
Въведение:

Темата Храна изследва ботаниката в контекст, който е особено важен за всеки учебен план. Тя свързва познания от 
реалния свят с аспекти на ботаниката, като поникването и растежа на растенията, както и зависимостта на хората 
от опрашването, извършвано от насекомите за добиването на плодове и зеленчуци. Класификацията на растенията 
в семейства подчертава нуждата хората да разпознават ядивните растения, които предоставят здравословно 
хранене, както и въпросите, свързани с поддържането на хранителните запаси. 
Ресурсите, включени тук, имат за цел да поощряват децата да работят като учени. Децата биват насърчавани сами 
да измислят въпроси, да експериментират и да откриват факти, да отразяват резултатите, да използват научен 
език в дискусиите, да използват новите си познания в ситуации от действителността и да представят заключенията 
си. 

Модули:

Темата за храната включва 12 модула, един от които е предназначен да се ползва конкретно в Ботаническата 
градина. Модули 1 – 9 предлагат поредица от занимания, изследващи естеството на онова, което ядем, как да 
отглеждаме растения за храна и жизнените цикли на дадени растения с проучвания за опрашването. Модули 10 
и 12 помагат на децата да разберат основните принципи, на които се базира класификацията, докато модул 11 
поставя ядивните растения в контекста на здравословното хранене и поддържането на хранителните запаси.

Всеки модул предоставя поредица от практически занимания, предназначени да развиват редица умения. 
Рисунките на понятия, идеите и заниманията с примери насърчават децата да развиват способността си да 
задават важни въпроси, да наблюдават и събират данни в определен период от време, да анализират и да се 
аргументират – с други думи, да работят като учени. Други важни умения, като например, работа в група или по 
двойки, работа между различни възрастови групи и устна и писмена презентация, се развиват посредством такива 
занимания като ролеви игри, театър, документиране и ползване на тетрадките по ботаника.

Храна 



Последователност:

Няма определен ред за модулите, въпреки че учителите може би ще решат, че посещението в Ботаническата 
градина ще е по-ефективно да се направи или на втория ден, или на последния. Ако посещението е на втория ден, 
програмата в Ботаническата градина може да се използва за стимул да се проведат и другите модули, и обратно, 
учителите може да искат да обобщят всички учебни аспекти в края на годината и да използват Ботаническата 
градина като място за преговор на наученото по ботаника. От друга страна, модулът за здравословно хранене и 
поддържане на хранителните запаси може да се използва или като ефективно обобщение, или като въвеждащ 
модул. Ще е полезно учителите да проведат модули 3 и / или 10 преди посещението в Ботаническата градина.

Повечето растения цъфтят през пролетта и в началото на лятото, следователно, модули, в които, например, е 
включено наблюдение на опрашването на растения от пчели, трябва да се проведат в този период. Ресурси, като 
напълно развити растения за заниманията за наблюдение и показване са на разположение само в определени 
периоди през годината.  Поникването на семената и брането на зрелите плодове / зеленчуци също се извършва в 
оптимални сезонни периоди. Някои занимания, като например отглеждането на растения и поникването на семена, 
трябва да се планирани за няколко поредни седмици. 

Оборудване:

Повечето от необходимото оборудване или е налично в училището или може лесно да се набави от магазините, 
супермаркетите и разсадниците около него. Училището, обаче, ще се нуждае от място за отглеждане на растения 
за някои от модулите – било то на площта на училището, в контейнери на спортна площадка или може би чрез 
ползване на общинска земя във взаимодействие с някоя организация или с лица с големи градини. В две от 
заниманията децата проучват редица зеленчуци; често е възможно тези занимания да се подсигурят като се 
помолят родителите да осигурят разпределените между децата зеленчуци. 

Диаграми, снимки, Power Point презентации, видео материали и карти с факти за различни модули има на CD-Rom и 
в ‘Media Gallery’ на съответния модул на нашата интернет страница www.plantscafe.net. 
Галерията включва също и вариантите на другите страни партньори за някои занимания в модулите, като например 
предложения за рецепти в Модул 11. 


