в уикенда от _______до _______
През уикендите ползването на се редуцира
Настроена при редуцираното ползване температура:________
Намалено ползване през ваканциите от ________до________
През ваканцията потреблението не се редуцира
Тръбите на парното в мазето са

изолирани

не са изолирани

№ 9. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележи до всеки знак в колонките доказателство за
това. Можете да използвате текст или знак, рисунка. Интересно ще е учителят да анализира
резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

Изучаване

Оценяване

Прилагане
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Тема 5. Естествен парников ефект
Работен лист 5. Седмици 9. и 10.
Цели: Да се осъзнае, че земната атмосфера съдържа парникови газове. Да се визуализира
връзката между водните изпарения, въглеродния диоксид, озона, метана, хелия и др. в схематични модели. Да се илюстрира как парниковите газове абсорбират част от слънчевата
светлина и я задържат в атмосферата. Да се използват упражнения, опити и модели за демонстриране пред учениците.
Ядро: Потребление и отпадъци.

Компетенции: дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Анализира влиянието на замърсяването на околната среда върху
здравето на човека. Изброява различни места, които хората замърсяват, обяснява как става
това и формулира предложения за промяна. Дава примери за опасни химични вещества и
смеси, използвани в ежедневието. Посочва правилните начини за безопасна употреба, съхранение и изхвърляне.

Интерактивни технологии:

№ 1. Използвайте делова игра:
„Защо продължаваш да говориш за тези парникови газове?“ Виона попита Феликс: „В оранжериите има ли специални газове?“ „Да, когато оставите доматите да изгният“ я дразни
Мануел. „Добре, не сте далеко от истината…“, казва Феликс. „Когато растенията изгниват,
те отделят СО2 но това не е всичко…“ Айше го прекъсва: „Но, въпросът е защо доматите или
марулята узряват по-бързо в оранжерии? Въпреки че навън все още е студено.“ Какъв е този
тъп въпрос?“ – кикоти се Виона. „Защото в оранжериите е топло, разбира се.“
Но защо? Проучете проблема чрез експеримент. Материали:
• Два черни 35 mm филм контейнера напълнени с вода без капак.
• Един термометър.
• Една стъклена чаша, която трябва да поставите отгоре върху един от двата филмконтейнера.
№ 2. Елементарен опит:
Използвайте термометъра, за да мерите температурата на двата филм-контейнера на всеки
три-пет минути и въведете данните в таблица.

Внимание: водата трябва наистина да е гореща.

№ 3. Моделиране на резултатите от елементарния опит.
1. Защо водата е по-топла в единия филм-контейнер, отколкото в другия? Запишете идеите си.

2. Налице е парников ефект, в атмосферата на Земята също. Какво го причинява? В крайна
сметка Земята не е кристална топка. Събери информация, консултирай се с книги, енциклопедии, погледни и потърси и в Интернет.
3. Защо естественият парников ефект е важен за живота на Земята? Какво ще се случи, ако
не съществува? Намери поне три отговора.
Час/минути

Температура в контейнер 1 Температура в контейнер 2
(Целзий)
(Целзий)
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№ 4. Моделиране на цикъла на СО2
Довършете модела, като нанесете в полетата ключови думи, важни за разпространението
на СО2.

№ 5. Моделиране на източници за СО2
Като използвате примера, направете постер с различни източници на СО2. Използвайте
илюстрации от списания и вестници.
Гориво – известно като изгаряне.
Изгарянето се използва в много
области на човешкото общество.

Изгарянето на изкопаеми горива се
използва в повечето видове транспорт,
а също и при производството на
електроенергия.

Фотосинтезата – това
е процесът, използван от
растенията за създаване
на храна. Растенията
реагират на водата от
почвата с въглероден
диоксид от въздуха,
използвайки слънчева
светлина в хлоропласти
вътре в растителните
клетки.

Респирация на растенията
– Както фотосинтезиращите,
растенията също така дишат. Това
е един и същ процес, който се
извършва при животните.

Разграждане – Процесът на разграждане
на органични вещества от други живи
организми като червеи, бактерии и гъбички.
Разграждащите вещества след това отделят
въглерода в атмосферата чрез дишане.
Дихание на животните – Това е реакцията,
която се случва във всички живи същества,
където се отделя енергия от глюкоза,
използвайки кислород. Продуктите от тази
реакция са въглероден диоксид и вода.
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№ 6. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележете до всеки знак в колонките доказателство
за това. Интересно ще е учителят да анализира резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

Изучаване

Оценяване

Прилагане

29

30

Тема 6. Различно място – различен климат
Работен лист 6. Седмици 11. и 12.
Цели: Да се формират и усъвършенстват представи за „място“ и „климат“, и се визуализира връзката „време – човешка намеса – климат“. Да свързват физико-географското място с
климата и анализират дейности на човешкото поведение, които представляват заплаха за
озоновия слой, както и да обясняват начините за предотвратяване на разрушаването му. Да
споделят преживявания от живота си при определени климатични условия – провеждане
на дискусии, решаване на противоречия.
Опознаване на климатичните зони върху визуален материал.
Ядро: Енергия и климат.

Компетенции: дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Разбира връзката „физико-географското място“ – „климат“ (пояс,
област). Участва в дискусии по темата, решава противоречия, взема отношение и отстоява
позиция. Използва елементарни опити и модели. Ориентира се във видове карти, визуални
материали и виртуални модели.

Интерактивни технологии:

№ 1. Използвайте делова игра със състезателен (кооперативно-конкурентен) характер –
„Различен климат – различно място“.
Организирайте се в отбори. Изберете си говорител. Помислете, обсъдете и отговорете на
следните предложения: избройте колкото се може повече места с различен климат, разделяйки ги на „топли“, влажни и топли и „студени“, но сухи и мразовити. Използвайте климатични пояси (хора, растения и животни на Екватора, в тропиците, в умерено-континенталния пояс, в полярния). После припомнете и опита на учениците от екскурзии в различни
области – планината, равнината, брега, на полето. Избройте колкото се може повече облеклото на хората в различните климатични пояси. Може и да го нарисувате (храната на хората, животните и храната им, растителност, превозни средства и др.). Избройте колкото
се може повече положителни за климата факти в начина на живот на хората за тези зони.
Избройте колкото се може повече отрицателни за климата факти в начина на живот на хората за тези зони.
№ 2. Опишeте какво показва картата?

Защо в планините има сняг, а в равнините не? Как вулканът променя климата в района? Как
водните басейни променят климата в района? А дейността на хората?
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Как се променя температурата в България в периодите 2021-2050? В едната колона учените
предвиждат по-малка промяна, ако хората пазят планетата и спестяват енергия, а в другата
е по-лошият сценарий, когато те няма да се справят добре с промяната на своето поведение.
Сценарии при промяна с 4,50 C
(2021-2050)
Температура (0C)

Валежи (mm/day)

Сценарии при промяна с 8,50 C
(2021-2050)
Температура (0C)

Валежи (mm/day)

№ 4. Асоциативна игра за моделиране на нагласи: „Влиянието на хората и въздействието им върху климата на България“.
Свържете се със свои съученици, от същата възраст в различна от вашата географска област.
В рамките на един месец наблюдавайте и отбелязвайте в дневник доказателствен материал
за времето всеки ден (като средна дневна температура за деня, валежи и пр.).
Най-голямата заплаха за България е затоплянето. На второ място е намаляването на валежните количества и водните запаси като цяло, а на трето – замърсяването на въздуха с вредни газове заради човешката дейност. Очертават
се неблагоприятни тенденции. Климатът, южно от Стара планина, да става все
по-средиземноморски, а на север – плодородните земи бавно да се опустиняват.
Промените в климата ще окажат влияние и на секторите, които зависят от температурите и валежите. Това са селското стопанство, лесовъдството, енергетиката
и туризмът.

Засушаването би могло да унищожи повече от половината гори у нас. Това се дължи на
факта, че близо 61% от горите ни са в зоната под 800 м надморска височина – те
могат да бъдат засегнати от драстичните промени на климата. Заради по-дългите
периоди на суша, има опасност да последват бури, пожари, свлачища и тежки наводнения с разрушения и жертви. Съществуват предвиждания и за разпространение на
инфекциозни и други болести, които по принцип са изолирани в тропическите зони.
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Коя снимка показва, че климатът в България става субтропичен (топъл и влажен)? От какво се причиняват наводненията?
№ 5. Нека „климатичните детективи“ да открият кои са най-студените и най-топлите
години от 1887 година досега.
Не забравяйте да попълвате и данните от вашето училище.

Помещение
номер

Температура

Пример:
Класна стая
3С, 1014

220С

Вентил(и)
на парното,
настроен(и) на

4

3

5

Отворени
прозорци

Допитване
сред учениците
(твърде топло/
твърде студено/
оптимално)

1

твърде топло
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Тема 7. Човекът променя климата
Работен лист 7. Седмици 13, 14, 15,16 и 17.
Цели: Да се осъзнае, че прекомерната консуматорска употреба на земните ресурси е пагубна за хора, растения и животни. Да се визуализира връзката „употреба на природните ресурси“ – „човек“ в схематични модели. Да се използват упражнения, опити и проекти.
Ядро: Общество и околна среда.

Компетенции: дидактични компетенции, природонаучни компетенции, начин на измерване и отразяване на резултатите от измерването, компетентно боравене с измервателни
уреди.
Очаквани резултати:

Анализира влиянието на замърсяването на околната среда върху здравето на човека. Изброява различни места, които хората замърсяват, обяснява как става това и формулира
предложения за промяна. Дава примери за опасни химични вещества и смеси, използвани в
ежедневието. Посочва правилните начини за безопасна употреба, съхранение и изхвърляне.
Посочва правилните начини за правилна и балансирана употреба на природните ресурси.

Интерактивни технологии:

№ 1. Използвайте делова игра „Аз наблюдавам, измервам, отбелязвам и оценявам?“
На учениците се предлагат карти със списъци от възможни ежедневни навици на поведение, върху които се прави индивидуално и групово оценяване.
Първо, определете кои са вашите ежедневни навици на поведение, свързани с употребата
на природни ресурси, енергия (електро и отоплителна), храна и т.н. След това помислете
как да ги измервате ежедневно. Например измервате количеството вода за сутрешен тоалет. Засичайте електромера за едно денонощие. Засечете топломера на радиатора за едно
денонощие на различни степени на режим и така нататък. Направете таблици, списъци и
редовно, ежедневно нанасяйте резултатите в рамките на един месец. Сравнете резултатите
със своите съученици.
Спестяване Декември
12
седмица

Декември

Декември

Януари

Януари

Януари

13
седмица

14
седмица

15
седмица

16
седмица

17
седмица

Водомер

Електромер
Топломер
Луксомер

СО2
измервател

Дигитален
измервател
на качество
на въздуха
в затворени
помещения

№ 2. Дидактична игра „Познай за какво служи и какво измерва“?
Предложете на учениците да изработят кръстословица, като включат наименованията на
измерителните уреди. Аргументирайте защо се използват от хората, които искат да спестят
енергия и да съдействат за благоприятни промени в климата.

35

Страна
на стаята
Прозорец

Брой
лампи

Сила на
Осветлението
в лукс

Лична преценка
(твърде светло/
твърде тъмно/
оптимално)

Възможност
да се
включи
светлината
(да/не)

Идеи за
пестене на
енергия

Стена

Дъска

№ 3. Дискусия по моделни схеми на връзки. Визуализирайте връзката относно „прекомерната и небалансирана консуматорска употреба на природните ресурси“ и
„човекът“ в схематични модели. Използвайте схематични знаци за: вулканична дейност,
океански течения, слънчева активност, земетресения, вредни емисии от дейността на
хората, замърсяване (окисляване) на океана
в резултат от дейността на хората.
№ 4. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте
най-добри при изпълнението на темата? Отбележете до всеки знак в колонките доказателство за това. Може да използвате текст
или знак, рисунка. Интересно ще е учителят
да анализира резултатите от всяка тема след
приключването ѝ.
Степени

Изучаване
Оценяване
Прилагане
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Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

37

Тема 8. Възобновяеми енергии
Работен лист 8. Седмици 19. и 20.
Цели: Осъзнаване значението на мрежа от интелигентни „възобновяеми енергии“ чрез
изграждане на инфраструктура. Възприемане на алтернативите в производството на
електроенергия. Обобщаване на промените на климата в глобален мащаб като градивен,
позитивен и съзидателен елемент в културата на човечеството по отношение баланса на
планетата Земя чрез интелигентните възобновяеми енергии. Използване на упражнения,
опити и модели.
Ядро: Енергия и климат.

Компетенции: дигитални и дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Осъзнава огромния потенциал за бъдещето по отношение на интелигентните възобновяеми енергии. Знае кои са алтернативите, кои са интелигентните възобновяеми енергии в производството на електроенергия. Анализира факти от настоящето,
стига до конкретни изводи в перспектива. Споделя на надежди и възможности за бъдещето
на планетата Земя. Идентифицира отношението към климатичните промени. Посочва правилните начини за превенция на дългосрочни и устойчиви инициативи по посока опазване
на околната среда. Посочва правилните начини за формиране на екологична култура у хората относно правилна и балансирана употреба на природните ресурси.

Интерактивни технологии:

№ 1. Използвайте делова игра „Видове интелигентни възобновяеми енергийни източници“.
Потърсете материал за интелигентните възобновяеми енергийни източници. Каква според
вас ще бъде интелигентната къща на бъдещето? Какво е важно и интересното да се знае за
потреблението им? Разделете се в групи и изобразете новата информация в снимки, постери, презентации.
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Слънчеви панели
Хибриден автомобил
Хибриден автомобил
задвижван изцяло или частично
от електроенергия, може в
случаите когато не се използва
и когато има излишна енергия в
мрежата да бъде зареждан като
осигури по този начин резервен
източник на електрозахранване
за пиковите часове.

Домакинството произвежда
част от консумираната енергия
посредством слънчеви панели.
Ако произведената енергия
надхвърли потреблението,
излишната енергия се изнася
в мрежата.

Високоскоростна
свързаност
Сензори за модеми
разположени по мрежата
и високоскоростна
свързаност осигуряват
комуникационния гръбнак
на цялата система.

Интелигентни средства
за търговско измерване
Диференцирани цени на
електроенергията в зависимост
от моментното натоварване
на мрежата биха създали нови
възможности за домакинствата
да управляват своето
потребление.

Възможности за избор
на потребител

Интелигентни ел. уреди
Интелигентните ел. уреди с
интегрирани възможности за
комуникация с мрежата събират
информация за моментното
състояние и автоматично се
включват или изключват, за да
оптимизират натоварването.

Потребителят може да
регулира вида на доставяната
енергия с едно кликване на
мишката. 100% енергия от
ВЕИ? Най-евтина енергия?
В града на интелигентните
мрежи всичко това е
възможно.

№ 2. Моделиране на връзката „Човек – енергия – загуби“:
Визуализирайте връзката показваща загубите на енергия, които прави човекът ежедневно.
Например у дома, или в училище от неуплътнени прозорци. Какви трябва да бъдат постройките, за да се съхрани топлината? Първо анализирайте и разпределете правилно групите
теми, които ще изследвате и визуализирате. Бъдете креативни, направете няколко различни и атрактивни варианти. Направете ги в таблици, в схеми чрез екипна работа.

№ 3. Асоциативна игра за моделиране на нагласи „Днес и утре с интелигентните възобновяеми енергийни източници“.
Намерете информация, систематизирайте я и направете постери или презентация, показваща положителния ефект и ползата от тези източници. Имат ли те негативен ефект? Знаете
ли в какво се състои? Направете таблица, опишете фактите в цифри, картини и т.н. Записвайте данните, които сте открили, за да можете след това да ги анализирате, да ги сравните
и коментирате. Разделете се на екипи, разпределете си области на разследване.
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Интелигентните възобновяеми енергийни източници
Положителен ефект

Отрицателен ефект

Забележка

№ 4. Ученическо презентиране по екипи с ученици от цялото училище на тема: „Как
възобновяемите енергийни източници ще променят света?“
Направете във вашето училище работен семинар. Рекламирайте чрез брошури/листовки
дата, ден, час и място. Разделете се на екипи, всеки със своята област на компетентност.
Всеки екип да каже и покаже експеримент, макет, постер и т.н. Част от информацията я визуализирайте на постери, закачете ги на видно място в училището, тя е важна!

№ 5. Ежедневна проверка на електроуредите в дейностите на енергийния екип.

Уред
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Брой

Мощност на
вата

Състояние
(стенд-бай/
включен/
изключен)

Идеи за пестене на
енергия

№ 6. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележете до всеки знак в колонките доказателство
за това. Можете да използвате текст или знак, рисунка. Интересно ще е учителят да анализира резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

Изучаване

Оценяване

Прилагане
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Тема 9. Климатът в България и нашето бъдеще
Работен лист 9. Седмици 21, 22, 23, 24.
Цели: Прогнозиране на възможни следствия от поведението и дейността на хората в България. Сравнителна характеристика на температурните стойности на най-топлите дни, над 30
градуса по Целзий. Анализ и коментар на четири сезонното климатично време в България.
Възприемане на негативното отражение на климатичните промени в България. Моделиране на симулация на динамиката по отношение глобалната и тотална промяна на климата.
Осъзнаване на поведението за промяна на климата като позитивен и съзидателен елемент
в културата на учениците и на семействата им по отношение баланса на планетата Земя.
Използване на упражнения, опити и модели, участие в проекти.
Ядро: Енергия и климат.

Компетенции: дигитални и дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Осъзнава огромния потенциал на поведението за бъдещето на живота и дейността на хората в България. Може да отчита, сравнява и анализира температурните стойности на най-топлите дни, над 30 градуса по Целзий. Анализира и коментара четири
сезонното климатично време в България през последните две години. Посочва правилните
начини за превенция на дългосрочни и устойчиви инициативи по посока опазване на околната среда. Посочва правилните начини за формиране на екологична култура у учениците
относно правилна и балансирана употреба на природните ресурси. Анализира факти от настоящето, стига до конкретни изводи в перспектива. Споделя надежди и възможности за
бъдещето на планетата Земя.

Интерактивни технологии:

№ 1. Използвайте деловата игра „Климатични зони в България“
Потърсете материал за климатичните зони в България. В кои от тях според вас ще е найгорещо, най-студено и защо? Как климатът на различните населени места влияе на живота
на хората, растенията и животните? Разделете се в групи и изобразете новата информация
в снимки, постери, презентации.

Сравнете климатичните области и ги оценете за развитие на зимните спортове и туризъм,
за отглеждане на тютюн, за отглеждане на зеленчуци, за риболов и отдих на брега. Отбележете в постер данни от метеорологична станция във вашия роден край и я анализирайте.
Сравнете с представената тук за същата климатична област. Има ли различия? Кои са причините? Какви неблагоприятни метеорологични явления се наблюдават в родния ви край?
Какви са последиците от тях? Кои са най-големите замърсители на въздуха във вашия роден край? Какво се прави за преодоляването на този проблем?
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5

№ 2. Асоциативна игра за моделиране на нагласи „Аз творя“
Намерете информация, систематизирайте я и направете постери или презентация за различните форуми, отбелязващи значими дни, например Ден на Земята (22 април), Ден на
река Дунав (29 юни) и т.н. Знаете ли защо се отбелязват и празнуват те, какъв е смисълът
им? Направете таблица, опишете фактите в цифри, картини и т.н. Направете креативни
предмети, като тези гривни за Деня на Водата (22 март) и ги раздайте на своите съученици.

5
Източник: https://www.google.com/search?q=%%8F&client=firefoxd&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfzdbpt
unhAhVwwcQBHT28BbAQ_AUIDigB&biw=1366&bih=654
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№ 3. Ученическо презентиране с ученици от цялото училище на тема: „Четирите сезона в България“.
Направете във вашето училище в различни ателиета презентиране. Рекламирайте чрез
брошури и рекламни листовки дата, ден, час и място. Всеки екип да каже и покаже част, модел, дейност, проект, свързан с един от четирите сезона в България и т.н. Визуализирайте
част от информацията на постери, закачете ги на видно място в училището, тя е важна!

№ 4. Очаквани резултати за спестяването на енергията.
Разгледайте къде е най-големият разход на енергия в различните отрасли на Германия. Направете подобни диаграми за разходите на всеки клас във вашето училище.

РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ В ГЕРМАНИЯ
Желани температурни стойности:
Класна стая
Потребление
Индустрия

Транспорт
Търговия

В момента

Стълбища

Трябва да
бъде

200С

Коридор

14-170С Салон

Регулируеми
термостати
на парното
(да/не)

16-180С

15-180С
Усещане за
температурата

(студено/топло/ок)

Температура

Идеи за пестене
на енергия

Брой

От тях
отворени

От тях
наклонени

Навици на
проветряване (винаги
под наклон, ударно
проветряване, никога
не се проветрява)

Прозорци

Идеи за пестене
на енергия
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№ 5. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележете до всеки знак в колонките доказателство
за това. Може да използвате текст или знак, рисунка. Интересно ще е учителят да анализира
резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Изучаване

Оценяване

Прилагане
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Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне
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Тема 10. Глетчери и топене на леда
Работен лист 10. Седмици 25. и 26.
Цели: Да се моделират климатичните промени, свързани с топенето на снежните върхове
на планините и намаляването на ледените блокове на Земята. Да се дискутира негативното
отражение на климатичните промени и връзката им с намаляването или пресъхването на
реки, водни басейни и водни обитатели. Да се представи негативното отражение на климатичните промени и връзката им с намаляването на сладката питейна водя, която се съхранява до 70% в ледените глетчери. Да се приложи симулация на динамиката по отношение
глобалната и тотална промяна на климата. Да се обсъдят промените на климата в глобален
мащаб като градивен, позитивен и съзидателен елемент в културата на човечеството по отношение баланса на планетата Земя. Да се използват упражнения, опити и модели, проекти,
екипна работа.
Ядро: Вода, почва, въздух.

Компетенции: дигитални и дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Анализира факти от миналото и стига до конкретни изводи Споделя
надежди и възможности. Идентифицира отношението към климатичните промени. Анализира влиянието на замърсяването на околната среда върху здравето на човека. Посочва
правилните начини за превенция на дългосрочни и устойчиви инициативи по посока опазване на околната среда. Посочва правилните начини за формиране на екологична култура у
хората относно правилна и балансирана употреба на природните ресурси.

Интерактивни технологии:

№ 1. Моделиране на „Продължителността на времето за топенето на глетчерите (ледниците)“
Визуализирайте връзка, показваща откога учените алармират за екологичния проблем относно глобалното затопляне и топенето на ледниците – влиянието им в схематични модели.
Първо анализирайте и разпределете правилно етапите, годините, през които е започнало
да се отчита тревожната статистика на екологичния проблем. Направете ги като контрастни схеми. Бъдете креативни, направете няколко различни и атрактивни варианти.
6

№ 2. Асоциативна игра за моделиране на нагласи „Глобални климатични промени“
Климатичните промени вече са факт. Ледниците, айсбергите се топят. Кои са факторите,
спомогнали за това негативно явление? Може ли да бъде овладяно, от там и спряно или
процесът вече е необратим? Направете таблица и опишете фактите в цифри, картини и т.н.
Записвайте данните, които сте открили, за да можете след това да ги анализирате, да ги
сравните и коментирате. Направи постер или презентация показваща вредата и опасността.

6
Източник: https://www.google.com/search?client=firefoxd&channel=crow&biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei=k7XAXPGsJJCY1fAPwO
uo4Ac&q=meltung+of+glatchier&oq=meltung+of+glatchier&gsgwwiimg..0j0i19j0i30i19.xmiDtjgvjxQ.
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№ 3. Асоциативна игра за моделиране на нагласи „Влияние на глобални климатични
промени върху хората, растителността и животните“
Отчетохте климатичните промени като негативен и реален факт. Топенето на ледниците,
айсбергите как се отразява на хората, на фауната и особено на животните, които живеят
по тези места? Направете таблица, опишете фактите в цифри, картини и т.н. Записвайте
данните, които сте открили, за да можете след това да ги анализирате, да ги сравните и коментирате. Направи постер или презентация, показващи вредите и опасностите.
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Можете да сравните значението на леда и на снега за живота на земята. Поставете съответните характеристики със стрелка към двете колони.
Сняг

Описание

• Защитава земята от замръзване, спасява посевите;
• в градовете благотворната му роля се изразява в из•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чистването на въздуха от прах и вредни газове;
валеж под формата на множество снежинки, образувани от кристален лед;
съставен от малки твърди частици, той е зърнест
материал;
има отворена и мека структура, освен ако не е уплътнен от външен натиск;
обикновено се образува високо в атмосферата от водни пари при температура под 0°C, след което пада
на земята;
може да бъде произвеждан и изкуствено, като в този
случай всъщност се получават малки гранули, подобни на мека градушка;
твърдо агрегатно състояние на водата;
промяната към това състояние настъпва, когато
течната вода се охлади до температура по-ниска от
0 °C;
може да се формира и на по-високи температури при
по-високо налягане, отличава се с различна кристална структура от нормалния;
естествено образуван блок;
плава над течната вода – свойство с изключителна
важност за земния климат;
може да образува висулки, подобни по външен вид
на сталактитите, тъй като водата замръзва докато
се стича надолу.

Кои от харатеристиките са илюстрирани със снимките?
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Лед

Топенето на лед в Арктика може да окаже отрицателно въздействие върху Атлантическата
циркулация (движение на водата) в океана – значима част от най-голямата океанска циркулационна система на планетата. Това е сложна система от океански течения, която помага
за регулирането на океанските и атмосферните температури. Нейното сриване ще има тежки последици, които учените не смеят дори да се опитат да прогнозират.
№ 4. Симулация: „Експерименти с вода“.

На картинките по-долу са изобразени опити с вода. Какво представлява тя? Колко вида вода
съществува? Може да започнете, като представите агрегатното състояние на водата. Защо
трябва да пазим и защитаваме водата? Как трябва да бъде защитена? Разделете се на екипи,
всеки със своята област на компетентност, записвайте, за да може след това всеки екип да
каже и покаже какво е открил при експериментирането. Визуализирайте тази информация
на постери, закачете ги на видно място в училището, тя е важна!
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№ 5. Използвайте делова игра „Всеки един от нас може да помогне, нека започнем веднага!“.
Какво вие, като ученици можете да направите за опазване на природата, както регионална,
така и глобална? Потърсете материал какво се прави по темата в световен мащаб. Взети ли
са конкретни мерки? Помислете, обсъдете заедно в групи и го изобразете в снимки, постери, презентации.
7

№ 6. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележете до всеки знак в колонките доказателство
за това. Може да използвате текст или знак, рисунка. ТИнтересно ще е учителят да анализира резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

Изучаване

Оценяване

Прилагане

7
Източник: https://www.google.com/search?client=firefoxd&channel=crow&biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei=ArXAXNvMD7yp1fAP5
-WI8A0&q%B0&gs_l=img.12...7736.7736..10384...0.0..0.95.95.1......0....1..gws-wiz-img.vP-iP2soIWo
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Тема 11. Селско стопанство и промени в климата
Работен лист 11. Седмици 28, 29, 30.
Цели: Съпоставяне на местности с различна растителност и значението им при опазване
на климата (например тропическата гора – отнема въглеродния диоксид и складира въглерода). Възприемане на негативното отражение на климатичните промени и връзката
им със селското стопанство. Схващане на промените на климата в глобален мащаб като деструктивен елемент в културата на човечеството по отношение баланса на планетата Земя.
Визуализиране на промените на климата в глобален мащаб като градивен, позитивен и съзидателен елемент в културата на човечеството по отношение баланса на планетата Земя.
Използване на упражнения, игри, проекти и екипна работа.
Ядро: Общество и околна среда.

Компетенции: дигитални и дидактични компетенции, природонаучни компетенции.

Очаквани резултати: Анализира факти от миналото и стига до конкретни изводи. Споделя
надежди и възможности. Идентифицира отношението към климатичните промени. Анализира влиянието на замърсяването на околната среда върху здравето на човека. Посочва
правилните начини за превенция на дългосрочни и устойчиви инициативи по посока опазване на околната среда. Посочва правилните начини за формиране на екологична култура у
хората относно правилна и балансирана употреба на природните ресурси.

Интерактивни технологии

№ 1. Моделиране на връзката „Човек – историческо време – храна“:
Визуализирайте връзката, показваща историческото време и начина на хранене на хората (може да прибавите и животните, техния начин на живот, включващ храненето). Първо
анализирайте и разпределете правилно годините, които ще изследвате, анализирате и визуализирате. Направете го в таблици, в схеми – едните срещу другите. Бъдете креативни,
направете няколко различни и атрактивни варианта.

Древният математик и философ Питагор е бил стриктен вегетарианец. Той е вярвал,
че след смъртта човешката душа се пренася в животно и следователно – да се храниш с
месо е убийство.
Древните египтяни често са изобразявани на лов и риболов, но проучванията показват,
че повечето от жителите на долината на Нил всъщност са били вегетарианци. Диетата
им се е състояла главно от зърнени култури – пшеница, ечемик и просо. Асортиментът на
зеленчуци е бил ограничен до чесън и лук.
Лукът е имал изключително важна роля в религиозните ритуали на египтяните – жреците заковавали лук върху жертвениците.
Конопените семена са се използвали от древните хора в Евразия като хранителна култура. От него са правели масло и брашно и са варили каша. До 10. век в Китай конопът е
неразделна част от хранителния режим, бил е сред основните култури заедно с ечемика,
пшеницата, ориза и соята.
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8

За да съставите менюто си, използвайте примерните храни.
№ 2. Групова работа „Здравословно меню“
Като използвате схемата, направете групов проект за реклама на здравословно хранене.
Мотивирайте защо избрахте за сезона определени хранителни продукти?

8

Източник:https://www.google.com/search?q=хранителна+пирамида+за+деца
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№ 3. Асоциативна игра за моделиране на нагласи „Селското стопанство и климатичните промени“
1) Разгледайте и коментирайте снимките, източник на информация. Отнесете ги към историческия поминък на хората.

Използвайте сайта https://bg.wikipedia.org/wiki, за да получите сведения за водещите отрасли в земеделието, животновъдството, растениевъдството, лозарството в България. Какво от тези отрасли би могло да доведе до увеличаване на въглеродния диоксид и парниковите газове?

2) Гледахте ли по телевизията прогнозата за времето през тази седмица? Ние често решаваме какви дрехи да облечем в зависимост от прогнозата за времето. За селските стопани времето наистина е важно, тъй като селското стопанство зависи от времето и климата повече
от много други отрасли. Отбележете в таблицата неблагоприятните климатични явления
с въздействие върху селското стопанство и производството на храни, наблюдавани през
последните десет години във вашия край.
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Наводнения

Зимни бури

Намалени добиви,
недостиг на
продукция

Горещини, летни
суши

Повишаване на
нивото на морето

Промяна на сезона
на растеж

Ерозия на почвите

Суши

Намаляване на
местообитанията

Недостиг на вода

Проблеми със
здравето на
животните
и хуманното
отношение към тях
Увеличаване на
вредителите и
чуждите видове

3) Заедно със съученик направете списък на климатичните явления (вижте упражнение 1
и следствията), които могат да повлияят върху различните посочени по-долу елементи на
селското стопанство. Може да обмислите и как промяната на климата оказва различно влияние в различните области на ЕС. Какви са вероятните основни последствия за селските
стопани в района, в който живеете?

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕ ВЛИЯЕ ОТ ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА
Земеделски култури
Селскостопански
животни

Почви и ландшафт
(местности)

Ниво на подпочвените води и морето

Морски храни и миди
Биоразнообразие и
екосистеми
Селски стопани и
техните семейства,
приходи

№ 4. Симулация: „Експерименти с почва“
На картинките по-долу виждате информация за водата – замърсяването ѝ, методите
за нейното пречистване и за какво я използваме в нашето ежедневие. По тези примери
направете симулации за почвата. Разделете се на екипи, всеки със своята област на
компетентност, записвайте, за да може след
това всеки екип да каже и покаже какво е
открил при експериментирането. Визуализирайте тази информация на постери, закачете ги на видно място в училището, тя е
важна!
Как природата пречиства водата?

№ 5. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте най-добри при изпълнението на темата? Отбележете до всеки знак в колонките доказателство за това. Можете да използвате текст или знак, рисунка. Интересно ще е учителят да
анализира резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

Изучаване

Оценяване

Прилагане
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Тема 12. Бизнес –
сценарии „Производство, цена и ценност“
Работен лист 12. Седмици 31. и 32.
Цели: Онагледяване на връзката: производство, цена и ценност на продукция и промени
в климата на родния край. Симулация и динамика на „бизнес-сценарии“ за превенция на
климата. Да умеят да изразят лична емоция и да защитят мотивирано позицията си. Да се
използват упражнения, опити и модели.
Ядро: Общество и околна среда.

Компетенции: дигитални и дидактични компетенции, природонаучни компетенции, компетентно боравене с бизнес-технологии, маркетинг, бизнес план и т.н.
Очаквани резултати:

Споделя надежди и възможности. Идентифицира отношението към климатичните промени. Анализира влиянието на замърсяването на околната среда върху здравето на човека.
Посочва правилните начини за превенция на дългосрочни и устойчиви инициативи по посока опазване на околната среда. Посочва правилните начини за формиране на екологична
култура у хората относно правилна и балансирана употреба на природните ресурси.

Интерактивни технологии

№ 1. Използвайте делова игра „Как да опазим природата днес, за да я има утре?“.
Какво може да направят малките деца и учениците, за да опазим природата за идните поколения? Само пари ли са необходими? Без пари какво можем да направим за природата?
Помислете (може и в групи) и кажете какво показват снимките? Как на български звучат
отговорностите, които започват с трите еднакви букви „Е“ на латинската азбука. Измислете
заглавия на илюстрациите.

Икономическа отговорност

Етична отговорност

Екологична отговорност
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№ 2. По следите на „Интернет-връзката“.
Проучете коя възможност за достъп до интернет се използва в училището ви и коя у дома.
Разкажете за потребителите на тази услуга за времето, през което се използва тя в училището и в дома. Какво не трябва да забравяме преди да напуснем компютърната зала?

Описван като интелигентен
декоративен обект, Rymball може да
се персонализира и да изпълнява
разнообразни функции в отговор на
публикации в социалните мрежи.

Интернет вече не е
доминиран от компютрите. Все повече устройства
от друг тип се свързват с интернет при това не само
смартфони и таблети. Интернет на нещата е съставено
от широк кръг продукти с уникални начини на
употреба.

Проектираният от бившия шеф в
Apple Тони Фадъл термостат може да
контролира отоплението на базата на
метеорологичните показания или чрез
приложение във вашия смарфон.

Многоцветова крушка, която може да
бъде контролирана през смартфона.

Създава приятни миризми,
съзвучни с получените от
социалната мрежа известия.

Този чудат уред разпечатва новини,
пъзели и клюки от вашата социална
мрежа.

Интернет хладилник
Създаден в края на 90-те години
на 20. век, интернет хладилникът
е едно от най-старите устройства в
IT областта. Той може да определи
кои продукти трябва да се купят,
за да се попълнят запасите, но
повечето потребители смятат това
за досадно. Така че все още се търси
подходящата функционалност за
умния хладилник.

Изпраща текстове до собствениците на
растения, когато им липсва вода или са
„недоволни” по друга причина (твърде
много вода или малко светлина и др.).

№ 3. Моделиране на „бизнес-мечта“

Представете нагледно връзка, показваща бизнес-план за пестене на енергия у дома чрез
привикване към устойчивост в дейности с екологична насоченост – полезното от използването и връзката им в схематични модели. Покажете вредата при неправилно структурирано поведение за устойчиво развитие на дейности с екологична насоченост – опасността
от използването и влиянието им върху климата в схематични модели. Първо анализирайте
и разпределете правилно стъпките на бизнес-плана. Запълнете ги със съдържание. Започнете от това да обмислите в групата, кой ще е в основата, заради когото си струва да бъде
осъществен този план – за всеки поотделно ли е полезен, за всички във вашия дом, вашия
блок или вашето училище, а защо не – и за всички хора… Поставете срещу въпросите мостри с модели (изрязани от гланцова хартия или от списания и вестници), а защо не – и със
схематични рисунки.
За кого?

Защо?

Как?

Къде?

Кога?

Какво?

Разпределете стъпките към блоковите схеми и вашата предварителна „визия-мечта“ за бизнес-план. Проверете докъде сте се придвижили в изработената в училището стратегия за
енергийна ефективност. Когато не работите на компютъра си или го изключете, или преминете на режим „Sleep“ и „Hibernate“. Направете знак/мостра и я залепете с лепенка до
компютъра.

• Помолете родителите си да размразяват месото/рибата, като го оставят вън от хладил-
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ника от вечерта, вместо да го размразяват в микровълновата печка. Изрежете мостра/
знак и с магнитче го поставете на хладилника.
• Изключвайте зарядните устройства на електроуредите, когато не ги ползвате или когато са заредени.

Стъпка 1
Прегледайте
напредъка
на плана за
действие

Стъпка 2

Стъпка 3

Стъпка 4

Уверете се, че
системата ви
за охлаждане
и/или
отопление
не прахосва
излишно
енергия

Проучете възможностите да
пестите енергия от осветлението

Помислете
как можете
да спестите
енергия чрез
ъпгрейд на
оборудването

Стъпка 5
Прегледайте плана си за действие
за енергоспеспестяване.
Обсъдете какво
да предприемете
в бъдеще

Извод: Когато употребяваме напразно електроенергия, всъщност влияем върху промените
в климата (земетресения, суши, наводнения и т.н.). От своя страна подобни катаклизми
оказват влияние върху цялостния екологичен баланс на Земята. Когато използваме електроенергията разумно, всъщност помагаме и за устойчивото отношение към природата, а
и спестяваме пари от сметките си за електроенергия.
№ 5. По следите на ягодите през зимата на пазара
В Аренсбург (Шлезвиг-Холщайн) е сертифициран проект като „Дом на малките изследователи“ в областта на образованието за устойчиво развитие. Мотото е „Много малки
стъпки променят света“. Какво е по-подходящо да се консумира през зимата – ягоди или
ябълки? Как се пренасят на големи разстояния? Защо картофите са сред основните храни
за европейците?
Развитието на растенията малките ученици могат да поставят във връзка с осъзнаването на проблема за „парниковите газове“. При това те установяват, че през зимата
в тяхната страна няма как растенията да получават достатъчна светлина, топлина
и храна за своето израстване. Това се обвързва с темата „Енергия“ и обмислят как да
спестят енергия, така, че да допринесат за намаляване на вредното влияние на парниковите газове. Социалният работник в училището споделя с писмо до всички родители
намерението на училището, като ги моли да мотивират децата си и у дома. В опитното
поле учениците засяват царевица и 30 вида стари картофи. За царевицата трябва да
се направят разсади. По този начин се създава производствена верига, в която някои са
отговорни за снабдяването с почва, други за пресаждане, а трети – за поставяне на царевица в транспортни каси.

Отглеждането на картофи също следва някаква производствена верига: в края на лятото, това е времето за прибиране на реколтата. Картофите са изкопани и изядени в много вкусни ястия. През пролетта децата поставят нови картофи и наблюдават как те
растат през лятото. Наблюденията се отразяват в изследователски папки с помощта
на рисунки. Учениците научават много за това колко е трудно да се произвеждат неща.
Вдъхновени от тези прозрения, децата организират размяна на продукцията с дневния
център, насърчавайки служителите и семействата да мислят за това, от което наистина се нуждаят.
С какво този пример може да ви въодушеви? Поставете в таблицата три най-важни за
всеки неща, които са постигнали тези ученици. Може да използвате после листа и за оценка
на своята „бизнес-мечта“.
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Бизнес-резултат – ценен за пестене на енергията и промяна на климата

Ежедневна справка и сравняване на ресурси: в повтаряща се ежедневна
ситуация, закуската, се появява въпрос за произхода на храната – сезонни
плодове и зеленчуци и внос от външен за страната производител. Въпрос
за допълнителното транспортиране – от Европа или извън европейски
страни, което налага използването на въздушен транспорт и несигурност
за качеството на стоката (ягоди).

№

Местни и глобални производства: учениците откриват и изследват последствията от тяхното потребление на местно и глобално ниво и разработват
идеи за действие. Например, те са засадили собствени зеленчуци и са установили обмен с други партньори срещу заплащане.
Независимо планиране и действие: учениците научават много за растежа на
растенията и прилагат знанията си в отглеждането на картофи и царевица.

„Отваряне навън“ на училището: при отглеждането на зеленчуци момичетата и момчетата действат заедно и се интегрират през следващата година
с децата от детската градина. Родителите редовно са взимали участие чрез
писма за информация и идеи.

Точки за контакт: освен по време на хранене в стола, въпроси за произхода
на храната може да възникват и по време на почивки или празници. Ако
в началното училище не е налице никакво зелено пространство или леха,
можете да попитате семействата на децата за угар, който може да се управлява. Някои общини в Германия предлагат и малки площи в паркове или
покриви на обществени сгради за използването им от училища с подобни
цели.
KATE Berlin e. V. - Klimafrühstück предлага материали по темата за закуска и
климат: www.kate-berlin.de.
№ 6. Как изглежда списъкът с мерки, постигнати от училището?
________________________________________________________________________училище/дата/име

Настоящо
положение
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Енергоспестяваща
мярка

Отговорност

Забележки

№ 7. Самооценяване. Можете ли да допълните таблицата, като отбележите къде бяхте найдобри при изпълнението на темата? Отбележете до всеки знак в колонките доказателство
за това. Може да използвате текст или знак, рисунка. Интересно ще е учителят да анализира
резултатите от всяка тема след приключването ѝ.
Степени

Нова
информация

Нови умения

Прояви на
грижи

Нов начин
на представяне

Изучаване

Оценяване

Прилагане

Списък на публикуваните снимки от училища, които прилагат програмата
Всички публикувани снимки са собственост на Националния доверителен екофонд.
Вътрешна предна корица – СУ „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш
стр. 6 – СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня
стр. 11 – ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново
стр.14-1 – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък
стр. 14-2 – ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков
стр. 17 – ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков
стр. 20 – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш
стр. 21 – 79 СУ „Индира Ганди“, гр. София, район Люлин
стр. 26 – ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново
стр. 29 – ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Габарево, общ. Павел баня
стр. 30 – ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков
стр. 33-1 – ОУ „П.Р.Славейков“, гр. Велико Търново
стр. 33-2 – ОУ „П.Р.Славейков“, гр. Велико Търново
стр. 33-3 – 79 СУ „Индира Ганди“, гр. София, район Люлин
стр. 34 – СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня
стр. 37 – ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново
стр. 42 – ОУ „Генерал Скобелев“, с. Скобелево, общ. Павел баня
стр. 46 – НУ „Васил Левски“, гр. Габрово
стр. 47 – ОУ „Христо Ботев”, с. Енина, общ. Казанлък
стр. 55 – ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Габарево, общ. Павел баня
стр. 58 – ОУ „Веселин Ханчев“, гр. Стара Загора
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Списък на учителите, участващи в проекта
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1. Анелия Георгиева ОУ „Христо Максимов“ – гр. Самоков
2. Ани Владева ОУ „Христо Ботев“ – с. Енина, общ. Казанлък
3. Антоанета Механджийска СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
4. Белла Моллова ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Казанлък
5. Боянка Чамовa ОУ „Христо Максимов“ – гр. Самоков
6. Ваня Кирилова ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш
7. Величка Кутева СУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново
8. Весела Сандева 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
9. Виолета Димитрова ОУ „Веселин Ханчев“ – гр. Стара Загора
10. Галина Доцинска 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
11. Галя Кирилова 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
12. Георги Тодоров ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Велико Търново
13. Дарина Иванова СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
14. Десислава Тодорова 56 СУ „Константин Иречек“ – гр. София, район Люлин
15. Димитрина Стоева 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
16. Донка Милушева СУ „Христо Ботев“ – гр. Павел баня
17. Евгения Копоева НУ „Васил Левски“ – гр. Габрово
18. Екатерина Ковачева СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
19. Елена Генова СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
20. Елена Докторова 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
21. Елена Тодорова ОУ „Генерал Скобелев“ – с. Скобелево, общ. Павел баня
22. Елисавета Васова 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
23. Женя Вълнарова, ОУ „Иван Вазов“ – гр. Габрово
24. Златина Иванова ОУ „Васил Левски“ – с. Гита, общ. Чирпан
25. Зорница Багалева 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
26. Иванка Димова ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Габрово
27. Ивелина Дачева, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново
28. Ирена Налбантова 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – гр. София, район Люлин
29. Катя Панова 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – гр. София, район Люлин
30. Катя Саралиева ОУ „Неофит Рилски“– гр. Килифарево, общ. Велико Търново
31. Кирил Колев НУ „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас
32. Лидия Петкова ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Велико Търново
33. Лилия Колева 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
34. Магдалина Иванова СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
35. Майя Ненова ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Килифарево, общ. Велико Търново
36. Мариана Димитрова НУ „Васил Левски“ – с. Едрево, общ. Николаево, област Стара Загора
37. Марияна Иванова НУ „Васил Левски“ – гр. Габрово
38. Мая Колева ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово
39. Милена Дончева СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш
40. Милена Дончева ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Казанлък
41. Надежда Керефеина СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
42. Паулина Тодорова 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
43. Пенка Валерова ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Габарево, общ. Павел баня
44. Петя Андонова 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
45. Петя Иванова ОУ „П. Хилендарски“– гр. Стара Загора
46. Светлана Петрова ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново
47. Светломила Кръстева ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш
48. Сия Янкова ОУ „Христо Ботев” – с. Енина, общ. Казанлък
49. Снежана Руева ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Бургас
50. Тодорка Димова ОУ „Христо Ботев“– с. Александрово, общ. Павел баня
51. Цветелина Бойчева ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора

http://education.ecofund-bg.org/документи-материали
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Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI.) EUKI е инструмент за
финансиране на проекти от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата
и ядрената безопасност (BMU). EUKI конкурсът за проектни идеи се изпълнява от Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основната цел на EUKI е да насърчи сътрудничеството в
областта на климата в рамките на Европейския съюз, за да смекчи емисиите на парникови газове.
За повече информация посетете: www.euki.de
Становищата, представени в тази публикация са отговорност единствено на автора (авторите) и не
отразяват непременно възгледите на Федералното министерство на околната среда, опазването на
природата и ядрената безопасност (BMU).

