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Модул 11: 

Растат млади гидове!

Описание:

Това е модул, подходящ за завършване на проекта. Децата стават гидове в 
Ботаническа градина на своите родители или приятели и им обясняват опасностите 
за изчезването на дадени растения и важното значение на опазването на 
растенията. Те прилагат идеите, научени по време на проекта. Така ще се развият 
уменията на децата да общуват и да допринасят за повишаване запознатостта на 
обществеността с тези въпроси. 

Цели:

Да се даде възможност на децата да покажат какво са научили.
Децата да покажат познания и да използват подходящ научен ези

Техническа последователност:

1. Педагогът на Ботаническата градина или учителят трябва да даде на децата   
 някои указания и съвети за най-добрата практика за развеждане из ботаническа  
 градина
2. Децата трябва да направят допълнително планиране и да разработят маршрут и 
 да помислят кои са ключовите неща, които те искат да покажат на своите
 родители / приятели.
3. Децата трябва да разведат своите посетители из ботаническата градина.

Бележки за учителя / педагога на Ботаническата градина:

Дали децата ще станат добри гидове и ще обясняват добре зависи от редица 
фактори – някои от които се влияят от процеса, а други от съдържанието. 

Поискайте децата да обмислят своя маршрут и да са сигурни, че той е подходящ за 
техните гости (например, за възрастните им баби и дядовци, приятели в инвалидни 
колички). Те трябва, също така, да вземат предвид и всички останали аспекти, 
свързани с тяхното здраве и безопасност (хлъзгава трева, неравна земя, ниски 
клони, стълби и т.н.).
Те трябва да помнят да стоят с лице към гостите си когато обясняват и да говорят 
високо и ясно. Те трябва да изчакат гостите да ги гледат и слушат преди да започнат 
да говорят.

Относно съдържанието, насърчете децата да изберат няколко ключови растения 
или особености, които най-добре илюстрират нещата, които те смятат за важни да 
отбележат. Те трябва да разкажат кратка история за всеки факт до избраното от 
тях място. Нека историите бъдат весели, интересни и не много дълги (по няколко 
минути при всяко спиране). Ако желаят, те могат да носят ‘реквизити’ в чанта, с 
които да илюстрират историите, които разказват.

ВРеМе
2 часа

Място 
Ботаническа градина

уМения
подбиране и предста 
вяне на информация, 
общуване 

КлючоВи дуМи
Ботаника
обиколка с гид,
опазване на растения
обучение
проучване

МеждупРедМетни ВРъзКи
Грамотност

Опазване на растенията


