
“Ще оцелея ли?”

РОЛЕВА ИГРА

ВЪВЕДЕНИЕ   
Тази ролева игра се стреми да представи концепцията за изчезването на
растителни видове, причините за това изчезване и съществуването на различни
нива на риск, на които растенията могат да се натъкнат.
Всеки ученик играе ролята на растение и получава комплект фактори за растеж
(вода, светлина, хранителни минерали), които да използва. След това се
определят броя места (ареали), където всяко растение (дете) може да расте.
По време на играта се разказва история, в която се случват много неща. Някои
от тях са естествени явления, други са събития, предизвикани от човешкат
дейност. В резултат на това факторите за растеж и броят на ареалите се
променят съобразно различните растителни видове и за жалост като цяло
намаляват. По-капризните видове няма да могат да оцелеят и рано или късно
ще изчезнат. В края на играта учениците ще бъдат помолени да обсъдят
вероятните причини за изчезването, както и причините, поради които някои
видове изчезват, докато други оцеляват. Играта продължава приблизително 2
часа.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ   
В началото ще имате нужда от следните материали:

Указания (настоящия документ)
Списък на 23 герои (роли)
23 карти с роли, в които са описани всички растения и техните
изисквания
4 вида карти с фактори за растежа (вода, светлина, минерали,
местообитания)
Легенда, в която се описват събитията (Моля вижте Анекс 4)
Обсъждане на РЕЗУЛТАТА от ролевата игра

Всички изброени материали са приложени в ‘Media Gallery’.

УКАЗАНИЯ
Тази игра може да се играе на закрито или на открито, но препоръчваме втората
възможност.

1. Въведение (10 минути): играта се представя накратко. Обсъждат се нуждата
от оцеляване на растенията и концепцията за тяхното изчезване. Моля вижте
Анекс 1 за избор на героите (ролите) и структурата на играта.

2. Раздаване на картите с ролите (10 минути): картите се раздават произволно
чрез бърза игра, в която децата образуват кръг и си подават картите едно на
друго по посока на часовниковата стрелка. Когато играта свърши всеки ученик
ще има своя карта и ще играе ролята на растението, описано в нея. Моля вижте
Анекс 2 за картите с роли.



3. Прочитане на картите с роли (5 минути): всеки ученик внимателно прочита
своята карта, за да разбере кои фактори за растеж са необходими за
оцеляването му.

4. Раздаване на картите с фактори за растеж (15 минути): част от тях се
раздават произволно на всеки ученик (средно по 2 карти за всеки фактор за
растеж), а останалата част от картите се разпръсват на земята. Децата трябва
енергично да ги търсят и събират. Един ученик не може да вземе повече от 5
карти с фактори за растежа. По този начин в началото на игрта факторите за
растеж ще са горе-долу равномерно разпределени и всеки герой ще започне
играта при почти еднакви условия.
Преди играта да започне, всеки ученик трябва да провери дали неговото
растение може да оцелее с придобитите ресурси. След това се раздават
картите с ареалите, съобразно указанията в текста на картата с героя. Моля
вижте Анекс 3 за карти с ресурси и карти с ареали.

5. Описание на събития / основна игра (30 минути): сега започва нашият
разказ! Избира се разказвач, който може да бъде учител или ученик и който ще
прочете високо на глас основната история. (Моля вижте Анекс 4 за основната
история).
Описва се поредица от извършени от човека и естествени събития. Големи
картини на събитията могат да се използват като декори и да се поставят
последователно, така че да следват историята. Всяко събитие влияе върху
наличността на факторите за растеж и ареалите на всеки герой: ареалите и
ресурсите могат да се увеличат, ако събитието (например, нова защитена
местност) има положително влияние върху живота на растението, или да
намалеят, ако събитието е неблагоприятно (например, нова ски поста, нов
търговски център).

6. Заключения и резултати (10 минути): в края на историята всеки герой
проверява колко карти с фактори за растеж е загубил или спечелил, дали може
да оцелее с онези, които му остават и в колко ареала. Вероятната ситуация ще
е, че по-капризните видове и онези, които се появяват само в няколко ареала
(така наречените ендемични видове) ще изчезнат.

7. Обсъждане (30 минути): заедно с учителя класът обсъжда:
какво е станало с различните видове и отбелязва резултатите на дъската
в предоставения формат.
причините, довели до изчезването на някои от тях.
значението на изчезването на различни растения.

Моля вижте Анекс 5 за модел на листа и резултатите, улесняващи обсъждането
и дебата на класа.



АНЕКС 1. СПИСЪК НА ГЕРОИТЕ

Латинско наименовние

Во
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сто
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Реалн
а T °C

Ма
кси
м.
T

Често
среща ни
60%:

C1 Треви (70%) Papaver rhoeas мак 1 20 3 2 +30 35
C2 Leucanthemum vulgare маргаритка 1 20 4 1 +28 35
C3 Silene vulgaris плюскавиче 2 20 2 3 +28 35
C4  SR Hepatica nobilis гълъбови очичики 3 20 1 2 +28 35
C5 Cyclamen purpurescens циклама 3 20 4 2 +28 35
C6 R Achillea millefolium бял равнец 2 20 3 1 +30 35
C7 R Salvia pratensis ливадна какула 3 20 5 2 +30 35
C8 R Bellis perennis паричка 1 20 5 3 +28 35
C9 Храсти 20% Cornus mas дренка /дрян/ 1 20 2 2 +28 35
C1
0 Corylus avellana лешник /леска/ 1 20 1 1 +28 35
C1
1 R Crategus monogyna глог 1 20 1 2 +26 35
C1
2

Дървета
10% Fagus sylvatica бук 1 20 3 1 +26 35

C1
3  SR Picea excelsa смърч 1 20 4 2 +26 35

I1
Агресивни
10% R Solidago gigantean енчец 1 5 3 1 +28 35

I2 Budleya davidii будлея 1 5 2 1 +26 35
I3 Robinia pseudoacacia акация 1 5 3 1 +30 35

Застрашени
30%:

E1
Ендемични
25% Aesculus hippocastanum  конски кестен 5 3 3 4 +25 35

E2  SR Ruta graveolens седефче 2 5 5 3 +25 35

E3
Междинни
25% Centaurea alpine жълта метличина 3 4 4 6 +21 27

E4 Dracocephalum austriacum драгоцефалум 3 3 5 4 +22 28

E5

Широко раз
пространен
и   50% R Limodorum abortivum лимодорум 7 5 1 5 +26 30

E6 Nuphar luteum бърдуче 8 3 5 6 +24 30
E7  SR Drosera longifolia росянка 8 4 4 4 +25 30

Общ N° карти 23 60 302 73 59



ЛЕГЕНДА:

В таблицата са изброени 23 растения. Показани са минималния брой фактори
за растеж, от които всяко растение се нуждае, за да оцелее. В последната
колона е показана максималната температура, която всеки вид може да понесе.
Всички тези параметри са описани в картите с растенията.
Избрани са три категории, които представят разпределението на видовете в
типичен европейски регион:

Често срещани растения 60 %, от които:
70 % треви
20 % храсти
10 % дървета

Агресивни растения 10%

Застрашени растения 30%, от които:
25% слабо разпространени растения (ендемични)
25% средно разпространени в ареали растения
50% широко разпространени растения

Ако малък брой деца играят тази игра е важно картите с растенията да бъдат
избирани съобразно следните критерии:

Растенията обозначени с ‘R’ трябва да се считат за защитени и не трябва да
бъдат използвани в по-малките класове, за да се поддържа реалистично
съотношение между често срещаните / редките видове. При още по-малките
класове, растенията, обозначени с ‘SR’ е за предпочитане да не бъдат
използвани.



В таблицата долу се взема предвид броя на участниците и се показва броя на
картите с източници, необходими за играта. Втората колона показва броя на
картите, които произволно да бъдат дадени на всеки ученик в началото на
играта. Следващите колони показват броя на картите с източници, които трябва
да бъдат разпръснати на земята и учениците да ги търсят. Цифрата в третата
колона (кр.4) ще показва по-малко изчезнали растения, докато тази в четвъртата
колона ще отразява повече изчезнали растения.

Ученици n°карти/ученик n°карти/ученик n°карти/ученик
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
4 8 12 16
5 10 15 20
6 12 18 24
7 14 21 28
8 16 24 32
9 18 27 36

10 20 30 40
11 22 33 44
12 24 36 48
13 26 39 52
14 28 42 56
15 30 45 60
16 32 48 64
17 34 51 68
18 36 54 72
19 38 57 76
20 40 60 80
21 42 63 84
22 44 66 88
23 46 69 92
24 48 72 96
25 50 75 100
26 52 78 104
27 54 81 108
28 56 84 112
29 58 87 116
30 60 90 120



АНЕКС 2. Карти с растение (герой)
Моля вижте ‘Media Gallery’

АНЕКС 3. Карти с фактори за растеж
Моля вижте ‘Media Gallery’

КАРТИ С ВОДА (сини):

Общ брой налични карти: моля вижте таблицата по-горе
50 предоставени произволно: от 1 до 3 карти за растение
Учениците събират останалите карти директно: средно 3 или 4 за
растение.

КАРТИ СЪС СВЕТЛИНА (жълти):

Общ брой налични карти: моля вижте таблицата по-горе
50 предоставени произволно: от 1 до 3 карти за растение
Учениците събират останалите карти директно: средно 3 или 4 за
растение.

КАРТИ С МИНЕРАЛИ (червени):

Общ брой налични карти: моля вижте таблицата по-горе
50 предоставени произволно: от 1 до 3 карти за растение
Учениците събират останалите карти директно: средно 3 или 4 за
растение.

КАРТИ С МЕСТООБИТАНИЯ (зелени):

Всеки ученик получава точния брой, обозначен на картата с
растението



АНЕКС 4. ЛЕГЕНДА

Легенда на ролевата ИГРА за изчезването на растения

Нашата история започа в тиха и спокойна местност, богата на гори, реки, езера и
ливади с много цветя, животни, пчели и дива природа като цяло. Хората са доволни и
водят спокоен и щастлив живот, радват се на природата и играят в горите и ливадите.
Районът е естествено богат на сладководна вода, а многото реки предоставят
достатъчно вода на хората, живеещи там. Обаче, през последната година е валял
много малко дъжд, а през зимата изобщо не е валял сняг. Нивото на всички
водохранилища е много ниско, а реките предоставят намалено количество вода. Това
са все сигнали за широко разпространена суша в района.

Какво става с растенията?
1. Има по-малко вода
2. Има по-малко хранителни вещества /минерали/, защото без вода корените не

могат да ги поемат
- всяко растение губи по 1 карта с вода
- всяко растение губи по 1 карта с хранителни вещества

Много хора са били фермери, отглеждали са житни растения и зеленчуци и са имали
стада от крави, овце и кози. Обаче, през последните години младите хора вече не са
склонни да стават фермери и овчари. В резултат от това в много от ливадите вече не
пасат животни, а много от полята са изоставени. Тези местности се превръщат в
храсталаци и млади гори.

Какво става с растенията?
хранителните вещества /минералите/ намаляват, защото почвата вече не се
наторява от стадата.
ливадите и полетата бавно се превръщат в храсталаци и гори.

- всяко растение губи по 2 карти с хранителни вещества
- всяко растение губи по 4 карти със светлина

Населението се увеличава и се строят нови къщи, в които да живеят новите семейства.
Нужно е повече електричество за осветлението и отоплението на тези къщи.
Необходима е нова електрическа централа и за целта се строи нов язовир.

Какво става с растенията?
Някои райони са наводнени, а други страдат от липсата на достатъчно вода

- всяко растение губи по 1 карта с вода
 - следните растения губят по 1 ареал: бял равнец, ливадна какула,
лешник, глог, смърч, мак, маргаритка, плюскавиче, паричка,
драгоцефалум
 - следните растения печелят 5 ареала: енчец, будлея, акация

Цялата местност значително се променя, населението нараства и се строят нови
пътища, търговски центрове и нови магазини, ресторанти, хотели и ски писти. Големи
части от земята (ливади и гори) се използват за тази цел.

Какво става с растенията?
Бетонът и асфалтът покриват местата, където растат много от
растенията.
Някои растения завземат новите ареали, които са станали достъпни след
изсичането на гората
Предоставят се по-светли и открити места до строежите



+ всяко растение печели по 2 карти със слънчеви лъчи
- всяко растение губи по 2 ареала,
+ освен енчеца, будлеята, които печелят по 4 ареала

Интензивното строителство и разнородното ползване на земята започва да тревожи
много хора и те принуждават местната управа да създаде нови защитетни зони, за да
предпази околната среда и да опази редките и застрашени растения и животни.
Създаден е нов резерват на специално място, където ботаници наскоро са открили нов
ареал на седефчето.

Какво става с растенията?
Предоставена е защита и много растения сега са в по-добро положение

+ циклама, седефче, лимодорум, драгоцефалум придобиват по 1 ареал

Ненадейно стълб от дим се вижда в далечината... в долината бързо се разраства
пожар.

Какво става с растенията?
Много растения загиват, но от пепелта на пожара се появяват нови хранителни
вещества /минерали/
  + всяко растение печели по 2 кубчета минерали
  - всяко растение губи по 1 капка вода

- всяко растение губи по 1 ареал

Историята ни сега наближава своя край! Нека преговорим основното събитие, което
влияеше върху цялата местност до момента:
В основни линии промените, извършвани от хората влияят върху земята, а от там и
върху растенията и животните.

Кои събития си спомняте?
Какъв вид въздействие имат тези събития в местообитанията?
Местообитанията променени ли са? Как?

Същите тези неща се случват по целия свят и имат глобален ефект! Температурата се
покачва навсякъде: в нашата страна максималната температура се покачва с 4°C.
Сега проверете температурата, написана върху картата на вашето растение и
добавете 4°C и вижте каква е границата ви за оцеляване. Можете ли все още да
живеете при тези нови условия?

Това е КРАЯТ на нашата история!!

Моля попълнете листа за резултатите от играта и ги обсъдете с вашия учител!

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от конкретните условия за игра определен брой видове ще
изчезнат. Това количество ще е различно във всяка игра, но с изключение на следните
видове, които винаги ще изчезват: бърдучето и драгоцефалумът - поради факта, че за тях
вече няма ареали /местообитания/, където да растат. Обсъдете с децата факта, че
семената от тези растения може все още да са се запазили и да могат да покълнат при
настъпване на благоприятни условия.


