
Проект "Градска наука" е подкрепен от Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за
изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните
точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде

използвана за информацията, съдържаща се в нея.

ДА СЕ ХРАНИМ, БЕЗ ДА ХАБИМ!

Как да обогатим почвата с хранителни
вещества, пестейки воден ресурс?

кл.-

ПОМАГАЛО ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ
ДЕЙНОСТИ 

"ГРАДСКА НАУКА"



ГРАДСКА НАУКА

ЗАЩОТО

с научните знания от предметите в училище ние можем да
изследваме условията на живот в градска среда ...

а с резултатите от проведени опити, измервания и
експерименти да аргументираме необходимите действия за

промяна на тези условия ...

като същевременно творим и образоваме себе си, своите
близки и приятели за стойността на природата и мястото,

където живеем и учим. 

Всички права запазени. Сдружение "Екосистем Юръп" 2019. 
Автори: Стоян Фълджийски, Стефка Китанова

Илюстрации: Християна Благоева

Моделът на "Градска наука" включва четири етапа за
прогресивно ангажиране на учениците:

въведение с цел провокиране на знанията,
любопитството, идеите и мотивацията им; 

оформяне, определяне и фокусиране върху идея или
въпрос, и съставяне на план за тяхното по-задълбочено
проучване; 

изследване, проектиране и създаване - осъществяване
на ученически проект с резултатите от проучването;

общуване, представяне и споделяне на знания и
схващания, резултат от проекта, с общността.



СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА
В този модул учениците ще открият пътя на храната от нейното
далечно начало, някъде при царствата на бактериите и гъбите, до
нашата трапеза, че и след нея. Ще открият връзката между храната и
природните кръговрати, ще разберат за липсата на равновесие що се
отнася до вложен и полезно използван природен ресурс по
хранителната верига, ще научат какви са възможностите за
възстановяване на това равновесие. И ще имат възможност
практически да участват в това възстановяване. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
Разбират почвата като основния източник за създаване на храна;
Разбират връзката между храната и енергиния поток и кръговратите
на водата и на хранителните вещества;
Добиват времева представа за създаване на почвено плодородие;
Провеждат научни опити и експерименти за установяване
почвеното плодородие;
Разбират понятията система и системно мислене;
Разбират изчерпаемостта на ресурсите;
Планират проектна работа във времето и пространството;
Изчисляват количествено вложения в храната воден ресурс;
Развиват идеи за намаляване на използвания почвен и воден
ресурс;
Участват в практически задачи за възстановяване на ресурси;
Изготвят нагледни материали за представяне на резултатите от
проектната си работа.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ВРЕМЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ

Всички материали са отбелязани с цветен текст в описанието на
дейностите и могат да бъдат намерени като притурка към модула.
Необходимото време за дейностите от модула е между 4 и 6 учебни
часа. Инструментите за оценка се намират в отделна притурка.
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Учителят започва с въпроса: "Кое е първото, което ви идва
на ум, когато си представите процеса на създаване на
храната?".
 
Учениците дават своите отговори, които учителят записва и
така правят Постер "Създаването на храната".
  
Учителят задава следващия въпрос: "А какъв ресурс ни е
необходим за създаването на храна?". Този въпрос стеснява
обхвата на отговорите от предишния и подпомага учителя
за провеждане на целия модул "Да се храним, без да
хабим".
 
Учениците отговарят, като целта е да се подчертае изводът,
че за създаването на храна, преди всичко друго, ни е
необходим природен ресурс под формата на вода, енергия
и почва (хранителни вещества и организми). 
 
Постерът се допълва с отговорите, като се добавят и
източниците на тези ресурси.
    
Водата е от дъждовете, но може и да има напоителна
система, енергията е от слънцето, но може и човешка сила
и изкопаеми горива, източник на хранителните вещества е
основно почвата.
 
95% от всичката храна, която потребяваме идва от почвата
(източник: Организацията за прехрана и земеделие).     

ДЕЙНОСТ 1 - РЕСУРСИТЕ И ХРАНАТА



Учителят въвежда учениците в урока с кратко
обобщение, че в началото на всяка хранителна верига,
още преди растението, са хранителните вещества, които
най-често се намират в почвата. Растението използва тях,
вода и енергия, за да даде началото на хранителната
верига.
 
С помощта на Пъзел "Поток и кръговрати" те
демонстрират връзката на растението с потока на
слънчевата енергия, кръговрата на водата и този на
хранителните вещества в почвата.
 
Учителят задава въпрос: "Добре, ако почвата е основният
ресурс на хранителни вещества, нека да помислим - кои
са ресурсите, които създават нея?".
 
Учениците отговарят. Вероятно се сещат за минералния
и органичния състав на почвата. Но дали се сещат за
времето, необходимо за създаване на почвата?
 
Следва демонстрация с 50-метрова рулетка (Работен
лист "Разходка в историята"). По 50-те метра се
отбелязват значими събития от историята, всяко от тях се
обозначава от ученици. Стига се до най-далечното
събитие (преди 1000 години). Това е и началото на
започване на формиране на плодородния слой, върху
който днес отглеждаме своята храна. За 1-3 сантиметра
плодороден слой са необходими 1000 години (източник:
Организацията за прехрана и земеделие). 

ДЕЙНОСТ 2 - ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ



Учителят започва с въпроса: "Как можем да разберем
плодородна ли е почвата в двора на нашето училище?
Кои почвени характеристики ще ни помогнат в търсене
на отговора?".
 
Учениците отговарят. Вероятно се сещат за биологични,
химични и физични характеристики. 
 
Провеждат се опити за определяне на една
характеристика - pH. 
 
Според резултатите учениците изказват мнение за
пригодността на тази почва за отглеждане на някакви
култури. В повечето случаи подходящо pH е между 6 и 7. 
 
Учителят задава въпроса: "Можем ли да кажем, че тази
почва е плодородна?". Въз основа на резултата отговорът
е "да" или "не". 
 
Но това е прибързан извод. Ние не можем да знаем
преди да изследваме повече характеристики. Това е
така, защото почвата е система и познаването на един
компонент не е достатъчно за познаване на цялата
система. Това е и основният извод от дейността. 
 
Проби могат да бъдат взети от няколко места, за да се
направи сравнение (двора на училището, градски парк,
обработваема земя, необработваема земя, планински
склон, равнинно поле). И правят изводи за почвеното
плодородие според различни физико-географски и
агро-климатични характеристики.

ДЕЙНОСТ 3 - ПОЧВЕНО ПЛОДОРОДИЕ



Учителят поставя блиц-въпрос: "Изчерпаем ресурс ли е
почвата?". 
 
Учениците отговарят, като се преброяват се
отговорилите с "да", с "не" и със "зависи". 
 
Учителят поставя задача за домашна работа: проучване
на проблема със загубата на почвено плодородие.
Учениците представят резултатите от домашната си
работа в следващия час. 
 
Учителят обобщава: "Всъщност отговорът е и "да", и "не".
Почва се създава непрекъснато, но за достигане на
плодородие са необходими хиляди години, което на
практика прави ресурса изчерпаем. Освен това, зависи и
от решенията, които човек взима за използването му.".  
 
Дейността завършва с Инструмент за оценка
"Едноминутен отговор" на въпроса: "Какво ново
научихме за почвеното царство?"

ДЕЙНОСТ 3 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ



Учителят поставя следващ въпрос: "През какви процеси
преминава храната, за да стигне до нас в градовете?" и
"Какво е отражението от използването на природните
ресурси в тези процеси върху околната среда?".  
 
Учениците създават Постер "Градска хранителна
система", в отговор на горните въпроси. 
 
Учителят подкрепя създаването на постера с
информацията от Работен лист "Ресурси-отражение". 
 
Учителят обобщава: "Виждаме, че не малко природен
ресурс е използван за създаване на храната" и поставя
въпросите: "Можете ли да предположите каква част от
храната, която произвеждаме отива на боклука" и "Къде
според вас се губят тези ресурси?".
 
Учениците правят предположения. Моментите на загуба
на храни се отбелязват на постера. След като са готови
сравняват своето предположение с официалните данни:
1/3 от произведената храна се изхвърля.

ДЕЙНОСТ 4 - ХРАНАТА И ГРАДЪТ



Учителят е поставил предварително задача за домашна
работа: "Какво можем да направим с храната, която
остава неизползвана, за да не губим вложените за
нейното създаване ресурси?".
 
Учениците докладват резултатите от домашната работа -
своите идеи за използване на ресурса заключен в
храната, която изхвърляме. Целта е да се достигне до
извода, че бихме могли да върнем хранителни вещества
обратно в почвата чрез процеса компостиране.   
 
Добре, но какво можем да направим с водния ресурс,
който сме вложили в храната. Него трудно можем да
върнем, но бихме могли да го изчислим и да бъдем
информирани кои храни колко вода използват и да
съобразим това с хранителния си избор.
 
Учителят поставя темата за водния отпечатък на храната   
(Работен лист "Воден отпечатък"). 

ДЕЙНОСТ 5 - РЕСУРСИТЕ ВЛОЖЕНИ 
В НАШАТА ХРАНА И ВРЪЗКАТА ИМ 

С ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ



Учителят започва с въведението: "Видяхме, че има начин
да връщаме хранителни вещества обратно в почвата.
Видяхме, че има начин да пресметнем количественото
отражение на вложения в произведените храни воден
ресурс. Нека сега изберем тема, по която да разработим
нашия училищен проект.".
 
Учениците обобщават наученото и преживяното, и
отговарят на въпроса: "Какво бихме променили в
историята на храната?". 
 
Отговорите си дават последнователно на учителя, който
ги записва на хартиен лист А1/А0, използвайки
Инструмент за оценка "Верижни бележки". Задачата на
учениците е да формулират темата на своя проект,
основана на събраните идеи. 
 
Ако се съберат повече теми се пристъпва към "Шестте
мислеще шапки на Едуард де Боно", за да се избере
тази, с най-голям потенциал за осъществяване. 
 
Бележка: 
Този модул е разработен за примерен проект -
предизвикателство по Градска наука: "Как да се храним, без
да хабим?" За модула от значение са две измерения: а) като
консумираме храни с внимание към водния им отпечатък и б)
като превръщаме хранителните си отпадъци в компост. 
 
Всеки преподавател може да развие своя собствена идея.
Например, работата може да бъде разработена по темата за
почвата като депо на въглерод или за важността от опазване
на почвеното плодородие.

ДЕЙНОСТ 6 - ИЗБОР НА ПРОЕКТ



Индивидуално съставяме любимото си меню.
Прогнозираме кои продукти ще са с най-голям и най-
малък отпечатък.
Изчисляваме водния им отпечатък.
Отбелязваме храните с най-голям и най-малък принос
в отпечатъка.
Сравняваме отпечатъка с този на своите съученици.
Съставяме пирамида на продуктови групи храни,
според техния отпечатък.
Сравняваме получената пирамида с пирамидата на
здравословното хранене.  
Обобщаваме връзката между двете.
Определяме зелена площ в двора на училището,
чийто терен ще захранваме с нашия компост.
Определяме почвеното плодородие на терена. 
Създаваме компостер или БОКАШИ за хранителни
отпадъци в училище.
Зареждаме компостера (с червеи) или БОКАШИ (с
ефективни микроорганизми) и хранителни отпадъци.
Определяме медоносни растителни видове, които да
засадим на този терен и допълнителните ползи от
това.
Подготовка на изложба в училище с резултати от
проекта.
Представяне на градината на училищната общност.

Учителят дава на учениците задачата да помислят за
дейности, които са необходими за осъществяването на
проекта.  Също така да поставят дейностите във времето.
 
Примерен план

ДЕЙНОСТ 7 - ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН



Учениците, индивидуално, съставят дневно меню с
любимите си храни и определят количествата, които
консумират. След това правят прогноза за това кои
продукти ще са с най-голям и най-малък воден
отпечатък.
 
Учителят им поставя задача да проучат колко воден
ресурс е необходим за създаване на храната от тяхното
меню. Според възрастта на учениците и времето за
работа могат да използват и готови данни от Работен
лист "Воден отпечатък".
 
Възможно е използването на електронни инструменти,
например калкулатор weeatwater разработен от
Международната фондация We Are Water, създадена по
инициатива на компанията ROCA (на английски език).
 
 
 
 
 
Учениците сравняват получените резултати със своята
прогноза. Сравняват и в групата с резултатите на
съучениците. Разменят мнения и обобщават.  
 
Заедно разработват Постер "Пирамида на екологичните
храни - еко-пирамида". Сравняват я с вече изучената
пирамида на здравословното хранене. 
 
Учителят завършва с въпроса: "Какъв любопитен извод
можем да направим от съпоставянето на двете
пирамиди?". 

ДЕЙНОСТ 8 - ЕКО-ПИРАМИДА



Учениците определят зелена площ в двора/района на
училището, която ще захранват със своята почва. За
целта могат да използват Google My Maps. 
 
Определят почвеното плодородие в началото на своята
работа. Целта е да могат да регистрират промяната след
една учебна година полагане на компост/БОКАШИ на
мястото.
 
Учителят произвежда компостер за външно поставяне за
нуждите на училището (при нужда търси помощ). Също
така може да се закупи готов или да се поиска такъв от
Общината. Според избора за преработка на
неизползваната храна може да се произведе и системата
БОКАШИ.
 
Учителят набавя необходимите суровини (червеи/
ефективни микроорганизми) и обяснява принципа на
работа.
 
Учениците започват да го зареждат с неизползваната
през деня храна. 
 
Учениците проучват подходящи растения, с които да
създадат медоносни пояси. 
 
Учениците ограждат и обозначават терените, на които
ще провеждат своя експеримент.  
 
Учителят набавя семената и материалите за малка
ограда.

ДЕЙНОСТ 9 - НАШАТА ПОЧВА



Учениците споделят своя проект с училищната общност
и родителите. 
 
Създали са нагледни материали, които представят
тяхната еко-пирамида и други послания, свързани с
посланието за запазване и подпомагане на почвеното
плодородие и съставяне на здравословно меню с
възможен малък воден отпечатък.
 
Учениците решават кога е най-подходящото време за
организиране на представяне на тяхната цветна
градина. Например, Световният ден на околната среда –
5 юни.
 
Те представят резултатите от етапите на своята работа,
включително ключови стъпки в осъществяване на
проекта.

ДЕЙНОСТ 10 - ТВОРЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ



МЯСТО ЗА БЕЛЕЖКИ



МЯСТО ЗА БЕЛЕЖКИ



МЯСТО ЗА БЕЛЕЖКИ



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА

Подробно инструментите за оценка са достъпни в
отделна притурка към помагалото "Градска наука". По-
долу са представени само някои възможности,
подходящи за прилежащия модул, с конкретно отнасящи
се до съдържанието му примери.
 
Използвайте притурката, за да изберете най-
подходящите за вашата работа инструменти.

Матрица на компетентностите: оценка от учителя,
предвидена за използване в началото и в края на
работата с помагалото "Градска наука".     

Самооценка - ученици: самооценка от учениците спрямо
критериите за качествено въздействие върху
обучаемите, предвидена за използване в началото и в
края на работата с помагалото "Градска наука".     

ОБОБЩАВАЩА 

Мотивирани стратегии за учене: самооценка от
учениците спрямо мотивацията и любопитството им в
областта на точните науки, технологиите, инженерството
и математиката. 

Въпросник - самоефикасност: самооценка от учениците
на увереността, че способностите нарастват
пропорционално на положените усилия и на
увереността в личните способности за постигане на
цели.     

https://www.wearewater.org/en/we-eat-water_253298
https://www.wearewater.org/en/we-eat-water_253298
https://www.wearewater.org/en/we-eat-water_253298


ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА

Протокол - диалог: заключителна оценка от учителя,
включваща четири стъпки.     

ФОРМИРАЩА

Дървото "Blob": самооценка от учениците на
емоционалното преживяване (необходимо закупуване
на авторско право).     

Едноминутен отговор:    насочен въпрос със специфична
цел, на който се отговаря за минута или две. За този
модул: "Какво ново научихме за почвеното царство?".
Въпросът се задава след дейност 3.

Верижни бележки: учениците последователно отговарят
на отворен въпрос. За този модул:
"Какво бихме променили в историята на храната?".
Въпросът се задава след дейност 6.

Индекс-карти: ученците получват хартиен лист А7. На
едната страна обобщават в твърдение голяма идея от
изучаваната тема. На другата страна обобщават във
въпрос нещо по темата, което е останало неразбрано.  

А-Б-В ключови думи: учениците получават по една буква,
с която трябва да измислят дума, за описание на
изучаванената тема.

Викторина: за оценка на фактически знания или на
конкретно умение.

Статия за приложение: последните 15 минути от урока
учениците пишат кратка статия за връзката на
изучаваното с реални житейски ситуации.

https://www.blobtree.com/


17-ТЕ ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ СА
МОЩЕН АРГУМЕНТ ПО ПЪТЯ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА. 

СВЕТОВНИЯТ ФОНД ЗА ДИВА ПРИРОДА (WWF) ПРЕДСТАВЯ ТЕЗИ
ЦЕЛИ СПРЯМО 13 ОСНОВНИ СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВИ

ГРАДОВЕ. 
ТЕЗИ ВРЪЗКИ ЩЕ НАМЕРИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

НА ПОМАГАЛОТО "ГРАДСКА НАУКА".
 


