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Модул 3:

“Ще оцелея ли?” -  

Pолева игра 

Описание:

Учениците ще участват в симулация на действителността (ролева игра), за да 
изследват как и защо дадено растение изчезва. Очакваният резултат ще е истинско 
описание на идеята за изчезване на растенията, причините за него, нивото на 
заплаха и влиянието на изчезването на растения в местен и глобален мащаб. По 
време на тази игра обичайни явления ще влияят на ресурсите на разположение на 
всички растения, но ще влияят повече за оцеляването на някои растения, отколкото 
на други, които имат по-специализирани нужди.

 
Цели:

Да се представи концепцията за изчезване на растения. 
Да се определят най-вероятните причини за изчезването на растения. 
Да се разбере различното влияние от изчезването на растения в местен спрямо 
глобален мащаб.

Техническа последователност:

1. Основният материал за тази игра е карти на растения, карти с източници, 
сюжет, листове за доклади. Учителят трябва да прочете правилата на играта 
внимателно преди започването.

2. На учениците произволно се дават роли на растения. Те трябва да разучат 
картата на растението (вижте пример 1) и да разберат кои са различните 
източници, от които те се нуждаят, за да оцелеят.

3. Всяко дете трябва да получи карти с източници – светлина, вода и хранителни 
вещества (вижте пример 2), раздадени на случаен принцип, както се случва в 
природата. Първата стъпка е децата да проучат дали техния герой (растение) 
може да оцелее само с тези случайно раздадени ресурси и да преценят кои 
ресурси липсват.    

4. Други карти със светлина, хранителни вещества и вода са разпръснати 
произволно из класната стая (или на мястото, където се провежда играта). 
Дават се на децата няколко минути да потърсят и съберат други карти с 
източници, които са нужни за оцеляването им. Учителят след това трябва 
да раздаде картите с местата, като използва точно правилния брой за всяко 
конкретно растение – герой (обикновени, агресивни или редки растения).

5. Разказвач трябва да прочете историята. Във всеки подходящ момент децата 
трябва да се отказват от карти или да взимат допълнителни, в съответствие с 
описаното в историята явление.

6. В края на играта само някои растения ще имат всичките ресурси, от които се 
нуждаят, за да оцелеят. Други растения ще са изчезнали, поради промени в 
околната среда, докато някои агресивни растения ще са се разпространили в 
нови райони. Така започва изчезването на някои растения. 

7. Можете да накарате децата да помислят за причините за изчезването и 
влиянието на това събитие в местен и/или глобален мащаб.

8. Работен лист С8 може да се използва за преговор на причините и резултатите 
от причиненото от хората изчезване на растения.

ВреМе
3 часа

Място
На открито: в 
Ботаническата градина 

уМения
Критично мислене, 
оценяване на връзката 
между причина и 
следствие

Материали
Копие на ролевата игра 
(вижте ‘Media Gallery’), 
можете да ламинирате 
и да използвате картите 
на растения, картите 
с източници и листа с 
легендата 

КлючоВи дуМи
Източници: ограничаващи 
фактори, изчезване, 
влияние на дейността 
на хората, оцеляване, 
обикновени растения, 
агресивни растения, 
застрашени растения

МеждупредМетни ВръзКи
Физически упражнения: 
излети, работа в екип, 
постоянство 

ArtenvielfaltОпазване на растенията
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Бележки за учителя:

Учениците може да работят по двойки, като ученици, които не могат да четат добре се групират с ученици, които 
имат добри умения по четене.

Предложения:

Ролевата игра „Ще оцелея ли?” може да се играе по-активно, така че да отразява сюжета като се направят плакати 
или големи картини на описваните събития. На тези плакати учениците могат да изброят влиянията на явлението 
върху наличните ресурси и място (например, суша, строеж на път или на сграда).  
Децата могат да следват действието от една рисунка до следващата, като правят играта още по-забавна.

За работен лист С 8 – ерозия на почвата и ролята на растенията за борба с ерозията. Покривка на земната 
повърхност, предоставена от растителността поддържа стабилността на почвата, особено на най-стръмните 
склонове и предотвратява свлачища и катастрофални явления при силни дъждове. При премахване на дърветата 
и растителността, тази защита се отнема. Ако това се случи, първоначалното положение не може да се възстанови 
без намесата на човека. Почвата и растителността имат дълга история на еволюция и ако изчезнат те не могат да 
бъдат заменени на мига нито чрез естествено регенериране, нито с намесата на човека.

„
Щастливата мечка”

Животните също се нуждаят от ресурси, за да оцелеят. Ще демонстрираме това посредством игра за 
местообитанието, наречена „Щастливата мечка”: учениците ще играят ролята на мечки и на различни ресурси 
като вода, храна, подслон и пространство. При всеки кръг мечките и ресурсите се подреждат едни пред други. 
Всяко дете показва с мимики на тялото или ресурса, който представлява, или ресурса, от който те (мечките) се 
нуждаят в момента. Мечката се сдобива с ресурса, от който се нуждае като го гони и трябва да го докосне. Мечката 
оцелява, а ресурсът се превръща в мечка. Неуловените ресурси си остават ресурси. Ако някоя мечка не успее да 
хване нужния й ресурс (вода, храна, подслон и пространство) тя изгаря и няма да играе един кръг. След това тя 
ще участва в играта като ресурс.    Първоначално ще има повече ресурси, отколкото мечки, но след това и двата 
отбора ще нарастват и намаляват, симулирайки промените хищник / ресурси в естественото местообитание.
Учителят трябва да спира играта в края на всеки кръг и да записва броя на мечките и на ресурсите. Събраните 
данни могат след това да бъдат използвани за начертаването на диаграма, която да илюстрира разликата в 
различните моменти между ресурсите и хищниците. 
Бихте моли да се запознаете и  с www.kew.org/education/wildlifezone   
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Пример1: Карта с растение 
лице на картата  

Пример 2: Карта на източник

гръб на картата 
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Вода          

светлина 

Хранителни вещества	

Местообитания

Пример 2: Карта на източник 



C 8

подредете в правилния ред

Работете в групи и подредете следните картинки в правилния 
ред, като започнете с

1.

1. Какво се случи?2.

нещата, които аз научих днес:

1


