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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.

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. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА

В този модул учениците ще сложат очилата на учените и ще видят
невидимото във въздуха, което застрашава нашето здраве.
Същевременно ще разберат за важността на зелените площи в
градска среда и многобройните ползи, които предлагат, за да се
чувстваме добре в града.   

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:

Откриват елементите на природната среда като нещо близко до
същността на човека;
Разбират ролята на дърветата в природните и градски
екосистеми;
Разбират източниците на замърсяване на въздуха в градска среда,
видовете замърсители и отражението на замърсяването върху
човешкото здраве;
Откриват многообразието на дървесни видове в градска среда и
свързаните с него техни характеристики;
Разбират далечното разпространение на замърсителите;
Извършват опити и замервания за установяване замъсяването на
въздуха в фини прахови частици (ФПЧ);
Извършват замервания на физични показатели на въздуха в
градска среда (температура, влажност) и разбират значението им;
Работят със статистически данни за установяване на тенденции в
дългосрочен план, отразявайки връзката зелени площи - здраве;
Проектират различен облик на градската среда;   
Изготвят визуални материали за представяне на резултатите от
проектната си работа.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ВРЕМЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ

Работните листове и другите материали са отбелязани с цветен текст
в описанието на дейностите и могат да бъдат намерени като притурка
към модула. Необходимото време за дейностите в модула е между 4 и
6 учебни часа. Инструментите за оценка се намират в отделна
притурка.
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Учителят започва с въпроса: "Какво си представяте/
разбирате, когато чуете думата дърво?"
 
Учениците описват (лично) емоционално преживяване
свързано с дърво, дървета, гора. 
 
Вариант 1: Художествена рисунка
Със или без помощта на учителя по изобразително
изкуство създават картина на описаните чувства. 
 
Вариант 2: Дървото в думи 
На хартиен лист А3 предварително е нарисувано дърво,
а около него учениците написват отговоритe на въпроса.
 
Вариант 3: Общуване с дърво 
Учителят извежда учениците в градски или природен
парк. Всеки ученик избира дърво, с което да общува.
Може да седне под дървото, да го прегърне, да го
наблюдава от разстояние или от близо, включително
растенията, животните, гъбите, които го обитават. Всяко
дете разполага с 10-15 минути за общуване. Учениците са
на достатъчно разстояние, във видимия обсег на учителя.
Не трябва да си пречат, дейността е индивидуална. След
това, създават картина на чувствата, провокирани от това
общуване, използвайки Работен лист "Картичка на
чувствата".
 
По желание, някои ученици или всички представят
своята картина на останалите. 

ДЕЙНОСТ 1 - 
КАКВО Е ДЪРВОТО ЗА МЕН?



Учителят започва с предположението: "Може би не
знаем какво не знаем. Затова, нека проверим какво
знаем".
 
От лявата страна на рисунка на дърво на лист А3
учениците записват отговорите си за ролята на
дърветата в природните екосистеми.
 
В зависимост от това дали учениците са назовали или не
участието на дърветата в кръговратите на въглерода и
водата учителят ги насочва или не в тази посока.
 
От дясната страна на рисунката учениците скицират
участието в кръговратите и така създават Постер "Ролята
на дърветата в природата".
 
Учителят задава въпроса: "А каква според вас
(допълнителна) роля изпълняват дърветата в градска
среда?". Уточнява се, че преди да стане градска средата
винаги е била природна и е логично да се очаква, че
ролята на дърветата от предходната дейност е валидна и
за градска среда.
 
Последнователно учениците дават отговорите си на
учителя, който ги записва на хартиен лист А1/А0
използвайки Инструмент за оценка "Верижни бележки". 
 
Създава се списък с ползите от дърветата за нашите
градове "Дърветата и града". Важно е в този списък да е
включена способността на дърветата да пречистват
въздуха.

ДЕЙНОСТ 2 - 
КАКВО (НЕ) ЗНАЕМ ЗА ДЪРВЕТАТА?



Учителят започва с въпроси, за които пита истина или
неистина, с цел да провери знанията на учениците по
темата със замърсяването на въздуха и да разясни
евентуални пропуски, използвайки Инструмент за
оценка "Викторина".
 
Учителят продължава с въпроса: "Видяхме, че дърветата
могат да пречистват въздуха в градовете, но знаете ли
какво го замърсява (източници на замърсяване) и с
какви замърсители?“. 
 
Учениците отговарят на въпроса и създават списък
"Източници на замърсяване и замърсители".
 
Допълнителна дейност (за 7-ми, 8-ми кл.)
След това учителят представя Пъзел "Формули". Пъзелът
представя химични реакции, чрез които се образуват
замърсители на атмосферния въздух. Различни елементи
(атоми и молекули) се дават на учениците. Тяхната задача
е да сглобят правилната формула.   
 
Домашна работа
Учителят се обръща към учениците: "Обяснете
значението на тези замърсители за здравето на човека?".
 
Учениците разработват Инфографика "Източници,
видове, здраве". 
 
Домашната работа е предшествана от кратко работно
ателие за представяне на инфографиката като
инструмент за предаване на информация.

ДЕЙНОСТ 3 - ОТ КАКВО ЗАВИСИ
КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА В НАШИЯ

ГРАД?



Учителят започва с въпроса: От списъка "Дърветата и
града" можете ли да изберете тема за проектна работа
по "Градска наука"?.
 
Учениците се връщат към списъка и обсъждат възможни
теми. Задачата им е да формулират тема, основана на
събраните идеи.
 
Учителят се уверява, че способността на дърветата да
пречистват въздуха от някои замърсители присъства в
този списък. Обяснява как става това (форма, структура и
функция). 
 
Ако се съберат повече теми се пристъпва към "Шестте
мислещи 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 дърветата могат
да ни помогнат за подобряване качеството на живот в
градската среда?".

ДЕЙНОСТ 4 - ПОЛЗИ, ТА ПОЛЗИ!



Съставяме карта на района на училището, в който ще
проведем нашето проучване; 
Определяме видове дървета около училище и техните
характеристики;
Определяме възможните източници на замърсяване
(включително проследяваме откъде идва и как се
движи въздухът в района на нашето училище);
Определяме видовете замърсители, които можем да
очакваме около нашето училище;
Замерваме показатели на въздуха в различни точки
около нашето училище, за да определим критични
точки на замърсяване;
Замерваме температура, влажност и други физични
показатели на средата;
Поставяме критичните точки на замърсяване на
нашата карта; 
Определяме дървесни видове, които са подходящи за
нашата среда и имат качества да филтрират въздуха от
определените от нас замърсители;
Определяме допълнителни ползи от обогатяване на
района около нашето училище с още и/ или нови
дървесни видове;
Добавяме дърветата и други промени към нашата
карта с помощта на ландшафтен архитект; 
Подготовяме изложба в училище – резултати от
изследването, включително план за промяна на
зелените площи в района на нашето училище.

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

ДЕЙНОСТ 5 - ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН



Учениците създават карта на района около училище,
където ще провеждат проучването. За целта могат да
използват Google My Maps. 
 
Разпечатват я в два размера – джобен за теренните
проучвания и изложбен за класната стая. 
 
Учениците документират дърветата около училище.
Водят записки, снимат, рисуват, събират листа (есен).
Задачата им е да научат имената на видовете около
училището и техните характеристики. 
 
Учениците отговарят на въпроса: "Какви дървета се
намират около нашето училище?". По събраните
материали определят дървесните видове. Втората
задача е да разберат характеристиките на тези дървета и
да отговорят на въпросите: "Защо именно тези видове са
избрани за създаване на зелените площи на района?
Какво прави тези дървета подходящи за градската
среда?".
 
От своето проучване, проведено с помощта на учителя
или на експерт от Лесотехническия университет, те
виждат дали някои от характеристиките се отнасят до
пречистване на въздуха.
 
Изводите се обобщават. 
 
Следващата стъпка е изработването на тези дървета и
поставянето им на картата. За изработването може да се
използва отпадъчен картон.

ДЕЙНОСТ 6 - 
ДЪРВЕТАТА ОКОЛО УЧИЛИЩЕ



С помощта на Инструмент "Роза на ветровете" и картата
на България учениците преценяват потенциалните
далечни източници на замърсяване. Учителят им помага
с предварително подготвена информация.   
 
Следващата стъпка е провеждането на действителни
измервания на замърсители на обозначени точки от
картата. 
 
Учителят предоставя професионално оборудване за
измерване замърсяването на въздуха. Учениците
провеждат замервания въздуха на избрани места от
картата на района. Така определят критичните точки на
замърсяване и ги добавят към своята карта.
 
Ако не разполага с такова оборудване се използва
Лентички "Колко е мръсно?". 
 
Учителят представя темата "топлинен остров",
използвайки Работен лист.
 
Следващата стъпка е да се измерят други показатели
като температура и влажност, отново на определени
точки от картата. 
 
Учениците добавят и тези критични точки на картата. 
 
Домашна работа
Учениците проучват статистически данни и статии в
медиите за отрицателното въздействие на замърсения
въздух върху здравето на българите.

ДЕЙНОСТ 7 - 
ЗАМЪРСИТЕЛИ, ЗАМЪРСЯВАНЕ,

ЗДРАВЕ



Учениците правят проучване на дървесни видове, които
са подходящи за флората и които имат качества да
пречистват въздуха от установените замърсители
(филтриране, абсорбция, други).
 
Учениците прекрояват картата на района, добавяйки
нови и разнообразни дървета, а картата се превръща в
техен проект за създаване на по-добра жизнена среда в
района на училището. За тази задача може да им е
необходима помощта на ландшафтен архитект. 
 
Също така, прекрояват други площи и настоящето им
използване с предложения за подобряване
характеристиките на градската среда от гледна точка
екология, естетика, достъпност. Например, създаване на
пояси с медоносни растения за привличане на пчели.  
 
Също така, отбелязват най-безвредния маршрут на
придвижване в района на училището. Това са зоните с
най-малко замърсен  въздух. 
 
Учениците правят проучване за въздействието на
зелените площи върху психичното здраве на хората.
Изводите се съхраняват и се добавят по-късно като
информация в изложбата/кампанията.
 
Допълнителна дейност 
Учениците правят проучване на подходящи растения за
подобряване качеството на въздуха в класните стаи
(вътрешна среда) и подготвят обръщение към
ръководството с желание тези видове да бъдат
поставени в класните стаи.

ДЕЙНОСТ 8 - 
ДЪРВЕТА СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕ



Учениците споделят своя проект с местната общност. 
 
Създали са плакат, който представя тяхната карта за по-
добро качество на въздуха в квартала. 
 
Също така, използвайки изводите от своя проект, те
изготвят анкета, с която интервюират собствениците на
търговски обекти, хората от квартала, минувачите. 
 
Идеята е да съберат подкрепа за своя проект за
обогатяване на района с още/нови дървесни видове и/
или да чуят и мнението на другите за своите идеи.
 
Учениците решават кога е най-подходящото време за
организиране на изложба за представяне на своята
работа на училищната общност. Например, Световният
ден на околната среда – 5 юни.
 
Те представят резултатите от етапите на своята работа,
включително ключови стъпки в осъществяване на
проекта.
 
Основно място в това представяне има новата "зелена"
карта на района на тяхното училище и ползите от такива
стъпки и действия.
 
Идея! Учениците изработват изкуствени дървета (от
картон, около 1,5 метра високи) и ги поставят в района на
своето училище, според изработената карта. Плакатът се
поставя в близост до дърветата. Подготвя се видео
материал за документиране на събитието.

ДЕЙНОСТ 9 - ТВОРЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ



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,
предвиден 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, предвиден 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
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 дърветата?". Въпросът се
задава след дейност 3.

Верижни бележки: учениците последователно отговарят
на отворен въпрос. За този модул:
"Каква е ролята на дърветата в градска среда?".
Въпросът се задава след дейност 2.

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, която описва
изучаваната тема.

Викторина: за оценка на фактически знания или на
конкретно умение. За този модул вижте следваща
страница.

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

https://www.blobtree.com/


ВИКТОРИНА

ИСТИНА ИЛИ НЕИСТИНА 

А) Дизеловите автомобили са най-големите замърсители
на пътя.
 
Б) Ние винаги можем да видим замърсения въздух.
 
В) Движението от вътрешната страна на тротоара ни
помага да вдишваме по-малко замърсители.
 
Г) Ние винаги можем да помиришем замърсения въздух.
 
Д) Площта в белите дробове, по която се
разпространяват вдишаните газове е приблизително с
размерите на един тенис корт.
 
Е) Винаги е по-добре да сме вътре в колата. Тя ни
защитава от мръсния въздух наоколо.



РАБОТЕН ЛИСТ "КАРТИЧКА НА ЧУВСТВАТА"

На картонче А5 се залепя двойнозалепяща лепенка по
дължина. 
След времето прекарано в наблюдение на дърво
учениците създават картина на породените чувства,
използвайки предмети, които намират по земята
наоколо и лепнещата повърхност на лепенката (след
отлепване на защитния слой). 

ПЪЗЕЛ "ФОРМУЛИ"

Чистият въздух е нещо много важно, защото съдържа
кислород и други невидими газове, които поддържат
живота на Земята. 
 
Но въздухът може да бъде замърсен с някои газове и
частици, чиито концентрации се увеличат в атмосферата.
 
Тях наричаме замърсители, като те могат да бъдат
създадени, когато човек изгаря изкопаеми горива, а и от
естествени източници, като вулканичната дейност и
горските пожари. 
 
Замърсителите могат да бъдат под формата на твърди
частици, течни капчици или газове.
 
Замърсителите се делят на първични и вторични.
Предмет на този модул са първичните замърсители. 

МОДУЛ "С ДЪРВЕТАТА НАПРЕД ЗА НАШИЯ ГРАД!" 

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 



въглероден оксид - получава се при непълното
изгаряне на въглеродни енергийни носители
(въглища, дърва, петрол), а основен източник са
автомобилите;
серен диоксид - получава се при изгарянето на
горива съдържащи сяра (въглища и петрол) за
производството на енергия и от промишлеността; 
азотен диоксид - получава се при изгарянето на
изкопаеми горива при високи температури, но и от
светкавиците, а основен източник са автомобилите;
фини прахови частици - получават се от различни
източници като строителни площадки, автомобили,
промишленост, неасфалтирани пътища и са с
различна големина - най-големите са 5 пъти по-малки
от човешкия косъм, а всички по-малки от тях могат
необезпокоявано да достигнат белите дробове и дори
кръвоносната система на човека. 

Първичните замърсители, предмет на този модул, са: 
 

 
Към замърсителите се включва и въглеродният диоксид.
Този, иначе необходим за живота на Земята, газ се
превръща в замърсител тогава, когато неговото
натрупване започне да променя условията на
заобикалящата ни среда. 
 
Повече за въглеродния диоксид и тази промяна ще
намерите в модул "Логична енергия и климатично
равновесие".  

ПЪЗЕЛ "ФОРМУЛИ" - ПРОДЪЛЖЕНИЕ



За целта на урока ще бъде дадена една задача свързана с
образуването на азотния диоксид. Всички елементи и
съединения са газове. 
 
Коя от формулите по-долу представя образуването на
азотния диоксид и защо?
 
(а) 2 NO + O2 → 2 NO2
(б) NO + ½ O2 → NO2
(в) ½ N2 + O2 → NO2
(г) N2 + 2 O2 → 2 NO2
(д) N + O2 → NO2 
 
Верен отговор: 
в) защото има коефициент 1 за NO2 и формули за
елементите азот и кислород в техните стандартни и най-
стабилни състояния. 
 
Неверни отговори:
а) защото NO не е елемент, а и има коефициент 2 пред
NO2;
б) защото NO не е елемент;
г) защото има коефициент 2 пред NO2;
д) защото N не е най-стабилното състояние на азота.
 
Учителите биха могли да развият съдържанието на този
модул с темата за образуването на киселинните
дъждове, за което да включат още формули за реакциите
на азотния и серния диоксид с водата. Подходящо, ако
учениците са включили темата в своята работа. 

ПЪЗЕЛ "ФОРМУЛИ" - ПРОДЪЛЖЕНИЕ



За целта на урока учителите подготвят розата на
ветровете за съответния град.
 
Информацията се ограничава до посоката на
преобладаващите ветрове, но не и до разпределението
на скоростите на вятъра по посоките.
 
За град София, например, приблизително 30% от
ветровете са западни, а 25% източни. За град Варна -
приблизително 20% са северни, западни и източни, а 15%
югоизточни.
 
Така, учениците могат да установят посоката на
замърсяването и да съобразят мерки за ограничаването
му с нея.   

РАБОТЕН ЛИСТ "РОЗА НА ВЕТРОВЕТЕ"

ЛЕНТИЧКИ "КОЛКО Е МРЪСНО?"

За целта учениците изработват измервателни лентички.
Необходими материали: картон (дължина 25 см,
широчина 5 см); двойнозалепяща лепенка, която се
залепя с едната си страна върху картона, а върху другата
ѝ страна се залепя милиметрова хартия (дължина 15 см,
широчина 3 см). Лентичките се пробиват с шило,
промушват се с канап и се поставят на избрани места
около училището. След 1 седмица, лентичките се събират
и с помощта на лупа или микроскоп се определя
замърсяването (полепнали твърди частици по
милиметровата хартия). Определя се количествено.
Сравнява се според различните локации и постановки.
Също така, данните могат да се сравнят с тези от
измервателни станции (airbg.info) за същия период и да
се определи осреднена и приблизителна връзка между
данните от лентичките и станциите. 



Понятието "топлинен остров" описва застроените
градски площи, които са по-топли от заобикалящата ги
неградска среда. Средната годишна температура на град
с 1 милион жители може да бъде от 1–3°С по-висока в
сравнение със средата заобикаляща града. През нощта
тази разлика може да достигне 12°C.
 
Какъв е резултатът от " топлинния остров"?
 
По-високите температури от тези "острови", особено в
летните месеци, могат да окажат негативно влияние
върху околната среда и качеството на живот. 
 
Енергия за охлаждане, което увеличава потреблението
на електричество с 5-10%.
 
Увеличени нива на замърсителите във въздуха, тъй като
електрическа енергия се произвежда предимно от
изгарянето на изкопаеми горива. 
 
По-високата температура на настилката в градовете
може да загрее оттичащата се дъждовна вода, което
може да промени температурата на повърхностно
течащите води в околното пространство. Настилка
загрята до 38°C може да промени температурата на
дъждовната вода от около 21°C до 35°C. 
 
Температурата на водата регулира различни аспекти от
живота в нея, включително метаболизма и
възпроизводството на много видове. 

ТЕМА "ТОПЛИНЕН ОСТРОВ"



А как дърветата и други растения помагат за намаляване
ефекта на "топлинния остров"?
 
Те намаляват температурата на повърхността и на
въздуха предоставяйки сянка (разлики от 11 до 25°C) и
чрез изпарението и транспирацията (разлики от 1 до
5°C). 
 
Сянка
Листата и клоните намаляват количеството слънчева
радиация, което достига зоната под короните на
дърветата. През лятото, това количество е 10 до 30%.   
 
Изпарение и транспирация
Превръщането на водата от течност в газ (изпарение) се
получава от почвата около дърветата и растенията, както
и от самите тях, от задържаните по листата им водни
капки по време на дъжд.  
Дърветата и растенията абсорбират вода през своите
корени и я отделят през листата си (транспирация).
Един пораснал дъб, например, може да отдели над 150
000 литра вода на година, чрез този процес. 
 
Дърветата и растителността са най-полезни, когато се
поставят на стратегически места около сградите.
Учените са установили, че засаждането на листопадни
видове е най-ефективно, когато се направи по западната
страна на сградата, особено ако засенчват прозорци и
част от покрива. 
 
Темата "топлинен остров "е създадена с използването на
данни на Американската агенция за опазване на
околната среда.

ТЕМА "ТОПЛИНЕН ОСТРОВ" - ПРОДЪЛЖЕНИЕ



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 ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВИ

ГРАДОВЕ. 
ТЕЗИ ВРЪЗКИ ЩЕ НАМЕРИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

НА ПОМАГАЛОТО "ГРАДСКА НАУКА".
 


