
Въведение: 

Тази тема въвежда идеята за изчезването на растенията и илюстрира заплахите за застрашените растения и 
нуждата от тяхното опазване. Децата, също така, научават за начините, по които учените могат да защитават 
растенията и техните местообитания. Заниманията включват редица начини, по които децата да добиват 
познания и да развиват разбиране и технически умения, включващи наблюдение, събиране на данни, проучване, 
експерименти, ролева игра, игри и театър. Темата ‘Опазване на растенията’ включва 11 модула; три от които са 
направени специално за провеждане в Ботаническа градина.

Модули:

Първите 2 модула помагат на децата да научат ботанически термини и да разберат как екологичните фактори 
влияят върху оцеляването и растежа на растенията. В модул 3 на децата се представя идеята за опазването на 
растенията. Чрез ролева игра се обяснява как и защо растенията изчезват, изследват се причините за изчезването 
и се оценяват различните влияния в резултат на изчезването и нивата на заплаха.
Като учени децата изследват видове в околността, в която живеят и събират семена за експериментите за 
поникване, които следват в модули 4-8. Тези модули представят различните екологични условия , необходими 
за поникването. Децата проучват ефекта на различни нива температура и светлина и събират данни, които 
анализират, и представят своите заключения. Децата, също така, ще имат възможността да отглеждат поникналите 
растения в училищата си и, когато училището е имало възможността да работи с Ботаническа градина, може 
би да помогнат с възстановяването на застрашени растения в дивата природа. Модул 6 се концентрира върху 
механизмите и значението на разпространението на семената и включва занимания, в които децата създават и 
изпробват ‘модели’ на ефективни системи за разпръскване.
В последните 3 модула, които се провеждат в Ботаническата градина, на децата се представя идеята, че ‘целият 
живот зависи от растенията’. Тези модули подчертават жизнено важната роля на растенията в ежедневието, 
например, да предоставят храна, текстилни изделия, строителни материали и лекарства, но също така проучват 
въпросите, свързани с опазването на растенията, възникващи поради икономическото и социално развитие. Тези 
занимания помагат за развиването на специални умения като аргументация, вземане на решения и разрешаване 
на проблеми.
Последният модул не е задължителен; обаче, докато децата развеждат своите родители/гости из Ботаническата 
градина, той може да бъде използван с цел преговор на наученото по темата. Децата представят на родителите/
гостите си опасностите от изчезването на растения и значението на тяхното опазване. Това развива уменията на 
децата да общуват и да играят ролята на водачи и ще допринесе за повишаване на запознатостта на местните 
жители с тези теми.

Опазване на растенията

Последователност:

Когато е възможно, следвайте реда даден тук за модулите, тъй като те се надграждат един друг в тази 
последователност. Всичките 11 модула са ограничени във времето поради тяхната сезонност и това трябва да се 
вземе предвид при планирането на работата. Модулите 1-3 изискват конкретен сезон за наблюдение на растенията 
(листа, цветове и плодове) и събирането на семена; препоръчвания сезон е есента/късното лято.

Оборудване:

Повечето от необходимото оборудване може да се намери в магазини за играчки, занаятчийски магазини или в 
други специализирани магазини. Доставчиците на научни пособия предоставят специално оборудване като агар-
агар, петри съдове и пинцети (вижте анекса с препоръчаните доставчици).
Всички снимки и учебни материали, показани тук в смален формат могат да бъдат свалени в пълен размер от 
съответния модул в ‘Media Gallery’ на  HYPERLINK “http://www.plantscafe.net” www.plantscafe.net 
Учителите могат да пожелаят да се свържат с местни ботаници или експерти по опазването на растенията, банки 
за семена или подобни подходящи институции/организации. Информация за контакти със специалисти е дадена в 
конкретните модули, за да помогне с избора на застрашени местни видове и на възможни програми на действие за 
опазване на растенията.
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