Растенията в изкуството

Въведение:
Темата „Растенията в изкуството” съдържа 10 модула; два от тях са специално разработени за Ботаническа
градина. Целта е чрез изкуството децата да откриват и изучават растителния свят. „Растенията в изкуството” е
подходящо да се използва като преподавателски подход за по-широка възрастова група деца – от 6 до 12 години.
Дейностите могат да се диференцират, като се задават различни под теми за работа.

Модули:
Тези модули са разработени така, че да покриват разнообразни артистични похвати, така както целият ресурс
предоставя множество междупредметни връзки. В поредица от творчески проекти са застъпени изящни и приложни
изкуства, музика, драма (театър), традиции и обичаи, символика.
В първия модул учениците аранжират хербаризирани есенни листа и оформят заедно естетически издържана
композиция, като междувременно обсъждат структурата на листата наред с цветовете им във връзка с листопада,
оттам и темата за приспособяването на дърветата към сезонните промени. Друга дейност включва откриването
на характеристики, по които дърветата се групират на широколистни и иглолистни, като същевременно децата
изработват дву- или триизмерни модели на отделни видове.
Учениците имат възможност да изработят сами рециклирана хартия, като по този начин се запознават с темата
за рециклирането и екологичната полза от това. Ролята на семената, плодовете и други части на растенията
се изследват чрез спонтанна ролева игра или чрез приложна работа – декориране на предмет със семена като
подарък за приятел. Значението на растенията като естествени оцветители става достъпно за децата когато те
сами извлекат растителни багрила и оцветят с тях тъкани или великденски яйца.
Ботаническата градина е домакин на някои от дейностите – основно в края на пролетта и началото на есента.
Богатите растителни колекции дават възможност на децата да наблюдават растенията в местообитания, близки
до естествените. Изработват също музикални инструменти от различни части на растенията и композират заедно.
Децата учат за размножаването на растенията и чрез директно наблюдение на опрашваните от насекоми цветя, и
чрез игри.
Всички модули включват т.нар. работни листове за ученици, а така също и допълнителна информация за
учителите. Модулите от темата „Растенията в изкуството” правят връзка с модули от трите други теми.

Последователност:
Няма предвидена стриктна последователност при провеждане на тези модули. Първият и последният модул е
желателно да бъдат съответно в началото и в края на темата, тъй като единият е въвеждащ, а другият – предвиден
като преговор. Някои от модулите трябва да бъдат съобразени с различни сезони или периоди от годината и това е
отбелязано в тях.

Оборудване:
Не се изисква специално оборудване; повечето материали и консумативи са лесно достъпни. Необходимите
допълнителни материали са отбелязани във всеки модул. Повечето растителни материали могат да бъдат
предоставени от Ботаническа градина, природен резерват, дендрариум или дори местния парк.
Допълнителни материали и снимки може да изтеглите или видите от ‘Media Gallery’ на нашата интернет страница:
www.plantscafe.net.

