Модул 4
Опазване на растенията

В търсене на застрашени растения

Време

Описание:

4 часа (1 час на ден)
Място

На закрито: в училище
Умения

проучване, правене на
доклади, общуване

Децата ще бъдат поощрени да търсят застрашени растителни видове в околността.
Те ще използват различни техники на проучване (например, интервюиране на
експерти, справочници, търсене в интернет). Ще се изисква ключова информация
за описването на екологията, условията за растеж, нуждите и възможните заплахи
за тези растителни видове. Умениeто да се проучва и научното мислене ще са от
основно значение.

Цели:

справочници, достъп до
интернет

Да се подобрят уменията на децата да проучват и да пишат доклади.
Да се съсредоточат върху един явно застрашен вид в района, в който живеят.
Да се стимулира интереса на учениците и да се развият умения за научно
изследване, така че учениците да могат да работят като учени.

Ключови думи

Техническа последователност:

Материали

Червена книга,
видове, опазване,
разпространение,
застрашени,
изложени на опасност
Междупредметни връзки

- география: разчитане на
карти за отбелязване на
ареалите на растенията
- история: интервюиране
на баби и дядовци,
сравняване на същия
ареал с исторически
архив
- език: писане на доклади
(дневник)

1.

2.

3.
4.
5.

ИТ:

използване на компютри
и интернет за търсене
на данни

6.

7.
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Децата интервюират експерти по опазване на растенията, за да разберат кои са
най-застрашените растения в района, в който живеят (например: провеждане
на среща с учени от организации за опазване на околната среда). С помощта
на учителя списъка с въпроси трябва да се изготви преди срещата. Децата
трябва да си водят записки по време на срещата, за да могат да отразят
информацията.
Втората стъпка е децата да направят конкретни проучвания в книги, библиотеки
и в интернет (препоръчана интернет страница: 1997 IUCN Червена книга на
застрашените растения: http://www.unep-wcmc.org/species/plants/plants-by-taxon.
htm плюс други регионални такива). Имената на страните за търсене са: Италия,
България, Австрия, Великобритания.
За да подберат застрашени растения в техните региони тези два източника на
информация трябва да се обединят, за да се направи списък на видовете, които
могат да представляват интерес в региона.
(Вижте ‘Бележки за учителя’ по-долу).
Учениците след това трябва да потърсят конкретна информация за всеки
вид – за местното му разпространение (включително указания за ареалите,
в които расте), външния му вид, екология, заплахи и практики за опазване,
попълване на картата за идентификация за всеки застрашен вид (включително
снимки на вида, описание на листата, цветовете и плодовете, пред какви
заплахи и рискове е изправен този вид, предложения за това как можем да го
опазим). Раздайте на учениците работни листове C9 и C10 – Идентификация
на растението – децата преговарят какво са открили по време на търсенето,
предоставят описание на растението, както са го научили в първите два модула
и предоставят пособия за идентифициране за работата на място, планирана за
следващия модул.
Раздава се списък на застрашените видове. Класът трябва да избере едно от
тези растения, което да изучи по-подробно, като вземе предвид колко е лесен
достъпа до мястото, където то расте и времето на зреене на семената, така че
да може да отиде там през есента и да събере семената.
Оценка на причините за и рисковете от изчезване може да се направи като се
използват рисунките на понятията в работен лист С11.

Бележки за учителя:
За да се свържат с експерти по опазване на растенията учителят може да се обади в Българско Ботаническо
дружество, катедрите по ботаника в университетите, ботаническите градини и природозащитните агенции.
Допълнителна информация за организациите, занимаващи се с опазване на растенията може да бъде получена от
мрежата Planta Europa в Европа от правителствени и неправителствени организации www.plantaeuropa.org
Децата трябва да проучат влиянието на хората върху всички аспекти на изчезването. Има хора, които вярват, че
изчезването е проблем на природата, а не на хората.
Когато попълвате работни листове С9 и С10 – идентификация на растения – трябва да подчертаете пред децата, че
понякога е трудно да се определят точните месеци на цъфтеж, особено в години с необичайни климатични модели
или сезонни аномалии (например, наводнения през лятото, продължителна суша, топли или дълги зими и т.н..).
При попълването на работен лист С11 – Рисунка на понятията – растението умира, но не и семената. Децата
разсъждават за дълготрайните ефекти от замърсяването върху растенията. Растенията умират по много причини,
но децата трябва да разграничат това от изчезването. Рисунката дава на децата идеи и вие може да ги накарате да
разширят аргументите си.
Децата имат възможност да кажат защо те смятат, че дадено растение изчезва и да оценят в каква степен хората
са отговорни за това.
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Идентифициране на растения

1.

2.

3.

Какво е името на вашия вид?

От какво е застрашен вашия вид?

Какъв е рискът от изчезване на вашия вид?

Нарисувайте различните части на вашето растение:

4.
Корен

Цвят

Листа

Стъбло

Плод
Семена

C9

5.

6.

Какъв вид растение е
вашето растение?

л на
Какъв е жизненият цикъ
вашето растение?

трева
храст
дърво
увивно

многогодишен
едногодишен
двугодишен

Къде живее вашият вид?

7.

пасище
гориста местност
воднисти местности
сухи местности
другаде

8.

Оцветете месеца, в който вашето растение обикновено цъфти
Ян.

9.   

Март

Апр.

Май

Юни

Юли

Авг.

Септ.

Окт.

Ноември

Дек.

Оцветете месеца, в който вашето растение обикновено дава плодове
Ян.

10.   

Февр.

Февр.

Март

Апр.

Май

Юни

Юли

Авг.

Септ.

Окт.

Ноември

Дек.

Напишете друга информация или коментари, които могат да ви помогнат да
разпознаете вашето растение и добавете снимки:

C 10

Рисунка на понятията
Прочетете текста по-долу и го обсъдете:

1.
Б. Растенията умират,

A. Тези растения повече

защото е зима.

няма да оживеят

Г. Насекомите са изяли
листата, но плодовете са
оцелели

В. Растенията умират,
защото през лятото
имаше суша

Растенията умират поради много причини. Какво мислите причинява
изчезването на растенията?

2.

Аз мисля, че растенията изчезват защото:

Доказателство, подкрепящо идеята ми, е:

Това доказателство подкрепя идеята ми, защото:

Аргументи срещу моята идея са:

Нещата, които аз научих днес:

C 11

