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МОДУЛ 1:
Дизајнирање со природата: 
Теоријата на Ијан Мекхарг за 
планирање на животната средина

АКТИВНОСТ 1: Големиот пејзажен 
архитект Ијан Мекхарг
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Тема

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност учениците/учесниците треба да бидат способни да:

• бидат запознаени со личната приказна на Ијан Мекхарг и неговата книга „Дизајни-
рање со природата“, основните идеи и нејзината важност денес;

• имаат основни познавања за работата на пејзажен архитект;
• имаат основни познавања за различните аспекти што треба да ги земете предвид 

при градење на ново место

• Читање/раскажување 
на час

• Играње улога
• Разговор во училница
• Градење со лего-коцки

• Интерактивно учење
• Учење базирано на игра
• Проектно учење

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
години), ве молиме по-
гледнете го делот „Адап-
тација за деца над десет 
години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
120 минути

Со денешните климатски промени, многу 
земји се соочуваат со големи предизвици, 
како што се поплави, суша, глад, посеви и 
видови кои изумираат. Како можеме да ди-
зајнираме пејзажи и градови со природа – а 
не против природата? Како може градското 
планирање да придонесе за решавање на не-
кои од еколошките проблеми што ги гледаме 
денес насекаде низ светот?

Заднина: Ијан Ленокс Мекхарг, шкотски пеј-
зажен архитект, писател и мислител, беше 
еден од најважните и највлијателните лич-
ности во еколошкото движење. Од шеесет-
тите години на 20 век тој беше еден од пр-
вите што ги внесе еколошките грижи и идеи 
за еколошкото планирање во широката јавна 
свест и политика со неговото големо дело 

„Дизајнирање со природата“ (1969). Во оваа 
книга, Мекхарг тврди дека начинот на кој ги 
дизајнираме градовите и пејзажите треба да 
се планираат со внимателен поглед и на еко-
логијата и на карактерот на пејзажот.

Во оваа активност учениците ќе се запознаат 
со историската личност Ијан Мекхарг и него-
вите идеи за планирање на животната сре-
дина преку раскажување приказни, квизови 
и градење со лего-коцки. Градежната актив-
ност има цел да им даде на децата основно 
разбирање за тоа како работи пејзажниот 
архитект и што треба да земеме предвид 
кога почнуваме градежен проект во одреде-
на географска област.
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Чекор 1: Приказната за Ијан Мекхарг (15 минути)

Целта на чекор 1 е да им дозволи на децата да се запознаат со животот на Ијан Мекхарг и при-
чините што водат до неговата работа во областа на животната средина. Преку раскажување-
то, децата имаат поголема веројатност да ги запомнат и да ги разберат идеите и теоријата зад 
книгата „Дизајнирање со природата“, која е основа за следните активности.

•  Замолете ги децата да седат на подот во круг. Ако сте двајца присутни наставници, дру-
гиот учител излегува надвор и се облекува како Ијан Мекхарг. Ако е присутен само еден 
наставник, можете да се облечете како Ијан Мекхарг пред да почне часот или, едноставно, 
да ја прескокнете играта на улоги. 

• Прочитајте им ја приказната за Ијан Мекхарг на децата (анекс 1). Во текот на приказната, де-
цата ќе треба да погодат различни одговори на прашањата за заплетот. Дајте им на децата 
различни опции и оставете ги да го погодат одговорот. Откријте го точниот одговор со при-
кажување на соодветните слики (анекс 2). Потсетете ги децата дека е важно да запомнат 
колку што е можно повеќе детали од приказната. Ќе им треба за следниот чекор.

Преку три чекори, децата ќе научат за 
животот и идеите на Ијан Мекхарг и ќе 
почнат да размислуваат со свесност 
за аспектите што треба да се земат 
предвид при градење на ново место.

Насоки

1. Учениците слушаат за животот и 
приказната на Ијан Мекхарг.
2. Учениците ја истражуваат работата 
на пејзажниот архитект.
3. Учениците го градат своето омиле-
но место со лего и размислуваат за 
предностите и недостатоците на гра-
дењето нови локации.

• Запознајте се со теоретската основа на модулот 1 во наставната програма.
• Подгответе ги и испечатете ги материјалите потребни за различните чекори (видете „Ма-

теријали“).
• Ако е можно, добра идеја е да вклучите двајца наставници за игра со улоги во чекор 2. Ако 

е присутен само еден наставник, можете да се облечете како Ијан Мекхарг пред да почне 
активноста.

• Поставете четири-пет маси и столови во просторијата за активности. Една голема маса 
треба да биде поставена во средината на собата. Поставете ги предметите за чекор 2 на 
врвот на масата во средината на собата и скријте ги сите предмети под ќебе.

Подготовка на активноста
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Чекор 2: Состанок со Ијан Мекхарг (15 минути). 
Целта на чекор 2 е да им се дозволи на децата да го запознаат Ијан Мекхарг „лично“ и да им 
се претстават различни предмети и алатки што пејзажниот архитект вообичаено ги користи 
во својата работа. По чекор 1, наставникот кој се облече како Ијан Мекхарг се претставува 
накратко пред децата. (Ако работите со постари деца, можете да го прескокнете играњето 
улоги.) Потоа Мекхарг ги открива предметите под ќебето на масата и ги замолува децата да ги 
најдат сите предмети за кои мислат дека го претставуваат Ијан Мекхарг, неговите идеи и не-
говиот живот. Децата ги ставаат предметите до Ијан Мекхарг, а ги оставаат предметите што не 
го претставуваат Мекхарг на масата.Кога децата ќе ги одберат предметите, можат да почнат 
да го прашуваат Ијан Мекхарг дали предметите се правилно поставени и за што го користи 
секој предмет. Прашањата би можеле да бидат:

• Што цртате во вашата книга со скици?
• Како се вика ова? (на пример, компас)
• За што го користиш ова? (на пример, транспортер)

Чекор 3: Моето омилено место (90 минути)
Целта на чекор 3 е да ги запознае децата со еден од главните концепти зад идејата на Ијан 
Мекхарг за градење со природата. Тие ќе размислуваат за важноста од анализа на областа и 
нејзината околина пред да се изградат нови згради, бидејќи тоа може да влијае на постојната 
природа, луѓето, историските места итн.

1. Поделете ги децата во помали групи околу масите и на секоја група дајте ѝ торба со ле-
го-коцки.

2. Дајте им ја на децата следнава задача и оставете ги да работат на нивниот проект следни-
от час: Размислете за место во градот каде што живеете или во најблиската околина. Мора 
да биде јавно место: Ова значи место до кое секој има пристап. Тоа може да биде место што 
сакате да го посетите сами, со вашите пријатели или со вашето семејство. Тоа може да биде 
музеј, пазар, игралиште, шума, парк, езеро или нешто друго. Користете ги лего-коцките за да 
изградите модел на вашето омилено место.

3. Кога децата ќе го изградат своето омилено место, замоле-
те ги да замислат група инженери кои сакаат да изградат 
автопат на истото место каде што е и нивното омилено 
место. Дозволете им на децата да разговараат во па-
рови (или со наставникот):

• Што би се случило ако таму се изгради авто-
пат?
• Што би било засегнато? Кој би бил засегнат?
• Какви негативни последици би имало?
• Кои позитивни ефекти би ги имал?

4. На крајот од активноста децата ги презен-
тираат своите лего-модели и објаснуваат 
зошто тоа е нивното омилено место. Замо-
лете ги да му кажат на остатокот од кла-
сот што разговарале во парови во врска со 
ефектите од изградбата на автопат на истото 
место.
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Оценување
Поделете им го повеќекратниот избор 
(анекс 5) на децата. Тие можат да одговорат 
на повеќекратниот избор поединечно или 
во парови.

Разговарајте за квизот со децата и разгова-
рајте со нив за она што го научиле денес.

Совети
• Чекор 1: Додека им ја читате при-

казната за Ијан Мекхарг на децата, 
можете да размислите за дода-
вање на звучни ефекти, музика во 
заднината или слики да ги придру-
жуваат различните делови на при-
казната, на пример звуци/слики 
на природата (ветер, шума, птици), 
војна и голем град. Ако сте двајца 
учители, едниот може да го прочи-
та текстот на глас, додека другиот 
е одговорен за ефектите.

• Чекор 3: Ако немате многу зелени 
лего-коцки што претставуваат ве-
гетација, можете исто така да ги 
поттикнете учениците да го надо-
полнуваат нивниот модел на ле-
го-коцки со природни материјали 
со цел да инкорпорираат зелени 
површини во нивната визија.

• Како дополнителна вежба, можете 
да ги изнесете децата на прошетка 
низ градот, да ги посетите местата 
што децата ги имаат избрани како 
нивни омилени места.

• Направете изложба на детските 
лего-модели од тули, за да ги ви-
дат другите деца, наставниците и 
родителите.

Материјали
• Маси и столови
• Големо ќебе
• Лего-коцки и лего-чинии
• Костим за облекување како Ијан Мекхарг: 

големи мустаци (анекс 2), сив или црн ко-
стум, бела кошула, вратоврска, елегантни 
чевли.

• Предмети што го претставуваат Ијан Мек-
харг: Алатки за цртање (скица, пенкала, 
моливи или маркери), алатки за математи-
ка и мерење (линијар, транспортер, ком-
пас итн.), камера, шкотско знаме, печатени 
фотографии и наслови на книги од анекс 3.

• Предмети што не го претставуваат Ијан 
Мекхарг: модно списание, чанта, шпанско 
знаме, стрип, различни пластични предме-
ти (на пример, пластични чаши, пластични 
кеси итн.), кока-кола, мобилен телефон и 
печатени фотографии и наслови на книги 
од анекс 4.

Материјали

• Анекс 1: Приказната за Ијан Мекхарг
• Анекс 2: Мустаци
• Анекс 3: Слики и текст што го претставува-

ат Ијан Мекхарг
• Анекс 4: Слики и текст што не го претста-

вуваат Ијан Мекхарг
• Анекс 5: Повеќекратен избор
• Анекс 6: Решенија (за наставникот)

Училиштен двор, библиотека

Алтернативни простори
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Адаптација за деца над десет години
• За чекор 1: Наместо на децата да им ја читате на глас приказната за Ијан Мекхарг, 

можете да им дозволите да ја читаат сами, поединечно или во парови. Побарајте од 
децата да ги означат важните информации за Ијан Мекхарг во текстот.

• За чекор 2: Можете да ја прескокнете играта на улоги и наместо тоа да им покажете 
на децата видео на „Јутјуб“ со вистинскиот Ијан Мекхарг (видете ја врската подолу). 
Децата можеби ќе бидат способни да разберат дел од англискиот јазик, но важно е 
да добијат чувство за Ијан Мекхарг како вистинска личност.

Корисни линкови/понатамошно читање
За облекување како Ијан Мекхарг – инспирација.

Слика од Ијан Мекхарг:
https://tclf.org/pioneer/ian-mcharg 

Дневните алатки на пејзажен архитект:
https://dg2design.com/the-daily-tools-of-a-landscape-architect/

Видео од Ијан Мекхарг:
https://www.youtube.com/watch?v=0L6-cOWR3RA&ab_channel=waterbucket
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Модул 1 / Активност 1 / Анекс 1: Приказната за Ијан Мекхарг

Сега ќе ја слушнете приказната за Ијан Мекхарг – момче кое живеело во Шкотска, каде 
што природата е прекрасна и го одзема здивот.

Ако сте биле во Шкотска, ќе знаете како изгледа пејзажот. Ако не сте биле таму, како 
замислувате дека изгледа? Погодете го вистинскиот одговор.

а) Дали е сурово и диво?
б) Дали е топло и сончево?
в) Дали е рамно и мирно?

(Дајте им го точниот одговор на децата, покажувајќи им ги сликите на следните стра-
ници.)

Природата во Шкотска е типично сурова и дива. Како дете, Ијан Мекхарг ја сакал при-
родата. Исто така, тој сакал да црта и да работи во градината, помагајќи ѝ на мајка си. 
Секој ден копаше во земјата и често се прашуваше што може да се крие длабоко под 
површината на почвата. Дали имало растенија? Дали било жешко? Дали било ладно? 
Имало ли вода? Кои животни живееле таму?

Кога Ијан пораснал, честопати сам одел на планинарење по зелените ридови и длабо-
ките шуми. Го сакал пејзажот.

Еден ден татко му го прашал: „Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, синко?“ Што мис-
лите, што одговорил Ијан Мекхарг?

а) Музичар?
б) Лекар?
в) Пејзажен архитект?

Ијан Мекхарг сакал да биде пејзажен архитект. Ова е личност која го мери земјиштето, 
прави мапи и одлучува што да гради на различни локации. Ова било сон на Ијан Мек-
харг. Но, одеднаш неговиот живот направил пресврт и сè се променило низ целиот 
свет. Што мислите, што се случило?

а) Избувнала Втората светска војна?
б) Таткото на Ијан ја изгубил работата?
в) Училиштата затвориле?

Избувнала Втората светска војна. Иако Ијан Мекхарг бил речиси сè уште дете, тој сега 
морал да стане војник и да се бори во војната.

Кога војната конечно завршила, тој видел колку луѓето можат да бидат зли и решил да 
го посвети својот живот за да направи подобар свет. Исто така, тој видел дека многу 
луѓе живеат во сиромашни и нездрави куќи далеку од природата и сакал да го смени 
ова.
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Тој станал пејзажен архитект и се преселил во далечна земја, каде што веќе го збору-
вал јазикот. Каде мислиш дека се преселил?

а) Австралија?
б) Северна Америка?
в) Ирска?

Ијан се преселил во Северна Америка и почнал да пишува книга за тоа како да се из-
градат подобри градови без да се уништи природата – и без да се уништуваат луѓето. 
Што мислите, како се викала книгата?

а) Дизајнирање со вашите раце?
б) Дизајнирање со пластика?
в) Дизајнирање со природата?

Книгата била наречена „Дизајнирање со природата“. Станала огромен успех и ги ин-
спирирала луѓето ширум светот до денес.

Ова е приказната за Ијан Мекхарг – шкотското момче кое ја сакало природата, го сака-
ло животот и ги сакало луѓето.
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Слика 1

Слика 2
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Слика 3

Слика 5

Слика 4
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Модул 1 / Активност 1 / Анекс 2: Мустаци
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Модул 1 / Активност 1 / Анекс 3: Слики и наслови што 
го претставуваат Ијан Мекхарг
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Дизајнирање со  природата

Еко-градови 

Рециклирана Вода

Екологија

Животна средина
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Модул 1 / Активност 1 / Анекс 4: Слики и наслови што 
не го претставуваат Ијан Мекхарг
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Дизајнирање против природата

Индустриско градење

Ефективна фабрика за градови 

Пестициди
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Модул 1 / Активност 1 / Анекс 5: Повеќекратен избор

Означете го вистинскиот одговор на прашањата подолу:

1. Од каде е Ијан Мекхарг?
 а) Ирска
 б) Соединетите Американски Држави
 в) Шкотска

2. Што сакал да прави Ијан Мекхарг кога бил млад?
 а) Да оди на пешачење во природа
 б) Да оди на шопинг
 в) Да гледа телевизија

3. Што сакал да биде Ијан Мекхарг кога ќе порасне?
а) Археолог
 б) Пејзажен архитект
 в) Земјоделец

4. Кои предмети обично му припаѓаат на пејзажниот архи-
тект?
 а) Микроскоп
 б) Мапа
 в) Далечински управувач

5. Која била желбата на Ијан Мекхарг по војната?
 а) Да направи подобар свет
 б) Да живее во големиот град
 в) Да стане лекар

6. Како се вика познатата книга на Мекхарг?
 а) „Дизајнирање со цвеќиња“
 б) „Дизајнирање со вода“
 в) „Дизајнирање со природата“

7. Зошто работата на Ијан Мекхарг сè уште е важна денес?
а) Затоа што може да ни помогне да изградиме поздрави 
градови
б) Затоа што може да нè научи на историјата на Шкотска
в) Затоа што може да ни помогне да најдеме подобри работ-
ни места

8. Што е многу важно да се земе предвид при изградбата на 
нов град?
а) Природниот пејзаж
б) Најновата мода
в) Туризмот

Поимник:
 
• Професија: Со што 

се занимава човек. 

• Археолог: Човек кој 
студира човечка 
предисторија. 

• Архитект: Човек кој 
планира и дизајнира 
изградба на згради. 

• Дизајн: Да црта или 
да планира. 
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Модул 1 / Активност 1 / Анекс 6: Решенија (за наставникот) 

Анекс 1 (Приказната за Ијан Мекхарг) 

1 = А

2 = В

3 = А

4 = Б

5 = В

Анекс 6 (Повеќекратен избор) 

1 = В

2 = А

3 = Б

4 = Б

5 = А

6 = В

7 = А

8 = А
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МОДУЛ 1:
Дизајнирање со природата: 
Теоријата на 
Ијан Мекхарг за планирање 
на животната средина

Активност 2: Проучување на пејзажот
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Тема
Што се крие под површината на земјата? 
Што може да се случи ако изградиме град 
во близина на планините? Или автопат низ 
шума? Како можеме да одлучиме кои зони 
се најсоодветни за градба и предизви-
куваат најмала штета на луѓето и дивиот 
свет?

Заднина: Во својата книга „Дизајнирање 
со природата“, шкотскиот пејзажен архи-
тект Ијан Ленокс Мекхарг разви револу-

ционерни идеи и методи за планирање на 
пејзажот. Еден од неговите методи беше 
таканаречениот „модел на торта со сло-
еви“, каде што беа анализирани различни 
природни слоеви на географските обла-
сти. Тие вклучуваат различни видови ве-
гетација, почва, карпи, површински води, 
подземни води, како и човечки населби. 
На овој начин би можело да се најде нај-
добрата локација за градење и дизајни-
рање со природата.

Резултати од учењето
Во оваа активност, учениците ќе се запознаат со моделот на торта со слоеви со иден-
тификување на различните слоеви преку сензорна игра и градење со лего-коцки со 
цел да се визуализираат различните геолошки информации што се кријат под (и над) 
земјата.
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни да:
• бидат свесни за различните слоеви на пејзажот;
• ја разберат важноста од анализата на слоевите при градење град;
• ги илустрираат слоевите кога работат со лего-коцки.

Упатства

• Сензорна игра
• Градење со лего-коцки
• Отворен разговор/

дискусија

• Проектно учење
• Индуктивен метод на 

учење
• Интерактивно, сензорно и 

учење базирано на игра

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
години), ве молиме по-
гледнете го делот „Адап-
тација за деца над десет 
години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
105 минути

Преку три чекори, учесниците ќе се запознаат со различни видови по-
чва, вода и други елементи за да добијат основно разбирање за компо-
нентите под површината на земјата. Тие ќе го користат ова знаење во 
креативни активности, користејќи лего-коцки.
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• Прочитајте ја теоријата за модул 1.
• Поставете четири-пет маси и дополнителни 

столчиња во собата.
• Подгответе го материјалот потребен за актив-

носта (види
• „материјал“).
• Обележете ги контејнерите/кутиите со брое-

вите од 1 до 12.
• Наполнете ги кутиите/контејнерите со 12-те 

различни материјали и покријте го секој сад со 
парче ткаенина. Ставете ги контејнерите на ма-
сите

Подготовка на активноста

Чекор 1: Што има во кутијата? (30 минути)
Целта на чекор 1 е да ги натера децата да го користат своето сетило за допир за да погодат 12 
материјали што претставуваат различни слоеви на површината и под земјата. Сензорната игра 
ќе им помогне на децата да ги запомнат овие елементи подоцна и е забавна и интригантна 
вежба за сите возрасти.
1. Поделете ги децата во помали групи и обезбедете им табела. Објаснете ја првата вежба:
Ставете ја раката внатре во кутиите на масата без премногу да ја отстранувате крпата и без 
да ѕиркате внатре. Што мислите дека има внатре во кутијата? Разговарајте за тоа со вашата 
група. Запишете (анекс 1) кој мислите дека е точниот одговор и продолжете до следното поле.

2. Кога сите групи ќе ја пополнат хартијата, прашајте ги децата кои биле нивните одговори. 
Откако ќе ги слушнете одговорите, откријте ја содржината на сите контејнери, ставајќи ги 
точните етикети до нив („глина“, „почва“ итн.).

Чекор 2: Модел на торта со слоеви (15 минути)
Целта на чекор 2 е да им се овозможи на децата да се запознаат со моделот на торта со слоеви 
на Ијан Мекхарг (поедноставена верзија). Поставувањето на материјалите од чекор 1 на моде-
лот ќе им помогне на децата да ги визуализираат различните слоеви и како се поврзани тие.
1. Побарајте од децата да земат мал „примерок“ од различни материјали, користејќи ги прстите 
или мала чаша (за примероците на вода).
2. Ставете го отпечатениот модел со моделот на поедноставен слој на торта на подот (види 
анекс 3) и прашајте ги децата да ги постават своите примероци на категоријата во која при-
паѓаат: 

• Почва/геологија: песок, глина, карпи...
• Вода: Езерска вода (слатка вода), солена вода, топла вода, ладна вода, ледена вода...
• Вегетација/животински свет: трева, лисја, трева, птичји пердуви...
• Човечки населби: луѓе, велосипеди, автомобили, згради итн.
• Идни згради (проекти за нови згради).

1. 1. Учениците погодуваат различни ви-
дови почва, вода и други елементи, 
играјќи „Што има во кутијата?“

2. 2. Учениците се запознаваат со моде-
лот на торта со слоеви.

3. 3. Учениците го користат своето зна-
ење за да ја изградат својата куќа од 
соништата на одредена локација, ко-
ристејќи лего-коцки.
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Подготовка на активноста

Чекор 3: Изградба на куќа од соништата (60 минути)
Идејата со чекор 3 е да ги натерате децата да видат како може да варира еден пејзаж и да се 
запознаат со петте основни слоеви. Тие ќе градат со слободна имагинација и со само малку 
знаење за различни видови почва, вода итн. Сепак, главната цел е да ги освестите децата за 
фактот дека секогаш има нешто под земјата кога градите нешто. Децата треба да ги илустри-
раат овие слоеви, користејќи лего-коцки. Со постарите деца можеме да почнете дискусија за 
тоа кои инженерски предизвици би можеле да се појават доколку сакате да градите во пла-
нина, на море итн.
1. Децата остануваат во истите групи како порано. Дистрибуирајте лего-коцки, лего-чи-
нии и задачата опишана во прилог 4. Објаснете ја задачата пред да почнат.
2. Дозволете им на децата да работат на нивниот модел и прашајте ги кои слоеви ги гра-
дат во текот на нивниот процес и зошто користат жолти тули овде, кафеави тули таму итн. Тоа 
не мора да биде автентичен пејзаж. Главната идеја е дека тие се осврнуваат на различниот 
пејзаж.

По еден час (или повеќе/помалку) побарајте од секоја група да ги претстави своите лего-мо-
дели на остатокот од класот.

Оценување
Дајте им ја на децата задачата опишана во прилог 5 или како домашна задача или како по-
следна активност на денот. Ако ја извршите оваа активност за оценување до крајот на часот, 
можете да го однесете часот надвор во училишниот двор или во блискиот парк.

Целта на оценувањето е да им дозволи на децата да го користат знаењето што го стекнале 
од активноста 2. Тоа ќе ги натера децата да станат посвесни за сопствената околина и каде 
можат да ги најдат различните слоеви во нивниот секојдневен живот (во нивната градина, 
на нивната улица, во нивниот град, во нивната куќа). Задачата, исто така, ќе даде идеја за тоа 
колку децата научиле од активноста и (ако имате повеќе време) тоа е добар начин да го по-
вторите исходот од учењето.

Совети
• Ако вашето училиште е блиску до 

парк или до градина, дополнител-
на вежба би била да го изнесете 
часот надвор и да ги оставите да 
ја истражат околината и различни-
те слоеви почва (како во вежбата 
за оценување). Понесете си мали 
лопати, ножици и тегли и прове-
рете дали е можно да се најдат и 
да се земат примероци од истите 
видови почва, лисја, вода итн. Исто 
така, ова би било соодветно за 
деца на возраст над десет години.

• Направете изложба на детски 
модели на лего-коцки и слики од 
вежбата за оценување за да ги 
видат другите деца, наставници и 
родители.
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Материјали

• Анекс 1: Што има во кутијата?
• Анекс 2: Етикети за контејнери
•  Анекс 3: Модел на торта со слоеви
• Анекс 4: Опис на задачата
• Анекс 5: Домашна задача

Адаптација за деца над десет години
За чекор 3: Откако ќе завршат со изградбата на својата куќа од соништата, можете да ги пра-
шате групите кои предности и недостатоци може да ги има при градењето на избраната ло-
кација. Можеби почвата е премногу песочна? Можеби е премногу меко? Или можеби тоа е 
совршената локација.

Алтернативен простор за одржување на 
активностите може да биде во паркот 
или во училиштен двор.

Алтернативни простори
Содржина на контејнерите:

1. Песок
2. Глина
3. Парчиња карпи
4. „Езерска вода“ (додадете трева, лисја итн.)
5. „Морска вода“ (додадете малку песок, мор-
ски школки итн.)
6. Топла вода
7. Трева
8. Лисја
9. Пердуви од птици
10-12. Човечки населби (користете лего-коц-
ки, како што се луѓе, автомобили, минијатур-
ни куќи итн.)

Материјали

• Маси и столчиња
• Лего-коцки и лего-чинии
• 12 парчиња ткаенина и моливи
• 12 нетранспарентни контејнери/чаши
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Модул 1 / Активност 2 / Анекс 1: Што е во кутијата?

Број на кутијата Содржина: Што мислите 
дека е внатре во кутијата?

Опис: Како се чувствува 
материјалот?

Пример Земја Влажно, ладно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Модул 1 / Активност 2 / Анекс 2: Етикети за контејнери

1. Песок

2. Глина

3. Парчиња карпи

4. „Езерска вода“

5. „Морска вода“

6. Топла вода

7. Трева

8. Лисја

9. Птичји пердуви

10-12. Човечки населби
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Модул 1 / Активност 2 / Анекс 3: Моделот на торта со 
слоеви

П
очва и геолош

ки структури

Водни систем
и и поплави

Вегетација/Д
ив свет

Човечка населба

Зграда на иднината
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Модул 1 / Активност 2 / Анекс 4: Опис на задачата

Група 1: Вашето семејство сака снежни спортови и сонува да ја изгради својата нова куќа 
блиску до планините. Направете модел на куќата и слоевите што мислите дека се кријат 
под земјата.

Група 2: Вашето семејство сака да оди на риболов и сонува да ја изгради својата нова 
куќа блиску до езеро или река. Изградба на модел на куќата и слоевите што мислите 
дека се кријат под земјата.

Група 3: Вашето семејство сака да оди на планинарење и да прави огнови и сонува да ја 
изгради својата нова куќа во близина на шума. Направете модел на куќата и слоевите 
што мислите дека се кријат под земјата.

Група 4: Вашето семејство сака да сурфа и сонува да ја изгради својата нова куќа блиску 
до брегот. Направете модел на куќата и слоевите што мислите дека се кријат под земја-
та.
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Модул 1 / Активност 2 / Анекс 5: Домашна задача (како 
дел од училишните активности)

Направете четири слики (или направете четири цртежи) од вашата градина, улица 
или областа во која живеете.

Четирите различни слики треба да претставуваат:
• еден вид почва: глина, нечистотија, камења, песок, кал...
• еден тип вода: поток, вода од чешма од мијалникот, дождовница, отпадна вода
• еден вид вегетација/див свет: птици, лисја, цвеќиња, трева, дрвја, верверица
• еден тип на човечки населби: куќа, продавница, игралиште, пат, автомобили што 
поминуваат, железничка станица, автобуска станица

Избегнувајте да фотографирате други луѓе одблизу.
На следниот час, презентирајте ги вашите слики или цртежи пред остатокот од одде-
лението.
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Модул 1:
Дизајнирање со природата:
Теоријата на Ијан Мекхарг 
за планирање во животната 
средина

АКТИВНОСТ 3: Нов транспортен систем
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Тема
Како можеме да изградиме подобра инфра-
структура и да создадеме модерни решенија 
во помалите заедници без негативно да се 
мешаме во секојдневниот живот на луѓето и 
во дивиот свет?

Заднина: Растечката урбанизација и модер-
низација претставуваат предизвик за малите 
заедници, како што се помалите острови, кои 
во многу случаи сведочат дека нивниот се-
којдневен живот и природното опкружување 
брзо се менуваат. Новите индустрии, проши-
рувањето на инфраструктурата и големите 
згради лесно можат да претставуваат закана 
за локалната животна средина, фауната и ди-
виот свет и од клучно значење е да ја земеме 
предвид вредноста на веќе постојната сре-

дина во планирањето на градот пред да поч-
неме да градиме.

Оваа активност има цел да ги охрабри мла-
дите ученици да ги земат предвид позитив-
ните и негативните последици за дизајнот на 
пејзажот, врз основа на теоријата на мапи на 
шкотскиот пејзажен архитект Ијан Ленокс 
Мекхарг.

Децата ќе научат како да читаат и да анализи-
раат едноставна мапа и да ги користат овие 
информации за да одлучат каде и што да гра-
дат на измислен остров за да им дадат на жи-
телите модерни можности и во исто време 
да ја зачуваат природата и дивиот свет.

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да:
• се способни да читаат едноставна (фиктивна) мапа и да идентификува различни карактери-
стики на пејзажот;
• размислуваат за зелени решенија за градежни проекти што се соодветни и за луѓето и за 
природата;
• го користат нивното знаење и креативност за да изградите едноставни модели од лего-коц-
ки за да предложите зелени и модерни решенија.
  

• Проучување карти и 
различни пејзажи

• Наоѓање решенија за 
конкретен случај

• Квиз
• Градба со лего-коцки

• Учење базирано на игри
• Проектно учење

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
години), ве молиме по-
гледнете го делот „Адап-
тација за деца над десет 
години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
2,5 часа

• 
• 
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Чекор 1: Нов транспортен систем за островот (45 минути)
Целта на следните чекори е да им се даде на децата конкретен случај во врска со инженер-
ски проект што може да влијае на природата, како и на луѓето кои живеат на островот. Де-
цата треба да смислат решенија за да направат транспортен систем што најмалку ќе влијае 
на околината и во исто време ќе им овозможи на луѓето на островот модерни транспортни 
капацитети.

1. Поделете ги децата во групи и дајте им ја мапата на островот (анекс 1). Дозволете им 
на децата сами да ја проучуваат картата пет минути. Што го карактеризира островот? (карпа, 
планина, вода, шума, зелени дамки, човечка населба)
2. Претставете го следниов случај на групите:

На мапата гледате остров со прекрасни плажи, кристално чиста вода, ридови и долини. 
Островот има богат животински свет со многу птици, елени, риби, инсекти и многу други 
видови. Постојат два поголеми града на островот, градот А и градот Б (означен со X), но 
нема автопат за луѓето да стигнат од едната страна на островот до другата.
Група инженери сака да изгради подобар транспортен систем на островот. Меѓутоа, ло-
калното население го сака тивкиот и ненарушен живот и стравуваат дека новиот транс-
портен систем ќе има негативни последици и за луѓето и за дивиот свет на островот.
Како можат инженерите да го решат овој проблем со најмалку негативно влијание?
Каков вид на транспортен систем можат да изградат и каде треба да го изградат?

Преку три чекори, учениците ќе 
работат со конкретен случај за из-
мислен остров и ќе ја искористат 
својата креативност за да најдат 
зелени решенија за развој на гра-
дот.

Насоки

1. Учениците ќе ја проучуваат ма-
пата на измислен остров и ќе ги 
лоцираат различните географ-
ски карактеристики.

2. На учениците им е даден кон-
кретен случај во врска со ин-
женерски проект на островот.

3. Учениците ќе изградат модел 
на нивните решенија за остро-
вот, користејќи лего-коцки.

• Прочитајте ја теоријата за модул 1 во Наставната програма.
• Подгответе ги и испечатете ги материјалите потребни за различните чекори (видете „Ма-

теријал“).
• Ставете четири-пет маси и столови во просторијата за активности.

Подготовка на активноста
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3. Дајте им на децата 15 минути да смислат зелено решение. Нека знаат дека можат да најдат 
секакви решенија – дури и лудите.

На пример:
• автопат на мост што оди над пејзажот
• метро што оди под земја
• транспортен систем со кану што ги користи многуте потоци на островот
• итн.

Дозволете им на децата да бидат колку што е можно покреативни и имагинативни! Нека раз-
мислуваат надвор од кутијата.

Чекор 3: Зелен транспортен систем (75 минути)
1. Дистрибуирајте лего-коцки и лего-чинии на секоја маса.

2. Секоја група сега ќе го изгради своето решение за транспортниот систем на островот, ко-
ристејќи лего-коцки. Оставете ги децата да работат на нивните решенија, користејќи ја својата 
слободна имагинација.

3. Откако сите групи ќе завршат со изградбата на нивните модели на островот, замолете ја 
секоја група да ги претстави своите градежни проект и нивните решенија.

Оценување (15 минути)
Поделете им го на децата повеќекратниот 
избор (анекс 2). Тие можат да одговорат на 
повеќекратниот избор поединечно или во па-
рови. Потоа, разговарајте за квизот со децата 
и разговарајте со нив за она што го научиле 
денеска.

Материјал
•  Маси и столчиња
• Лего-коцки и лего-чинии

Материјали
•  Анекс 1: Мапа на остров
•  Анекс 2: Повеќекратен избор
•  Анекс 3: Решенија (за наставниците)

Совет
• Исто така, можете да изберете автентичен 

остров од вашата држава и да го употреби-
те како случај наместо фиктивниот остров. 
Мапите можат да бидат пронајдени на „Гугл 
мапс“, покажувајќи го пејзажот, културните 
поставки итн.

• Ако немате многу зелени лего-коцки што 
можат да претставуваат вегетација, можете 
да ги поттикнете учениците да го надопол-
нат нивниот модел со лего-коцки со при-
родни материјали со цел да инкорпорираат 
зелени простори во нивната визија.

• Направете изложба со детските модели со 
лего-коцки за да ги видат другите деца и ро-
дители.
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Модул 1 / Активност 3 / Анекс 1: Карта на островот
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Модул 1 / Активност 3 / Анекс 2: Повеќекратен избор

1. Зошто е потребно да се изучуваат карти пред да се почне со нов градежен проект?

а. Затоа што мапите се убави

б. Затоа што можете да го најдете најсоодветното место за изградба

в. Затоа што инженерите сакаат да учат мапи

2. Што недостигаше на островот со кој работевте?

а. Дивиот свет

б. Вода

в. Модерен транспортен систем

3. Какви негативни последици може да има новиот транспортен систем на остро-
вот? (повеќе од еден точен одговор)

а. Може да привлече повеќе диви животни

б. Може да предизвика повеќе врева

в. Може да предизвика поголемо загадување

4. Кои позитивни последици може да има новиот транспортен систем на островот? 
(повеќе од еден точен одговор)

а. Ќе биде полесно да се заобиколи

б. Може да ги исплаши животните

в. Тоа ќе им даде на луѓето модерни капацитети за движење

5. Што е зелен транспортен систем?

а. Систем што има многу мало негативно влијание врз животната средина

б. Железни шини со зелена боја

в. Систем направен за туристи
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Модул 1 / Активност 3 / Анекс 3: Решенија (за наставникот)

Решенија за повеќекратен избор:

1: Б

2: В

3: Б и В

4: А и В

5. А
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МОДУЛ 2:
Дрвја и шуми
АКТИВНОСТ 1: Шумите и урбанизацијата? 
Постоjaт граници!
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Tема
Шумите нè фасцинираат и колку повеќе учи-
ме за нив, толку повеќе стануваме свесни за 
нивната сложеност, нивните многубројни ко-
муникациски мрежи и екосистеми и нивната 
важна улога во одржувањето на животната 
средина. Шумите функционираат како голе-
ми „зелени градови“ со фабрики за произ-
водство на храна и енергија и тие се едни од 
главните одговорни за животот на планетата.

Заднина: Управувањето со шумите е од 
суштинско значење дури и за животот на гра-
довите и нивните жители, каде што рамно-
тежата помеѓу зачувувањето на природните 
вредности и продуктивноста се од суштин-

ско значење за еколошката, економската и 
социјалната одржливост.

Оваа активност има цел да им помогне на 
учениците да ги препознаат важноста и функ-
циите на шумата и природните живеалишта, 
исто така и во градовите, и да ја подигне све-
ста за усогласување на урбаното планирање 
и квалитетот на животната средина. Преку 
вежбите учениците ќе се запознаат со уло-
гата и функциите на екосистемите и зачуву-
вањето на еколошките услуги во услови на 
демографски пораст и последователно ур-
бано ширење.

Резултати од учењето:
На крајот на активноста, учесниците треба да се способни:
• Да ја идентификуваат важноста на дивиот свет, природните живеалишта и еко-системските 
услуги;
• Да ги разберат политиките за животна средина и одржливо урбанистичко планирање;
• Да разликуваат влијание врз животната средина и факторите на еколошки отпечаток;
•  Да развијат критичко размислување за зачувување на природното наследство, зачувување 
на природата и зачувување на териториите.

• Наставни методи:
• Учење базирано на испиту-

вање
• Учење базирано на игра
• Интерактивни методи
• Методи на демонстрација – 

репликација

• Педагошка игра
• Квиз
• Динамика на конструкција
• Дебата и дискусија

Од шест до десет години
За повозрасни деца (до 14 
години), ве молиме поглед-
нете го делот „Aдаптација 
за деца над 10 години“ на 
крајот на овој план со ак-
тивности.

Целна возраст Тип на активност

Наставни методи:Времетраење

90 минути
• 
• 
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Чекор 1: Вовед (пет до десет минути)
• Воведен пристап кон еколошката функција и карактеристики на една шума.
• Дијагноза на знаењата на учениците за шумата, преку дебата.
• Развијте концепти за: видови шуми, еко-системски услуги и зачувување на природата.
• Прашајте ги учениците за концептите поврзани со одржливо планирање на земјиштето и 

шумите (како области за зачувување, слободно време, демографски пораст итн.).

Упатства:

Подготовка на активноста
• Подгответе плоча со димензии 50 x 50 см над која ќе се изгради лего-модел на шума. На 

плочата треба да има означена решетка од полиња со димензии 10 x 10 см, со вертикална 
идентификација на колоните A-E и хоризонталните редови 1-5, кои формираат вкупно 25 
квадратни полиња (што одговараат на приближниот број ученици по паралелка).

• Подгответе/изградете модел на многу едноставна шума низ целата плоча, со лего-коцки, 
кои ги претставуваат различните елементи што можат да ја сочинуваат шумата (дрва, вода, 
почва, грмушки, карпи итн.).

• Поставете го моделот во средината на училницата.
• Во кутии соодветно подготвени за оваа цел, дадете лего-коцки од различни големини и 

бои со карактеристики поврзани со шумите и други елементи поврзани со конструкцијата 
на структури и згради.

Чекор 2: Вовед на играта (50 до 70 минути)

Објаснете ги правилата на играта (три минути). Поделете го класот во две групи. Група 1 – 
ЗЕЛЕНИ („пријатели на шумата“) и Група 2 – СИВИ („градители“). Сортирајте ги и поделете ги 
картите – една карта (A1, A2, B3 итн.) за секој ученик. Секоја карта го претставува квадратот на 
мрежата каде што секое дете може да работи (две минути).

Чекор 3
Круг 1:
Почнете го првиот круг со групата ЗЕЛЕНИ, кои имаат пет минути за да го реконструираат/
зајакнат/изменат своето место/област. Секое дете треба да го менува својот квадрат (на при-
мер, B5) поединечно со шумски елементи, со цел да ја подобри неговата еколошка важност 
(на пример, да додаде повеќе дрвја или езерце). Потоа, децата од групата СИВИ имаат пет 
минути индивидуално да ги изградат своите парцели (групата СИВИ ќе менува различни ква-
драти од групата ЗЕЛЕНА).

Преку следнава игра, оваа активност на учени-
ците им дава увид во важноста на шумите и при-
родните живеалишта:

1. Учениците размислуваат за концептите на 
шума, екосистеми и зачувување на природата.
2. Учениците развиваат идеи за тоа како да се 
подобрат и како да се реконструираат локаци-
ите.
3. Учениците критички ќе размислуваат за влија-
нијата на развојните идеи.
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Круг 2:
• По дебатата, организирајте ученици во парови. Двајца ученици истовремено имаат две ми-

нути да го модифицираат теренот со цел еколошки да го подобрат, следејќи ги заклучо-
ците од дебатата од првиот круг. Студентите од ЗЕЛЕНИ ќе работат на зелени квадрати, а 
студентите од СИВИ треба да направат промена на сиви квадрати. По учеството на сите, 
следува уште една пауза за дебата.

• На крајот од вториот круг, фасилитирајте нова анализа/дебата за трансформацијата на 
шумите и урбаното ширење. Проблемите се идентификувани и решенијата треба да се 
дискутираат.

Круг 3:
Организирајте групи од четири ученици (две ЗЕЛЕНИ и две СИВИ) и замолете ги учениците 
од ЗЕЛЕНИ да направат промени (додавање, замена или отстранување елементи) на СИВИТЕ 
терени, а учениците од СИВИ да направат промени на ЗЕЛЕНИТЕ терени (пет минути). По уче-
ството на сите студенти, следува уште една пауза за анализа/дебата.
• На крајот од третиот круг, поттикнете нова анализа/дебата за трансформацијата на шу-

мата, посочувајќи ги еколошките проблеми и последиците предизвикани од извршените 
измени, а потоа прашајте ги учениците за најдобрите решенија.

Круг 4: (десет минути)
Организирајте го часот избирајќи десет ученици (пет ЗЕЛЕНИ и пет СИВИ). Овој пат, сите про-
мени (замени, промени или отстранувања) мораат да се решаваат групно и можат да се извр-
шат само со едногласност на групата. Секоја група може да направи промени само на нивните 
соодветни терени (зелена или сива боја).
• По учеството на сите ученици (две групи), следува уште една пауза и анализа/дебата за 

промените воведени во шумата. Дадете посебен фокус на улогата и важноста на зачуву-
вањето на природата, а од друга страна, промовирајте размислување за урбаното ширење 
и уништувањето на шумите.

Круг 5:
Прашајте кои конечни промени би можеле да 
ги направат учениците за да постигнат здрава 
шума што обезбедува различни еко-систем-
ски услуги. Наменет е да поттикне критички 
дух за зачувување на природата и природно-
то наследство, како и свесност за зачувување 
на природните живеалишта и поодржливи 
еколошки политики во однос на планирање-
то на земјиштето.
• ЗАБЕЛЕШКА:Снимајте/фотографирајте го 

резултатот од промените направени во 
секој круг за да можат да се проектираат 
на крајот од активноста како евалуација.

На крајот од овој прв круг, наставникот треба да промовира заедничка анализа/дебата за 
трансформацијата на првобитната шума (што претходно била изградена над плочата). Фаси-
литирајте ги дискусиите, прашувајќи ги учениците за влијанијата што промените ги имале врз 
шумата/пејзажот и идентификувајте ги проблемите предизвикани од промените, промови-
рајќи ја еколошката свест и предупредувајќи за вредноста на еко-системските услуги. Треба 
да се поттикне и дискусијата за можни решенија за решавање на проблемите предизвикани 
од промените.
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Совети
• Проверете дали училишните просто-

рии имаат простор и услови потребни 
за извршување на активноста.

• Погрижете се сите ученици да учеству-
ваат, да останат фокусирани и мотиви-
рани.

• Поддржете ги децата кои имаат пого-
леми тешкотии во извршувањето на за-
дачите.

• На крајот, соберете ја анализата на ра-
ботилницата, снимките/фотографиите 
и резултатите од знаењето споделено 
со учениците.

Материјали

• Претходно подготвена плакета 50 x 50 
см со означена решетка 10 x 10 см

• Лего-коцки
• Камера
• Мемориска картичка
• УСБ или компјутер (за складирање на 

фотографиите)

Адаптација за деца над десет години

Корисни линкови/понатамошно читање
„Инспиративни видеа – Стратегиски фонд за зачувување“: 
https://www.youtube.com/c/ConservationStrategyFund/playlists

Ако работилницата треба да се одржи со ученици на возраст меѓу 10 и 14 годи-
ни, јазикот и концептите мораат да бидат посложени и поблиски до реалните 
политики за животната средина и ситуациите за планирање на користење на 
земјиштето.

Оцена
За евалуација на работилницата, побарај-
те од секој студент да опише пет фактори 
што промовираат зачувување на шумите и 
пет фактори што ја прават шумата поран-
лива за нејзино губење или деградација.
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MОДУЛ 2:
Дрвја и шуми

Aктивност 2: Плочки на напредок 
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Тема
Зелените површини во градовите вршат 
витални функции за социјалниот, емоци-
оналниот и економскиот квалитет на жи-
вотот во градовите. Затоа е од суштинско 
значење да се препознаат и да се вредну-
ваат овие природни вредности, од едно 
дрво до збирки дрвја.

Заднина: Урбаното ширење го дефинира 
неограничениот пораст на домувањето, 
индустриите, комерцијалниот развој и 
патиштата во урбаните и приградските 

области. Урбаното ширење се случува 
без голема грижа за урбанистичкото пла-
нирање и може да има негативни после-
дици за луѓето и за животната средина.

Оваа активност има цел да им помогне 
на младите ученици да станат свесни за 
овие последици и влијанието врз живот-
ната средина, биодиверзитетот, здравје-
то, економијата, управувањето со градот 
и општеството.

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни:

• да ги разберат и да ги идентификуваат причините за урбаното ширење;
• да креираат збир на мерки за одговор на урбаното растење и да ги воведат кон-

цептите за почва соодветна за различни видови дрвја, монокултури на дрвја, обра-
ботливи површини и урбана хидроизолација на почвата;

• да ги разберат концептите на фрагментација на пејзажот, матрица на пејзаж, повр-
заност на лепенки, еколошки коридори и нивните ефекти врз биолошката разно-
видност;

• да ги дискутираат последиците што урбаното ширење ги носи врз животната сре-
дина, биодиверзитетот, здравјето, економијата, управувањето со градот и опште-
ството.

• Учење базирано на проблем
• Учење базирано на игра
• Испрашувачки методи
• Логичко заклучување

• Педагошка игра
• Активност на градење
• Квиз

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
години), ве молиме по-
гледнете го делот „Адап-
тација за
деца над десет години“ на 
крајот од овој план за ак-
тивности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
120 минути
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Вовед (пет до десет минути)

1. Соберете ја целата група и почнете со објаснување на активноста.
2. Објаснете како играта е изградена за да ја симулира реалноста и затоа учесниците мораат 

да бидат свесни за концептите како шума, биодиверзитет, поврзаност, земјоделство, урба-
нистичко планирање, природни катастрофи и причинско-причинска поврзаност на човеко-
вата активност.

3. Измешајте ги 25-те координатни карти (од A1-A5, B1-B5... E1-E5) и доделете по една на секое 
дете; идентификувајте го и редоследот на играње и плочката со која секој ученик ќе упра-
вува во текот на целата активност.

4.  Измешајте и едноставно објаснете ја функцијата на вајлд-картите во играта: поплави, шум-
ски пожари, лизгање на земјиштето, топлотен бран и ништо не се случува. Вајлд-картите 
се самообјаснети, но ефектите на вајлд-картите можат да се проверат во правилникот; 
Ефектот на вајлд-карти мора да се реши по редоследот на играње (од A1-A5, B1-B5... E1-E5).

5. Разјаснете ја основната механика на играта. Ова е игра базирана на десет вртења и ре-
доследот на играње се одредува со координатните карти дадени погоре (од A1-A5, B1-B5 
до E1-E5). Пресвртот завршува кога сите учесници (од 1 до 25) ќе го направат својот потег 
(неправењето ништо исто така се смета за потег, но мора да се наведе). На почетокот на 
секој круг, освен првиот круг, се извлекува вајлд-карта и се открива, бидејќи нејзиниот 
ефект се применува во тој момент.

Упатства

Подгответе плоча со димензии 50 x 50 см над која ќе изградите лего-модел на пејзаж со шума. 
Плочата треба да има решетка од плочки со димензии 10 x 10 см, со вертикална идентифика-
ција на колоните A-E и хоризонталните редови 1-5, формирајќи вкупно 25 квадратни плочки 
(што одговара на приближниот број ученици по паралелка).

• Над плочата, изградете модел на пејзаж со шума на ридовите и град во еден од 
аглите.

• Подгответе осветлена просторија со маса во центарот и поставете го моделот над 
неа.

Подготовка на активноста

Преку следната игра, оваа активност им дава 
на учениците знаење за последиците од ур-
баното ширење:

1. Учениците ќе стекнат знаење за одржливо 
планирање на земјиштето.

2. 2. Учениците ќе станат свесни за опасностите 
од лошото планирање на земјиштето.

3. 3. Преку играта и употребата на лего-коцки-
те, учениците ќе размислуваат за решенијата 
што ќе помогнат да се спречат катастрофи.
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Игра (90 минути)
Целта на оваа игра е да ги натера учениците да ги разберат опасностите од лошото плани-
рање на земјиштето и да бидат свесни за нив, на пример да имаат монокултури, да градат во 
стрмни ридови и блиски реки, да не вклучуваат дрвја и шуми во урбанистичкото планирање 
итн. Планирањето ќе се развива во текот на активноста.

Движења на играчите
За секое вртење, учесниците можат (или не) да ја подобруваат/менуваат својата плочка. Секое 
вртење не треба да трае повеќе од десет минути. Играта може да заврши по десет вртења.

Улогата на наставникот во играта
Покажете подобрување/промена на плочка: Изберете случајна плочка и објаснете како уче-
ниците можат да ја реорганизираат, со секое подобрување направено на плочка лего-коцки. 
Со други зборови, објаснете го начинот на кој учениците можат да ги променат лего-коцките 
што се наоѓаат на нивната плочка со додавање нови, менување позиции или отстранување 
парчиња. Треба да се објаснат и ризиците од постоење станови или други градби на одредени 
локации (стрмни ридови, блиски реки, блиску до шумски монокултури), поврзувајќи го ова со 
објаснувањето на вајлд-картите направени претходно. Имајте предвид дека дрвјата и шумите 
ќе спречат жртви предизвикани од џокерите.
Оставете ја играта да се одвива и да дејствува како „раскажувач“, читајќи ги вајлд-картите, 
објаснувајќи што се случува, коментирајќи ги изборите на учениците и олеснете помагајќи со 
сомнежите што можат да се појават.

Победници
Изборно: Определете го победникот на крајот од десетте вртења.
Победникот(ците) е(се) играч(ите) кои претрпеле помали ефекти од вајлд-картите, со тоа што 
правилно и свесно ја планирале својата плочка.

Заклучок (десет минути)

Потврдете ја конечната состојба на проектот и разговарајте, земајќи ги предвид настаните што 
се случија во текот на целата игра под светлината на одржливото планирање на земјиштето.

Можете да дебатирате за начините на кои играчите можеле да играат за да избегнат одредени 
ситуации или најдобрите потези што ги направиле, признавајќи ја важноста на дрвјата и шуми-
те за да се спречат катастрофи.

Оценувањето (види на следната страница) се состои од краток разговор за концептите што 
учениците ги научиле користејќи логичко заклучување и испрашувачки метод.
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Проверка
На крајот од активноста, наставникот треба 
да се погрижи учениците/учениците да ги 
апсорбираат целните термини со усно ис-
прашување на групата.
Можат да се направат снимки/фотографии 
од секој чекор од играта, за да се дискутира 
дополнително за промените што се случиле 
по секоја вајлд-карта.

Совети
• За почетници надгледувачи/настав-

ници, препорачуваме да почнете со 
неколку ученици (максимум десет) за 
наведување во играта;

• Ако возраста е помеѓу шест и осум го-
дини, играта треба да се поедностави, 
со наведување на надгледувачот сè 
што би се случило за секој избор во 
сите моменти од играта;

• Проверете дали училишните просто-
рии имаат простор и услови потребни 
за извршување на активноста;

• Наставникот мора да се погрижи да 
учествуваат сите ученици, да оста-
нат фокусирани и мотивирани и да ги 
поддржат децата кои имаат поголеми 
тешкотии во извршување на задачите;

• На крајот, надгледувачот треба да ја 
собере анализата на работилницата 
од наставникот и резултатите од зна-
ењето споделено со учениците.

Материјал:
• Лего-комплет од 50 х 50 см, со парчиња 

за шума (дрва) и град (мали и големи куќи)
• 1 картонска плоча 60 x 60 см со решетка 

50 x 50 см со плочки нумерирани од А-Е 
до 1-5

• 1 сет од 25 координатни картички (од А1-
А5, B1-B5... E1-E5)

• 1 комплет вајлд-карти (поплави, шумски 
пожари, одрони, топлотен бран и ништо 
не се случува)

• Печатени жртви на маса и ништо не се 
случува

• УСБ или компјутер (за складирање на фо-
тографиите)

Адаптација за деца постари од десет години
За деца постари од десет години, наставникот/олеснувачот е најчесто присутен за да ги објас-
ни основите на играта и да реши различни проблеми. Учениците треба да дебатираат поне-
зависно, користејќи посложени концепти за земјиште планирање, олеснето од наставникот.

Корисни линкови/Понатамошно читање
Статии:
• „Карактеризација на фрагментацијата на шумите и урбаното ширење со користење 

на временските секвенцијални слики од ’Ландсат‘“ 
• „Мониторинг, причини и последици од урбаното ширење во Ал-Бајда, Либија“

Видеоигри:
• Панорами на градовите
• Тропико 6
• Опсада

Друштвени игри:
• Доселениците на Катан
• Игра на тронови на друштвена игра

Материјали:

• Анекс 1: Правилник за џокери
• Анекс 2: Табела на жртви
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Mодул 2 / Активност 2 / Анекс 1: Вајлд-карта книга со правила

   Водич за џокери

Некои претходни забелешки:
Вајлд-картите се случаен ефект што може (или не може) да влијае на плочката во играта на 
ученикот. Палубата со џокери, која содржи најмалку три џокери од секој тип, мора да се из-
меша на почетокот на секоја игра, а потоа да се постави на левата страна од таблата за игра.

• На почетокот на секој круг мораат да се извлечат џокери, со исклучок на кругот 1.
• Секој круг што поминува, мониторот мора да забележи, на Табелата со жртви, да проверува 
со X, дали ученикот претрпел или не претрпел жртва.

Ефекти на џокери:

Ништо не се случува: Навистина ништо не се случува овој круг.

Шумски пожари: Учениците кои имаат три или повеќе дрвја од ист вид (ист лего-модел) ќе ги 
уништат и ќе ги отстранат тие дрвја, со тоа што ќе претрпат жртва.

Топлотен бран: Оваа картичка стапува на сила само ако има повеќе од пет плочки со згради 
во игра. На овој начин секој трпи жртва, не отстранувајќи ја структурата на играта.

Свлечишта: Учениците кои имаат куќи или други згради на ридови* ќе бидат уништени.

Забелешки: Дрвјата и шумите можат да спречат или да запрат жртви. Објаснете им го ова на 
учениците кога ги испитувате жртвите или кога ги подобрувате нивните плочки.

* Локацијата на реката и ридовите зависи од начинот на кој наставникот го гради почетниот 
модел. На почетокот на секоја игра, локациите на реките и ридовите мораат да бидат наве-
дени и видливи за сите ученици.
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Mодул 2/ Активност 2/ Анекс 2: Taбела
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МОДУЛ 2:
Дрвја и шуми

Активност 3: Вашата зелена 
улична градина
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Тема
Одржливото урбанистичко планирање тре-
ба да ја земе предвид важноста на уличните 
дрвја, зачувувањето на еколошките коридори 
и еколошката функционалност и на градот и 
на неговата околина.

Заднина: Уличните дрвја се познати по нивни-
те многубројни придобивки за луѓето, дивиот 
свет и животната средина во градовите. Улич-
ните дрвја влијаат на нас на многу позитивни 
начини: тие се креативни засенчени во топли-
те летни денови, се пробиваат и даваат водна 
пареа од нивните лисја.

Создавајќи ефект на ладење, убави се за гле-
дање и нудат простори за рекреација, нè шти-
тат од автомобили на патиштата, од бури и по-
плави и нудат домови за многу помали видови 
(инсекти, верверици, птици). Во оваа актив-
ност учениците ќе научат за урбаното плани-
рање, еколошките коридори и урбаните дрвја 
и ќе станат свесни за еколошката важност на 
вегетацијата во урбаниот контекст, како и за 
различните „човечки“ придобивки што ги обе-
збедува градското зазеленување.

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни:

• да ја разберат важноста на регулаторните услуги во градовите;

• да развијат вештини за аргументирање и градење;

• да создадат алтернативи за градба и планирање во урбаната организација;

• да ги откријат еко-системските услуги што ги обезбедуваат зелените коридори, како 
што се намалувањето на загадувањето на воздухот и вревата;

• да препознаат колку добро негуваните зелени природни области можат да помогнат 
во подобрувањето на квалитетот на животот во градовите.
      

Градежна активност

Учење базирано на 
игра, учење базирано 
на испитување.

За постарите деца (до 
14 години), ве молиме 
погледнете го делот 
„Адаптација за деца 
над десет години“ на 
крајот од овој план за 
активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
Околу 180 минути
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Одржување на активноста (150 минути)

1. Објаснете ја важноста на поврзаноста помеѓу природните и зелените површини во градот.
2. Покажете активности за планирање што можат да се направат за да се промовира еколош-
ката поврзаност, како што е изградба и насади на зелени коридори (ве молиме, најдете приме-
ри во корисните врски подолу).
3. Објаснете ја на едноставен начин важноста на одржливото планирање на земјиштето, оста-
вајќи простор за природата и поврзувањето пред да се изгради (ве молиме, најдете примери 
за тековни решенија за урбанистичко планирање во врска со зелените коридори во корисните 
врски подолу).
4. Прикажете неколку добри примери на зелени структури изградени за да обезбедат корисни 
услуги, како што е намалување на вревата, филтрирање на воздухот, прочистување на водата 
(примери во линковите подолу).
5. Поттикнете дискусија за антропогени прашања поврзани со градовите без зелени површини 
(управување со вода, врева и загадување на воздухот, здравствени проблеми, губење на био-
лошката разновидност) и обрнете внимание на реакциите на учениците на човечките притисо-
ци врз животната средина, во урбанистичкото планирање (уништување на зелени површини, 
хидроизолација на почви, губење на пејзажот и сл.).
6. Поделете ги учениците во две групи.
7. Побарајте од една група да изгради 3Д-модел во лего-коцки, со големина околу 50 х 50 см, 
од познато полуградско подрачје или урбана населба.
8. Побарајте од втората група да планира 50 х 50 см, веќе земајќи ги предвид зелените коридо-
ри и еколошката поврзаност.
9. Оставете доволно време за изградба и размислување. Откако ќе се завршат конструкциите, 

Подготовка на активноста

Упатства

Подгответе ги материјалите, лего-коцките и просторијата 
за активноста.

Вовед (десет минути)
• Објаснете ги целите на сесијата (тема) – „Зелени врски“.
• Дијагностицирајте го знаењето на учениците за предметите, како што се зелените коридо-

ри и услугите што тие можат да ги обезбедат во контекст на урбанистичкото планирање.

Преку следната игра, оваа активност им дава 
на учениците знаење за последиците од урба-
ното ширење:
1. Учениците ќе стекнат знаење за одржливо 

планирање на земјиштето.
2. Учениците ќе станат свесни за опасностите 

од лошото планирање на земјиштето.
3. Преку играта и употребата на лего-коцките, 

учениците ќе размислуваат за решенијата 
што ќе помогнат да се спречат катастрофи.
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заменете ги групите и моделите и замолете ги учениците да изградат зелени коридори околу 
моделите или низ моделите (ова треба да се случи најмногу на познатиот урбан модел), имајќи 
ги предвид претходните дискусии и концепти.
10. Помош при планирањето на зеленото поврзување и реконструкцијата на зелените повр-
шини на градовите.
11. По измените, децата нека размислат за тешкотијата (и трошоците) за менување на веќе 
изграден град, како и за придобивките од градењето на почетокот веќе земајќи ја предвид 
одржливоста.
12. Анализирајте ги моделите и дискутирајте за важноста на направените подобрувања, од 
гледна точка на квалитетот на животот.

Заклучок (десет минути)
• Синтеза на основните предмети опфатени со активноста.
• Дијагностицирајте го знаењето стекнато од учениците.
•  Појаснување на сомнежите.
• Расчистете ја и организирајте ја просторијата, оставајќи ја како што беше пред ак-

тивноста (учениците можат да помогнат!).
• Затворање.

Процена
• Валидација на функционалноста на предложените зелени коридори.
• Добивање на три точни одговори за оценување на знаењето што го усвоиле 

учениците, на крајот од активноста.

Совети 
• Проверете дали училишните просто-

рии имаат простор и услови потребни 
за извршување на активноста.

• Погрижете се сите ученици да уче-
ствуваат, да останат фокусирани и 
мотивирани.

• Поддржете ги децата кои имаат по-
веќе тешкотии во извршувањето на 
задачите.

• На крајот, соберете ја анализата на 
работилницата и резултатите од ак-
тивноста.

• Лего-коцки

Материјали
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Корисни линкови/понатамошно читање

„Меделин зелени коридори“: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kv0m2MSIo2s

„Зелена револуција во Њујорк“: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bfj75Wi87tg 

„Зелени коридори во Кина – Урбано уредување“: 
https://www.youtube.com/watch?v=XoiMHSMLKC8

„Коридор во Сао Пауло – Сив град што станува зелен“: 
https://www.youtube.com/watch?v=217wFk0FZyY

„Еко-системски услуги овозможени од зелената и сината инфраструктура“: 
https://www.researchgate.net/figure/Ecosystem-services-provided-by-green-and-blue-infrastructure-
a-regulation-of_fig1_348592833 

„Што е урбана шума“:
https://cities4forests.com/lg-urban-forests/what-is-an-urban-forest/ 

„Урбани шуми и дрвја, референтна книга“: 
https://www.researchgate.net/publication/267330299_Urban_Forests_and_Trees_a_reference_book 

„Магијата на урбаните дрвја“: 
https://www.cnu.org/publicsquare/2020/08/10/magic-urban-trees

„Улогата на зелените коридори за зачувување на дивиот свет во урбаниот пејзаж: преглед на 
литература“: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/18/1/012093 

„Зелени коридори – Суштинско урбано пешачење и природна инфраструктура“: 
https://naturalwalkingcities.com/green-corridors-essential-urban-walking-and-natural-infrastructure/ 

„Зелени простори и коридори во урбаните области“:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/green-spaces-and-corridors-in-
urban-areas
 
„Зелени коридори, како да се грижиме за животната средина во градовите?“: 
https://www.iberdrola.com/sustainability/green-corridor 

„Урбани зелени мрежи, коридори и поврзувања“:
https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/fthr/urban-regeneration-and-greenspace-
partnership/greenspace-in-practice/planning-integrated-landscapes/urban-green-networks-corridors-
and-linkages/ 
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МОДУЛ 3:
Урбана мобилност, здравствени 
придобивки на урбаната 
екологија и поврзаноста 
човек-природа

АКТИВНОСТ 1: Гаража на заедницата
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Тема
Како што градовите во внатрешноста се 
трансформираат во амбиент помалку зави-
сен од автомобилот, така инфраструктурата 
што моментално е посветена на автомоби-
лите ќе биде достапна за други намени. Оваа 
активност сака да ги поттикне учениците да 
размислуваат за градот како простор за от-
ворени можности и да замислат попријатни, 
поздрави урбани средини што им го олесну-
ваат поврзувањето на луѓето.
Заднина: Паркинг-местата заземаат огромен 
дел од просторот во нашата урбана среди-
на. Речиси секоја улица е наредена со пар-
кирани автомобили од едната страна или од 
двете страни. Паркинзите и гаражите за пар-
кирање можат да бидат окупирани од купу-
вачи попладне или во сабота, но обично се 
празни ако продавниците и канцелариите се 
затворени. Лесното, а понекогаш дури и бес-
платното паркирање во центарот на градот 
го отежнува мотивирањето на корисниците 

на автомобили да се префрлат на јавен пре-
воз. Во САД има 500 милиони паркинг-места 
за 326 милиони граѓани!
Ако гледаме напред и размислуваме за ид-
нината што успеа да ја промени зависноста 
од автомобилите во мобилност соодветна 
за климата, што правиме со остатоците од 
индивидуалниот моторизиран автомобил? 
Ова не е хипотетички. За климата, најприја-
телски начин да се направи простор во гра-
дот е да се користат постојните структури и 
архитектите добро го знаат тоа: https://www. 
archdaily.com/899598/transforming-the-
parking-garages-of-today-into-the-housing-
of-tomorrow. За понатамошна инспирација 
најдете слики во Анекс 1. Катна гаража за 
паркирање е структура што може да се нај-
де во секој центар на градот. Во исто време 
може да послужи како празно платно за 3Д-и-
магинацијата на учениците, доколку сите ав-
томобили се одземат од оваа структура и се 
направи место за потребите на децата.

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни:
• да размислат за тоа колку урбаниот простор служи за автомобилската инфраструктура;
• да проценат како нивното урбано опкружување им служи на нивните сопствени потреби;
• да размислат за тоа како другите намени на урбаниот јавен простор би можеле да се по-

добрат со заземање простор подалеку од автомобили;
• да размислат за тоа што сакаат да искусат во градовите;
• да се изразат преку градење модели како тие сакаат градскиот простор да се трансфор-

мира на нивните потреби.

Учење базирано на место 
Теренско патување алтер-
нативно активно / игра со 
движење Истражување 
базирано на уметност / 
визуелно снимање
Модел зграда

Истражување насочено 
кон ученикот „Учење ба-
зирано на игри“

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
години), ве молиме по-
гледнете го делот „Адап-
тација за деца над десет 
години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти: Вид на активност:

Наставни методи:Времетраење
Два часа или повеќе
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Чекор 1 (30-45 минути):
Целта на чекор 1 е да се охрабрат учениците да размислуваат за тоа кои аспекти од градот им 
служат и кои аспекти се непријатни за децата. На крајот од првиот чекор треба да има визуел-
на колекција на она што учениците го ценат во градовите и што сакаат повеќе.
Во зависност од контекстот на вашата училница, ова може да се случи...
а)  ...преку екскурзија до центарот на градот или во урбаната околина на училиштето. Учени-
ците фотографираат што сакаат, а што не. Тие фотографираат точки со користење на црвена 
картонска рамка за несакање и зелена картонска рамка за лајк. Во исто време, собираат идеи 
за тоа што друго би сакале да искусат во градот. Ова може да вклучи и посета на вистинска 
гаража за паркирање, каде што децата тешко можат да се движат без да бидат во опасност.
б) ...преку колаж со слики од нивниот град. Учениците манипулираат со сликите со сликање, 
колажирање и коментари, објаснувајќи ја нивната работа. Потоа тие ги презентираат своите 
колажи/слики на своите врсници и наставникот собира работи што им недостигаат на учени-
ците во нивниот град на табла.
в) ...преку цртежи или фотографии што учениците ги подготвуваат како домашна задача. Од 
учениците се бара да направат цртеж или да фотографираат работи што им се допаѓаат или 
не им се допаѓаат во градот.

Чекор 2 (најмалку 20 минути):
Целта на вториот чекор е физички да се доживеат димензиите на паркиран автомобил во од-
нос на детето/личноста. Ова може да се направи во групи или со целото одделение:
1. Откријте колку простор зафаќа паркиран автомобил. Колку е долг нормален автомобил и 
колку е широк? Колку долг и широк е паркинг-просторот за автомобил? Ако на учениците им 
требаат повеќе инструкции (како да ги бројат чекорите или да најдат стап за да измерат), на-
ставникот треба да обезбеди помош. Ова може да се спроведе на паркинг-просторот на учи-
лиштето. Ако имате доволно време, можете да им дозволите на учениците да проценат колку 
се големи автомобилот и паркинг-просторот претходно со тоа што ќе им дозволите да ги за-
лепат проценетите димензии на подот во училницата.
2. Секоја група/цело одделение со лента ја означува големината на паркинг-местото на подот. 
Ако училницата е премногу мала, што веројатно ќе се случи ако го правите тоа во групи, изле-
зете надвор во училишниот двор и користете креда.

Through three steps learners are encouraged Преку 
три чекори, учениците се охрабруваат да размис-
луваат за пријатноста на градовите кон децата, 
да ја проценат моменталната градежна практика 
и да создадат визија за трансформиран одржлив 
град:assess current building practice and create a 
vision for a transformed sustainable city:

Насоки

1. Учениците истражуваат што им се допаѓа и 
што не им се допаѓа во градовите и што им не-
достига во урбаниот простор.
2. Учениците истражуваат како урбаниот про-
стор во моментов е претежно обликуван преку 
автомобилската инфраструктура.
3. Учениците го редизајнираат градскиот про-
стор со трансформирање на гаражата за пар-
кирање во простор на заедницата.
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3. За следната задача, групите можат да работат заедно и да користат реквизити (столови, 
стапови и сл.) што можат да ги најдат во училницата/училишниот двор. Колку луѓе можат да 
се сместат на едно паркинг-место стоејќи? Преправајте се дека паркингот е автобус – колку 
луѓе би можеле да седнат во автобусот? Преправајте се дека паркингот е детска спална соба 
(можете да користите столови за да поставите мебел). На крајот, ѝ давате задача на секоја 
група/на целото одделение да се договорат за една од работите што би сакале да ги прават 
во градот како (илустрација погоре) и да ја одиграат на нивно место.

Чекор 3 (60 минути):
Наставникот подготвува модел на едноставна гаража за паркирање со лего (види Анекс 2). Ова 
треба да се подели на вертикални сегменти (број во зависност од тоа колку групи ќе формира-
те). Потоа, секоја група добива еден од сегментите и има најмалку 40 минути да го трансфор-
мира. Наставникот бара од учениците да замислат дека оваа паркинг-гаража била во центарот 
на нивниот град и тие можат да прават што сакаат со просторот. Секоја група добива доволно 
лего-коцки за да го трансформира својот сегмент. Наставникот треба да следи и исто така да 
поддржува со укажување на идеите што ги собрал во првиот чекор. Наставникот, исто така, 
може да помогне со објаснување колку простор треба да измислат: „Запомнете, не можевме 
да сместиме три автомобили во нашата училница, така што ова е големината на нашата учил-
ница“ итн. На крајот од часот, учениците ги ставаат заедно нивните сегменти и се собираат 
околу комплетната гаража на заедницата. Секоја група може да ги сподели своите изградени 
идеи и учениците да укажат што им се допаѓа во работата на нивните врсници.
Алтернативно, ако нема доволно време за наставниците да подготват гаража за паркирање, 
парови ученици би можеле да работат и на лего-модел на едно паркинг-место (за тоа можете 
да користите лего-панели од 6 x 16 столпчиња, што во размер е еднакво на паркинг-место од 
околу 2,20 m x 5,70 m). На крајот можете да ги ставите сите по ред, да фотографирате и да фо-
тошопирате во вистинска улица во вашиот град.

Оценување
Како и во чекор 3 од активноста, учениците се 
релативно слободни да развијат што сакаат, но 
неопходно е наставникот да го следи напредо-
кот. Наставникот може да ги води учениците 
преку поставување прашања што се однесуваат 
на резултатите од чекор 1 и 2, така што ученици-
те ги земаат предвид перспективите на нивните 
врсници.
Во оваа активност, учениците се најдобриот су-
дија за детските идеи на едни со други, затоа 
одвојте време на крајот на часот за оценување 
од колегите. Сепак, посочете дека не постои 
правилно или погрешно решение и живиот про-
стор на заедницата има придобивки од повеќе 
перспективи и богатството на различните идеи.

Совети
•  Ако немате доволно зелени лего-коцки што 

претставуваат вегетација, можете да ги охра-
брите да ги надополнат своите лего со при-
родни материјали, за да инкорпорираат зелени 
простори во нивната визија.

• Искористете ја шансата, ако можете и по-
врзете ја оваа ситуација со реалниот живот: 
училиштето сака да го трансформира просто-
рот за паркинг. Обидете се да ја реплицирате 
оваа ситуација во моделот! Дали има гаража за 
паркинг или место за паркинг чија употреба во 
иднина е нејасна. Изберете го тој! 

• Можете да ги употребите моделите на учени-
ците и да организирате изложба. Учениците 
можат да бидат експертите и да ги објаснат 
нивните модели и да покажат како тие ги 
исполнуваат очекувањата за урбани простори. 
Поканете претставници од училиштето, како и 
стејкхолдери, ако средините во реалниот жи-
вот се трансформираат (видете совет погоре).

• Доколку вградените лего-модели го дозволува-
ат тоа, можете исто така да посочите различни 
параметри на одржливи градови, како што е 
објаснето во наставната програма, како упра-
вување со атмосферските води преку зелени 
покриви или зелени ѕидови за разладување на 
зградите.
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Материјал:
             
Анекс 1: Фотографии како инспирација за 
трансформиран паркинг-простор.
Анекс 2: Инструкции за наставниците за 
тоа како да изградат едноставна структу-
ра на паркинг-гаража.

• Најмалку една камера/мобилен телефон.
• По фотоапарат, еден комплет картонски 

рамки за фотографии во црвена и зелена 
боја (DIN A3).

• Лента или креда за означување место за 
паркирање

• димензии на подот.
• Подготвени сегменти на паркинг-гаража 

со многу лего-коцки.

Адаптација за деца
За чекор 1: Секој ученик добива мапа на градот или на населбата во која живее. 
Означуваат кои места во градот ги сакаат и кои места не ги сакаат. Тие ги презенти-
раат своите мапи во групи и размислуваат за тоа што им недостига во градот. Може-
те, исто така, да ги скенирате сите мапи и да користите програма за уредување сли-
ки за да креирате слоевита слика на сите комбинирани мапи. На овој начин добивате 
колективна мапа на омилените и најмалку омилените места на класот.
За чекор 2: Користете математика за да ја илустрирате врската на луѓето со авто-
мобилите. На пример, учениците нека пресметаат колку квадратни метри му треба 
на автомобилот за да се паркира и колкав е просечниот простор за живеење на уче-
ниците. Друга идеја да се вклучи математиката е да им се дозволи на учениците да ја 
пресметаат скалата на лего-моделите: Колку е големо паркинг-место во лего-скала. 
Користете лего-фигура како референција. Колку автомобили можат да се паркираат 
во моделот?

Град, училница, училиштен двор, паркинг

Алтернативни простори

Корисни линкови/понатамошно читање
Трансформација на горната палуба на гаражата за паркирање на болницата во Хјустон 
во зен-градина за нејзините пациенти:
https://inhabitat.com/intexure-architects-transform-parking-garage-into-a-rooftop-zen-garden/
greenbriar-rooftop-garden-1/

Трансформација на паркинг во јавен простор за заедницата: 
https://www.shareable.net/interviewed-david-bollier-on-patterns-of-commoning/

Само за германски читатели: Трансформација на паркинг-гаражи во простор за живе-
ење: 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/bauboom-klimafolgen-101.html

Материјали
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Модул 3 / Активност 1 / Анекс 1: Класични гаражи за 
паркирање:

Извори:
Црвена гаража за паркирање од Џерами Џанене на 
„Фликр“ Увид во паркинг-палубата од Либеслакрице на 
„Фликр“ Бескрајна гаража од Ерик Килби на „Фликр“
Паркинг-гаража од Филип Песар на „Фликр“
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Трансформиран паркинг-простор

Ден на паркирање во Лајп-
циг, Германија:
Еднаш годишно, секој може 
да заземе паркинг-простор 
за еден ден и да го користи 
како што сака.

Извор: Еко-лав – Еколошко 
здружение на Лајпциг

Точката 4MKE во Милвоки, САД:
Паркинг-просторот се трансформира во центар на заедницата
Извор: Проект за јавни простори
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• Изградете едноставна структура што можат да ја трансформираат учениците.
• Држете се до неутралното, како сива, светлокафеава, бела и црна, за да го имити-

рате изгледот на бетонот.
• Скалата на лего е околу 1 : 42 (1 cm во лего-моделот се 42 см во реалноста).
• Висината на осум лего-коцки е еднаква на околу 3,20 метри висина на таванот.
• Изградете во сегменти, така што учениците ќе можат да работат во групи.

• Ако можете, вклучете детали како огради и спуштања.
• Лесен начин да го направите ова е да користите помали лего-табли и да ги поврзете на 

подот со флексибилни шарки.

Модул 3 / Активност 1 / Анекс 2:
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• Добар начин да се илустрира скалата (1 : 42) е да се означат некои места за паркирање.
• Со лего-вагата, возрасното лице на сликата би имало висина од околу 1,80 м, а детето 

од околу 1,55 м
• Паркинг-место во моделот е 7 x 14 столпчиња, што приближно е еднакво на минимал-

ната големина на паркинг-простор од 2,50 x 5 m.

• Ако немате лего-ресурси за да изградите комплетна гаража за паркирање, можете да ко-
ристите други материјали.

• Добар начин да ги имитирате колоните е повторно да ги користите улогите на тоалетот.
• За паркинг-палуби можете да користите и цврст картон и да им дозволите на учениците 

да ги градат своите идеи на мали лего-табли и да ги поправат на картон со двострана 
лента.
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МОДУЛ 3:
Урбана мобилност, здравствени 
придобивки од урбаната екологија 
и поврзаноста човек-природа

АКТИВНОСТ 2: Твојот пат до училиште
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Тема
Како учениците одат на училиште? Особено 
во раните училишни години, обично не е на 
децата да одлучуваат како да одат на учи-
лиште. Начинот на транспорт е избран од ро-
дителите и е предмет на различни размислу-
вања кои се делумно прагматични, а делумно 
вообичаени. Но, затоа што тие одлуки се по-
следователни за животот на децата, сакаме 
да ги охрабриме учениците да ги рефлекти-
раат тие начини и да ги проценат според за-
днината на нивните потреби.
Истражувањата покажаа (види понатамош-
но читање) дека децата кои пешачат до учи-
лиште или доаѓаат на возат својот велосипед 
имаат многу побогати искуства од децата кои 
ги носат на училиште со автомобил. Ова ста-
на очигледно кога децата како дел од студија-
та беа замолени да го нацртаат својот пат до 
училиштето: децата кои пешачеле или возеле 
со велосипед до училиште се сеќавале на го-
лем број детали, вклучително и растителен и 
животински свет на патеката, додека децата 
кои најчесто биле превезувани се сеќавале 
на инфраструктурата видена од автомоби-
лот, како семафори и патишта

Освен што искуството е побогато, одењето 
на училиште без автомобил има и многу дру-
ги придобивки, на пример:

• Децата воспоставуваат врска со нивната 
урбана средина.
• Тие ја тренираат својата ориентација и ни-
вите способности за безбедна интеракција 
со сообраќајот.
• Редовното движење на отворено ги подоб-
рува здравјето и кондицијата, како и капаци-
тетот на концентрација.

Оваа активност ги анимира учениците да се 
навратат на својот пат до училиштето. Во за-
висност од тоа како ќе стигнат до училиште-
то, ќе има низа активности за размислување 
за тоа како да се подобри оваа рутина преку 
трансформација на животната средина, по-
добра инфраструктура за јавен транспорт, 
повеќе мултисензуални искуства и амбиент 
што овозможува поголема социјална инте-
ракција.

Учење базирано на место
Излет на терен алтернативно 
активна / игра со движење
Истражување / визуелно сни-
мање базирано на уметност
Модел зграда

Истражување насочено кон 
ученикот
Учење базирано на игра

Од шест до десет  години
За постарите деца (до 14 го-
дини), ве молиме погледнете 
го делот „Адаптација за деца 
над десет години“ на крајот 
од овој план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
Два часа или повеќе

Од шест до десет  години
За постарите деца (до 14 го-
дини), ве молиме погледнете 

Учење базирано на место
Излет на терен алтернативно 
активна / игра со движење
Истражување / визуелно сни-

Учење базирано на игра

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни:
• да размислуваат за нивниот сопствен начин на одење до училиште;
• да проценат што им се допаѓа при нивниот пат до училиште, а што не;
• да ја изразат својата визија преку градење лего-модел.
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Чекор 1 (30 минути или повеќе):
Првиот чекор од активноста има цел да ги поттикне учениците да размислуваат за тоа како 
стигнуваат до училиштето. Во зависност од вашиот училиштен контекст, можете да го постиг-
нете ова на еден од следниве начини:
а) Од учениците се бара индивидуално да го нацртаат својот пат до училиштето. Ова може 
да се направи и како домашна задача при подготовка на сесијата. Наставникот ги замолува 
учениците да ја претстават својата слика и поставува прашања, како „Кој дел најмногу ви се 
допаѓа на вашиот пат до училиштето?“, „Со кој начин на превоз се доаѓа до училиштето?“, „Кој 
дел е здодевен? Зошто?“, „Кој дел се чувствува опасно? Зошто?“, „Кого сретнуваш на пат кон 
училиштето?“ итн.
б) Алтернативно, наставниците исто така можат да ги изнесат своите ученици надвор за да го 
истражат уличниот блок околу училиштето. Учениците можат да посочат посебни места или 
да споделат ситуации што ги доживеале. За да ги сними наодите, класот може да ја користи 
техниката за визуелно снимање опишана за Анекс 1. За постарите ученици, наставникот може 
да обезбеди и едноставна мапа на блокот (по можност во А2 или А1) и да ги означи точките со 
бои, симболи или емотикони. Сепак, бидете свесни дека читањето мапи може да биде тешко 
за помладите ученици.
в) За да добијат нова перспектива, која често е одлична влезна точка за создавање креатив-
ност, учениците би можеле, како домашна работа, да ги интервјуираат своите родители за тоа 
како стигнале на училиште и потоа да го визуализираат тоа преку цртеж. Ако училиштето има 
партнерство со друго училиште во странство, од учениците таму, исто така, може да се поба-
ра да го споделат својот пат до училиштето. Ова ги проширува идеите за различни опции за 
одење до училиштето. Можеби некој родител морал да премине преку потокот за да стигне до 
училиштето или учениците од партнерското училиште секогаш земаат неколку други ученици 
на пат кон училиштето.

Чекор 2 (20 минути):
Назад во училницата се собирате околу цртежите/сликите/мапите и размислувате за тоа што 
друго би сакале да прават на пат до училиштето. Кои активности би сакале да можат да ги 
прават (на пример, скејтборд, играње)? Што би сакале да мирисаат на пат кон училиштето? 
Кого би сакале да го сретнат на пат до училиштето? Што би сакале да слушнат? Што би сакале 
да откријат? Кои животни би сакале да ги видат? Кои растенија би сакале да ги видат? Како 
треба да изгледа земјата? Како сакаат да изгледа нивната автобуска постојка? Како сакаат да 
изгледаат нивните места за оставање на велосипедите? Со кого сакаат да го споделат патот 
до училиштето? итн.
Со секој придонес, учениците цртаат една икона на постер/табла, така што ќе завршиме со 
збирка аспекти за тоа како учениците би сакале да биде нивниот пат до училиштето.

Преку три чекори, учениците се охрабруваат 
да размислуваат за својот пат до училиштето, 
да истражуваат алтернативни начини и да ди-
зајнираат урбана инфраструктура за независ-
но движење:

Насоки

1. Учениците размислуваат за својот пат до 
училиштето.
2. Учениците развиваат идеи како да го подо-
брат својот пат до училиштето.
3. Учениците трансформираат уличен модел 
според нивните претходни откритија.
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Процена
Во чекор 3, наставникот треба да го следи на-
предокот на учениците и да ги води нивните 
креации, така што ќе им ги посочува наодите 
од чекор 1 и 2, притоа учениците ќе ги земат 
предвид и перспективите на нивните врс-
ници. Дајте време на крајот од лекцијата за 
оценување од колегите. Водечкото прашање 
овде може да биде дали учениците сметаат 
дека изградениот модел ќе го поттикне нив-
ното независно движење во јавниот простор.
Доколку вградените лего-модели го дозво-
луваат тоа, исто така можете да посочите 
различни параметри на одржливи градови, 
како што е објаснето во наставната програ-
ма, како што се коридори за миграција на жи-
вотни или улични дрвја, за да се оладат тем-
пературите во градовите.
Наставникот, исто така, треба да се осврне 
на наодите на класот од чекор 1 и чекор 2, за 
да види дали изградените модели ги земаат 
предвид сопствените барања на учениците. 
Во овој момент, наставникот може да истак-
не и дека очекувањата на различни луѓе исто 
така можат да се разликуваат многу, затоа 
добриот урбан дизајн е секогаш повеќена-
менски дизајн. Рампата што може да му по-
служи некому да се движи во инвалидска 
количка може да биде и рампа за скејтборд.

Чекор 3 (60 минути):
Потоа, учениците се распределуваат во групи. Секоја група добива уличен дел изграден од 
лего што изгледа како типична улица околу училиштето. Ова може целосно да се примени 
на реалната животна средина, но може да се изврши и во поопшта работа (види Анекс 1). Од 
учениците се бара да ја трансформираат улицата според нивните идеи. Наставникот може 
да ги поддржи групите со посочување на аспектите што беа споменати претходно. На крајот 
од часот, учениците ги составуваат своите делчиња и се собираат околу предметот. Секоја 
група може да ги сподели своите создадени идеи и учениците да укажат што им се допаѓа во 
работата на нивните врсници.

Совети
• Често има специфични ситуации што 
го комплицираат движењето на деца-
та околу твоето училиште. Ова може да 
биде главна сообраќајница со повеќе 
ленти, при што многу ученици мораат 
да поминат преку неа или недостига 
лента за велосипеди на нивниот пат кон 
училиштето. Ако сте свесни за овие про-
блеми во реалниот живот, добра идеја е 
да се концентрираме на овие пробле-
ми и да им дозволиме на учениците да 
пронајдат решенија за овие специфични 
ситуации.

• Исто така, оваа активност можете да 
ја искористите за да ја воведете во кон-
цептот „одечки училишни автобуси“. Ова 
е одличен начин за зголемување на со-
цијалните конекции и креирање на по-
безбеден начин до училиштето. За по-
веќе околу ова пронајдете линк во делот 
Понатамошно читање.

• Резултатите можат да бидат одличен 
почеток на разговори за односот роди-
тел-ученик. Визуелните резултати спо-
ени со сведоштвото на нивните деца за 
патот до училиште може да направи да 
размислат за својата мобилност.

Материјал Материјал             
Анекс 1: Инструкции за наставници за 
тоа како да изградат едноставен уличен 
модел на лего.
Анекс 2: Примери на суперблокови во 
Барселона како трансформирани улици 
соодветни за деца и соодветни за пеша-
ци.

• Можеби голема карта на околината на 
училиштето (Дин А2 или А1).

• Можеби зелени и црвени рамки за сли-
ки, како што е опишано во Активност 1.

• Камера или неколку камери или памет-
ни телефони.

• Бела табла или постер.
• Уличен модел на лего.
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Училишна околина или училница

Корисни линкови/понатамошно читање
Rissotto, A. и Tonucci, F. (2002). Слобода на движење и знаење за животната средина кај 
децата од основно училиште. Весник за психологија на животната средина, март 2002 
година (22/1-2).

Стартување на пешачки училиштен автобус: Основи: http://www.walkingschoolbus.org/
WalkingSchoolBus_pdf.pdf

Алтернативни простори 

Адаптација за деца над десет години
• Постарите деца често патуваат подолго за да стигнат до средното училиште. Затоа, тие 

често се зависни од јавниот превоз. Наместо да го дизајнираат својот пат до училиштето, 
учениците би можеле да го проценат и да го редизајнираат јавниот превоз, може да биде 
автобуската станица, метро-станицата или возилата. Севкупното прашање е: Како јавниот 
превоз да стане поатрактивен и полесен за самостојно користење на младите од сите спо-
собности?

• За чекор 2: Учениците над десет години можат да визуализираат што би сакале да искусат 
на патот до училиштето преку стрип-табли (Comic Boarding). Ова е техника каде што на 
децата им давате празен стрип-шаблон што е врамен со почетен панел (дома) и панел за 
затворање (пристигнување на училиште), а панелите помеѓу се оставаат празни за да ги 
пополнат учениците.

• Фиктивното истражување е колаборативна партиципативна дизајн-техника што може да 
се примени и во контекст на училницата за да се создадат иновативни идеи за јавен превоз. 
Истрагата е поставена во измислена ситуација што бара да се земат предвид одредени 
параметри при креирање на дизајнерската визија. На пример: Вонземјаните слетуваат во 
вашето соседство и се примени во вашето училиште. Вонземјаните немаат очи и класот 
треба да дизајнира начини како безбедно да стигнат до училиштето. Преку оваа стратегија, 
пречките од реалниот живот и очигледните решенија се заобиколуваат во корист на по-
веќе визионерски пристапи.
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Модул 3 / Активност 2 / Анекс 1:

•  Изградете улица во сегменти, така што различни групи можат да изградат делови 
од неа и потоа да ги спојат за да имаат голем модел на улица или целосна ширина 
на улицата или половина улица, како што се гледа на примерите.

• За повикување, ставете автомобил и поставете парчиња фасади.

• Можете да дефинирате една зграда како „дом“ и една како „училиште“.
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Модул 3 / Активност 2 / Анекс 2:

Суперилјас – Суперблокови во Барселона 
Извор: Градското собрание на Барселона
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МОДУЛ 3:
Урбана мобилност, здравствени 
придобивки од урбаната 
екологија и поврзаноста 
човек-природа.

Активност 3: Вашата зелена 
училишна карта.
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Тема
Училишните дворови често се дизајнирани според принципот на ниско одржување. Како би 
изгледал училишниот двор што гради врски меѓу децата и природата? Да ги прашаме! Со ис-
тражување насочено кон ученикот, оваа активност го привлекува фокусот на учениците на тоа 
како го доживуваат природниот свет и кои аспекти им се допаѓаат во него. Тие ги оценуваат и 
сопствените училишни дворови според тие параметри и добиваат можност да создадат нов 
дизајн за него што би можел да ја продлабочи нивната поврзаност со природниот свет и да го 
зајакне нивниот еколошки идентитет.

Учење базирано на место
Игра со движење на турнеја 
предводена од деца
Истражување/визуелно 
снимање базирано на 
уметност
Модел зграда

Истражување насочено кон 
ученикот
Учење базирано на игра

Од шест до десет години

За постарите деца (до 14 годи-
ни), ве молиме погледнете го 
делот „Адаптација за деца над 
десет години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
120 минути

Од шест до десет години

За постарите деца (до 14 годи-

Учење базирано на место
Игра со движење на турнеја 
предводена од деца
Истражување/визуелно 

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни:
• да идентификуваат како можат да ја искусат природата во нивната блиска околина;
• да идентификуваат како тоа може да послужи за нивната благосостојба и да обезбе-

ди можности за игра.
• Проценете ја нивната училишна средина околу можностите да ја искусат природата.
• Изразете ја својата визија за зелен училиштен двор со зграда со лего-модел.

Преку три чекори, оваа активност им дава можност на учениците да истра-
жат како природниот свет може да ги збогати нивните секојдневни искуства:

Насоки

1. Учениците истражуваат какви капацитети нудат нивните сегаш-
ни училишни дворови за да ја поттикнат нивната врска со природата.
2. Учениците истражуваат како природните карактеристики можат 
да го збогатат искуството на децата во училишниот двор.
3. Учениците визуализираат со лего-моделот што гради биофилен 
дизајн на училиштен двор.
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Чекор 1 (30 минути):
Сите се собираат во училишниот двор. Во групи, 
учениците се опремени со картички во различни 
бои со прашања (Анекс 1). Прашањата што учени-
ците ги истражуваат се...
...кои елементи на природните живеалишта ги обе-
збедува нивното сегашно училиште.
...во кои аспекти на игра со природата може да се 
вежба
нивниот сегашен училиштен двор.
...на кој начин сегашниот училиштен двор може да 
го подобри битието и социјалната интеракција.
Од учениците се бара да ги поделат само картич-
ките за кои можат да најдат место. (Научете ги да 
ставаат мали камења на картичките за да не од-
летаат!) Кога ќе завршат сите, целото одделение 
прави обиколка на училишниот двор и ги испитува 
сите места каде што учениците оставиле картички. 
Учениците можат да покажат како трчаат, што от-
криваат, како лежат на земја и гледаат во небото 
итн.

Чекор 2 (30 минути):
Назад во училницата се собирате во задниот дел од училницата (или на отворено), а наставни-
кот укажува на она што учениците не чувствувале дека можат да го најдат во нивните училиш-
ни дворови, на пример нема добро место за криење. Потоа, секоја група добива еден од тие 
аспекти и добива материјал за да направи колаж-дизајн за ова место (алтернативно, цртеж 
или комбинација од двете, во зависност од способностите). Потоа, учениците го презентираат 
својот цртеж режиран од наставникот (на пример, место за криење и зошто никој не може да 
те види таму? Колку луѓе можат да се скријат таму? итн.).

Чекор 3 (60 минути):
По презентацијата на сите идеи на учениците, од нив се бара да го изградат својот училиштен 
двор од соништата во групи. Наставникот може да обезбеди едноставни модели на фактички-
от училиштен двор или да добијат празни лего-табли, ако ова е премногу подготвителна рабо-
та за наставникот. Во двата случаи, наставникот треба да шета наоколу и да укаже на аспекти-
те што беа дискутирани претходно. Визуелната колекција од чекор 2 служи како колективен 
центар за идеи за учениците. На крајот од часот, сите ученици се собираат околу сите модели. 
Секоја група може да ги сподели своите создадени идеи и учениците да укажат што им се 
допаѓа во работата на нивните врсници. Исто така, тие можат да си поставуваат прашања за 
да добијат објаснувања за одредени елементи. Сепак, наставникот нагласува дека не постои 
правилен или најдобар начин да се направи тоа, туку се охрабрува да си даваат комплименти 
меѓусебно за она што им се допаѓа во работата на нивните врсници.

Процена
Во чекор 3, наставникот треба да го следи напредокот на учениците и да ги води нивните креации со тоа 
што им укажува на нивните наоди од чекор 1 и 2, така што учениците ги земаат предвид и перспективите 
на нивните врсници.
Дајте време на крајот од лекцијата за оценување од колегите. Водечкото прашање овде може да биде 
дали учениците сметаат дека изградениот модел ќе обезбеди можност за сите аспекти од чекор 1.
Доколку вградените лего-модели го дозволуваат тоа, исто така можете да посочите различни параме-
три на одржлив урбан простор, како што е објаснето во наставната програма како коридори за мигра-
ција на животни или дрвја за да се оладат температурите во градовите.
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Совети
• Ако има некое место во училиш-
ниот двор што ќе се реновира во 
блиска иднина, оваа активност е 
одличен начин за кокреација и пар-
тиципативни практики. Лего-моде-
лите можат да бидат почетна точка 
за дискусија за училишната заед-
ница.

• За поколаборативен пристап учи-
лишниот двор може да биде поде-
лен во повеќе делови претставени 
од мали лего-табли. Секоја група 
ученици ќе придонесе со парче од 
замислениот училиштен двор, а це-
лиот модел ќе претставува колек-
тивен резултат.

Материјали

•  Анекс 1: Еден комплет карти за секоја 
група.

• Анекс 2: Лего-модел на вистински учи-
лиштен двор или една празна лего-та-
бла по група.

• Анекс 3: Примери на трансформирани 
зелени училишни дворови.

            Материјали
• Анекс 1: Карти со прашања за чекор 1 

од активноста. 

            

Адаптација за деца над десет години
•  Фокусот на активноста опишана погоре е насочен на индивидуалните искуства и барања 
на учениците. Со постарите ученици, можете да вклучите и други аспекти во прашањата од 
чекор 1, кои се вкоренети во нивните наставни лекции и се тесно поврзани со други аспекти 
на одржлива инфраструктура како: Каде може да се апсорбира водата по силен дожд? Како 
инсектите можат да мигрираат од едниот до другиот крај на училишниот двор? итн.

Корисни линкови/понатамошно читање
Пристапот ОАСИС. Училишните дворови на ОАСИС како двигател за поздрави и кохе-
зивни населби: 
https://www.youtube.com/watch?v=FC_GmeQwHUI

Движење на зелениот училиштен двор: 
https://static1.squarespace.com/static/57682b81725e25259d8396e3/t/578578fa29687ff48a
7c42ea/1468365053369/GSA-1-Danks-CNN-WhyGreenSchoolyards_4-16-15rs.pdf 

Што е зелен училиштен двор? Од мрежата за деца и природа: 
https://www.youtube.com/watch?v=T3HmUZPf2FQ

Чекор 1 по можност во училишниот двор, 
чекор 2 и 3 може да се прави и во училни-
цата.

Алтернативни простори
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Модул 3 / Активност 3 / Анекс 1:

КАДЕ САКАШ ДА ТРЧАШ?

КАДЕ САКАШ ДА СЕ 
ИСКАЧУВАШ?

КАДЕ МОЖЕ ДА НАБЉУДУ-
ВАШ ПЕЧУРКА ШТО РАСТЕ?

КАДЕ МОЖЕ ДА НАБЉУ-
ДУВАШ ЖИВОТНИ?

КОЕ МЕСТО Е НАЈДОБРО 
ВО ЗИМА?

КАДЕ ПТИЦИТЕ ГИ ГРАДАТ 
СВОИТЕ ГНЕЗДА?

КАКВИ РАСТЕНИЈА 
САКАШ?

КАДЕ САКАШ ДА СЕ 
КРИЕШ?

КАДЕ МОЖЕ ДА ВИДИШ 
РАБОТИ ШТО НЕ СИ ГИ 

ВИДЕЛ ДОСЕГА?

КАДЕ МОЖЕ НАЈМНОГУ ДА 
БИДЕШ ИЗЛОЖЕН НА СОНЦЕ?

КАДЕ МИРИСА УБАВО? КАДЕ МОЖЕ ДА НАЈДЕШ СЕНКА 
ВО ЛЕТНИТЕ ГОРЕШТИНИ?

КАДЕ МОЖЕ ПЧЕЛИТЕ 
ДА НАЈДАТ ПОЛЕН?

КАДЕ МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДУ-
ВАШ ДРВА?

КАДЕ МОЖЕ ДА СИ ИГРАШ 
ВО КАЛ?
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КАДЕ МОЖЕ ДА НАЈДЕШ ОВОШКИ 
КОИ МОЖЕ ДА ГИ ЈАДЕШ? 

(БИДИ ПРЕТПАЗЛИВ!)

КАДЕ МОЖЕ ЖИВОТНИТЕ 
ДА СЕ КРИЈАТ?

КАДЕ МОЖЕ ДА ИЗГРАДИШ 
НЕШТО?

КАДЕ МОЖЕ ДА ЗАПО-
ЗНАЕШ ДРУГАРЧИЊА?

КАДЕ МОЖЕ ДА УЖИВАШ 
САМИОТ?

КОЕ Е ТВОЕТО ОМИЛЕНО 
МЕСТО НА ДЕТСКОТО 

ИГРАЛИШТЕ?

КАДЕ МОЖЕ ДА СИ ГО 
ЈАДЕШ ТВОЈОТ РУЧЕК?

ОД КАДЕ МОЖЕ ДА ГО НАБЉУДУ-
ВАШ ИГРАЛИШТЕТО ОД

 ВИСОЧИНА?

КАДЕ НИКОГАШ НЕ 
СИ БИЛ НА ДЕТСКОТО 

ИГРАЛИШТЕ?

КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ЛИЗГАШ?

КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ИСКАЧУ-
ВАШ ПО КАРПИ?

КАДЕ БИ САКАЛ ДА 
ЛЕЖЕШ И ДА ГЛЕДАШ 

ВО ОБЛАЦИТЕ?

КАДЕ МОЖЕ ДА 
ВЕЖБАШ РАМНОТЕЖА?

КАДЕ МОЖЕ ПТИЦИТЕ ДА 
ПИЈАТ?

КАДЕ МОЖЕ ДА СЛУШАШ 
КАКО ВЕТРОТ ГИ НИША 

ГРАНКИТЕ И ГРМУШКИТЕ?
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Модул 3 / Активност 3 / Анекс 2:

• За оваа активност, секогаш можете само да подготвите празни табли и да остави-
те сè за да создадат учениците.

• Можете, исто така, да подготвите едноставен и стандарден училиштен двор, како 
горенаведениот, со некои детали како влезот на училиштето, маси за пинг-понг, 
песок, скеле за качување, клупи итн. Тогаш ќе биде полесно да добиете идеи за 
трансформација.
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Модул 3 / Активност 3 / Анекс 3:

Зелени училишни дворови во Тиринген, Германија
Извор: Дарија Јунгеберт / Германска еколошка помош 
(Deutsche Umwelthilfe – DUH)
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Гринбрајар руфтоп гарден, Хјустон, САД: Трансформација на болничка гаража на 
покривот во градина за своите пациенти

Алтернативни употреби на  
простори на покривот:
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Копен-хил од „БИГ архитек-
тс“: Погон за согорување от-
пад во Копенхаген истовре-
мено служи како центар за 
урбан планински спорт

Извор: Скијање во Амагер 
Баке, Копенхаген, од Калер-
на на „Викимедија комонс“

Градината на заедницата 
Естергро, Копенхаген, Данска

Извор: Симон Крабе

Кампување на покривот 
во Магацинскиот округ во 
Минеаполис, Минесота

Извор: Бредлипјонсон на 
„Фликр“
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МОДУЛ 4:
Грижа за вода
АКТИВНОСТ 1: Загадување на водата
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Тема
Две третини од површината на Земјата е 
покриена со вода. Водата е главниот ус-
лов за живот на Земјата, затоа што живо-
тот на луѓето, животните и растенијата 
се особено зависни од неа. Сè уште мно-
гу луѓе во светот живеат без пристап до 
чиста вода.

Заднина: Водата е клучен ресурс за чо-
вештвото. Меѓутоа, промените во обрас-
ците на циклусот на водата предизвикани 
од климатските промени го отежнуваат 
пристапот и обезбедувањето на чиста 
вода за пиење. Зголемувањето на нивото 
на морето предизвикува свежата вода да 

стане солена, а зголемените температу-
ри можат да предизвикаат бактерии во 
слатководните ресурси. Во исто време, 
локалните проблеми, како што се земјо-
делството, индустриите и секојдневните 
навики на луѓето можат да предизвикаат 
загадување на нашите резерви на вода.

Во оваа активност децата ќе научат за 
различните извори на загадување на во-
дата за пиење и ќе работат со решенија 
за овие предизвици.

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни:

• да ги идентификуваат различните видови загадување на водата и нивните каракте-
ристики;

• да ги идентификуваат различните причини за загадување на водата;
• да имаат свесност и разбирање за важноста на заштитата на нашата вода за пиење;
• да го искористат нивното знаење и креативност за да изградат лего-модели за да 

ги илустрираат овие прашања.

Дискусија на час
Анализа/опис на фотографии 
работа во групи
Градење модели со ле-
го-коцки

Проектно базирано учење
Сензорно учење, учење 
базирано на игра
Истражување во центарот 
на ученикот

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
години), ве молиме по-
гледнете го делот „Адап-
тација за деца над десет 
години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
        120 минути         120 минути 
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Подготовка на активноста
• Прочитајте ја теоријата за модулот 4 во наставната програма.
• Обезбедете маси и столови за учесниците.

• Подгответе ги различните материјали за активноста (видете „Материјал“ подолу).

Вовед: (15 минути)
 
Воведот ќе ја почне активноста со сензорна игра, каде што децата стануваат свесни за карак-
теристиките на (чистата) вода. Ова води до разговор за тоа зошто водата ни е важна, од каде ја 
добиваме нашата чиста вода, што се случува ако се загади водата итн.

1. Соберете ги децата во круг на подот или на столови и дајте му на секој учесник чаша све-
жа студена вода. Избегнувајте користење чаши за еднократна употреба (пластични чаши) и, 
наместо тоа, изберете проѕирни чаши. Ова ќе им даде можност на децата подобро да ја на-
бљудуваат водата и важно е да ги научиме децата од рана возраст дека треба да избегнуваме 
употреба на пластика кога е можно.

2. Кажете им на децата едноставно да ја држат чашата и уште да не пијат од неа. Почнете раз-
говор со децата, поставувајќи им ги следниве прашања:

• Опишете што има во стаклото, неговата температура, неговата боја итн.
• За што ја користиме водата?
• Каде можеме да најдеме вода?
• Кои видови вода можеме да ги најдеме во светот? (солена, свежа вода...)
• Колку вода пиете во текот на денот?
• Што се случува ако не пиеме доволно вода?
• Од каде доаѓа водата од нашите чешми за вода?
• Што се случува ако пиеме вода од чешмите која е нечиста?

3. Разговорот се надевам ќе доведе до темата „загадување на водата“. Ако децата не го знаат 
зборот, објаснете им го со едноставно објаснување, на пример:
Загадување на водата е кога нешто влегува во водата што ја прави небезбедна за пиење за 
луѓето (а понекогаш и за животните и растенијата)

4. Потоа на децата им е дозволено да ја пијат водата.

Преку три чекори учесниците ќе ста-
нат свесни за важноста на чистата 
вода за пиење, што може да го пре-
дизвика загадување на водата и како 
изгледа загадувањето.

Децата ќе го искористат ова знаење 
за да изградат модели од лего-коцки 
на мали населби што го спречуваат 
загадувањето на водата.

Насоки
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Чекор 1: (15 минути)
За да ги направите децата свесни за различните извори на загадување на водата, покажете ги 
фотографиите од Анекс 1 и прашајте ги децата на кој начин мислат дека различните активно-
сти на фотографиите можат да влијаат на нашата вода за пиење. Објаснете го дополнително.

Чекор 2: (30 минути)
Целта на чекор 2 е да почне да се размислува за различните видови загадување со тоа што ќе 
им се дозволи на децата да ја визуализираат загадената вода.

1. Поделете го одделението во четири групи и оставете ја секоја група да избере каков вид 
загадување сака да илустрира во садот за вода: загадување на градот, загадување од фарми, 
градини, фабрики итн., различни предмети за загадување на водата (види „Материјал“). Секоја 
група сега мора да се обиде да го илустрира загадувањето.
2. Кога сите групи ќе завршат со мешање на загадувањето, другите групи треба да погодат од 
каде доаѓа загадувањето.
3. Прашајте ги децата дали можат да смислат какви било начини за да го избегнат загадување-
то на водата.
На пример: Како можеме да ги одржуваме нашите градови чисти? Што можеме да правиме во 
нашите градини? Како да заштедиме повеќе вода во секојдневниот живот?

Чекор 3: (60 минути)
Целта на чекор 3 е да им се дозволи на децата да размислуваат и да покажат различни реше-
нија за загадувањето на водата со употреба на лего-коцки.

1. Дистрибуирајте лего-коцки на секоја маса и дајте им на групите опис на задачата (анекс 2). 
Ако децата се многу мали, објаснете ја вежбата наместо тоа.

2. Вежбата е да се изгради куќа или мала заедница со лего-коцки со подземна вода што тече 
под површината на земјата. Тие треба да вградат решенија за да се спречи загадувањето на 
водата. Идеите би можеле да бидат:
• да им се даде на луѓето пристап да го разликуваат своето ѓубре;
• станици за рециклирање, каде што луѓето можат да депонираат хемикалии и опасно ѓубре;
• да се изградат кутии за птици/гнездо-кутии и кутии за лилјаци. И птиците и лилјаците мо-

жат да помогнат во јадењето на инсектите кои го јадат зеленчукот во градините. Ова може 
да помогне да се минимизира употребата на пестициди или дури и целосно да се избегне 
нивната употреба.

Дозволете им на децата да ја користат својата имагинација. Решенијата не мораат да бидат 
реални. Важно е тие да станат креативни и да размислуваат за тоа како водата може да се 
контаминира.

4. На крајот од сесијата, сите групи ги презентираат своите лего-модели и објаснуваат какви 
мерки презеле за да не се загади водата.
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Оценување
• Дистрибуирајте го анексот 3 („Поврзете ги буквите со броевите“). Оставете ги децата да 

работат во парови.
• Потоа, коригирајте го документот со децата и разговарајте со нив за денешната лекција и 

за она што го научиле. Дали научиле нешто што не го знаеле порано?

Материјал

• Маси и столови.
• Лего-коцки и лего-чинии.
• Чаши со свежа ладна вода за секој учес-

ник.
• Мали проѕирни стаклени чинии полни со 

вода
• за секоја група.
• Марамчиња за чистење и хартиени крпи 

(за чинии со вода и овошни бои).
• Ситни предмети што можат да се кори-

стат како загадување на морињата и езе-
рата, на пример: парчиња пластични кеси, 
метални парчиња од лименки со сода итн.

• Природни бои на овошје (за печење)
• Груба сол (за да се илустрира загаду-

вањето на водата за пиење од океанот).
• Батерии, пластични кеси итн. (за илустра-

ција на градското ѓубре).

• Анекс1: Фотографии од извори на загаду-
вање на водата

• Анекс 2: Опис на задачата
• Анекс 3: Поврзете ги буквите со броевите
• Анекс 4: Решенија (за наставникот)
• Анекс 5: Интервју за вода за пиење

Алтернативни простори

Материјали

Дополнителна вежба што треба да ја 
направите со децата по оваа активност би 
била да ги изнесете надвор за да посетат 
локален водовод.
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Совети

•  Вежбата за градење може да биде 
мошне сложена. Добра идеја е да им 
се помогне на групите за време на 
нивниот процес и да се разговара 
со нив за решенија за спречување 
на загадувањето на водата. Нивните 
решенијата не мораат да бидат ре-
ални толку долго, бидејќи тие ја од-
разуваат свеста за водата како неш-
то што треба да го заштитиме.

• Ако немате многу зелени лего-коц-
ки што претставуваат вегетација, би 
можеле да ги поттикнете учениците 
да ги надополнат своите модели на 
лего-коцки со природни материјали 
со цел да се вградат зелените повр-
шини во нивната визија.

• Направете изложба на детските ле-
го-модели од тули за да видат други-
те деца, наставниците и родителите.

Адаптација за деца над десет 
години
• Интервју за вода за пиење (Анекс 5): Ако ра-

ботите со постари деца, дополнителна веж-
ба би била да им дозволите на децата да ин-
тервјуираат соученик или нивните родители 
на темата за пиење вода. Оваа задача ги пот-
тикнува децата да бидат љубопитни за водата 
и квалитетот на водата во нивните домови. 
Тоа може да помогне да се почне разговор со 
нивните пријатели или родители на темата и 
да се подобри свеста за чиста вода за пиење 
како нешто што не треба да се зема здраво 
за готово.

• Патувањето на водата: Друга вежба што тре-
ба да ја направите со постарите деца е да им 
покажете краток цртан филм (на англиски), 
кој го илустрира патувањето од изворот на 
вода до чешмата, како и ризиците од зага-
дување: https:// www.youtube.com/watch?v=-
bvZCdMecEo (Ова бара пристап до екран или 
таблет.)

• Можете да го паузирате видеото повремено 
и да ги прашате децата што мислат дека илу-
стрира видеото. Ако англискиот јазик на де-
цата не е толку напреден, можете да ја објас-
ните содржината и да одговорите на нивните 
прашања. Видеото сепак може да им даде ос-
новно разбирање за патувањето на водата и 
проблемот со загадувањето на водата.

Корисни линкови/ 
понатамошно читање
• Краток цртан филм што го прикажува па-

тувањето од изворот на вода до чешмата 
и ризиците од загадување (на англиски).
https://www.youtube.com/watch?v=-
bvZCdMecEo
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Модул 4 / Aктивност 1 / Aнекс 1: Фотографии 
од извори на загадување на водата

Слика 1: Зем
јоделски поседи
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Слика 2: Ф
абрика
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Слика 3: Градско ѓубре
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Слика 4: Канализација
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Слика 5: М
орска вода
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Слика 6: П
рскањ

е во градината
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Слика 7: Водовод
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Модул 4 / Активност 1 / Анекс 2: Опис на задачата

Изградете куќа или мала населба со употреба на лего-коцки. Размислете за 
решенија за да избегнете загадување на водата и додадете ги во вашиот мо-
дел.

На пример:

• Погрижете се луѓето да имаат пристап до контејнерите за отпад.

• Различни канти за разликување на ѓубрето.

• Избегнувајте растителни пестициди во градините – што можат луѓето да користат наместо 
тоа?

• Изградете кутии за птици (птиците можат да помогнат во јадењето на инсектите кои го ја-
дат зеленчукот во градините. На овој начин можете да избегнете пестициди).

• Изградете станица за рециклирање каде што луѓето ќе можат да фрлаат батерии, хемика-
лии итн. за рециклирање.

Погрижете се да ја илустрирате почвата и подземната вода што тече под ва-
шата куќа или населба.
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Mодул 4 / Активност 1 / Анекс 3: Спојте ги буквите со 
бројките

А) Водоводот е... 1) Фарми, фабрики, ѓубре, пести-
циди, морска вода.

Б) Загадувањето на водата е...

2) Кога нешто влегува во вода-
та што го прави небезбедно за 

луѓето (а понекогаш и животните 
и растенијата) да пијат.

В) Работите што можат да пре-
дизвикаат загадување на водата 

е...

3) Систем што ја собира и ја про-
чистува водата за да можеме да 

ја пиеме во нашите домови.

Г) Изворите од кои ја добиваме 
водата за пиење можат да би-

дат...
4) Подземни води, реки, езера.

Д) Работите што можеме да ги 
направиме да го спречиме зага-

дувањето на водата се...

5) Соберете ѓубре од земја, ми-
нимизирајте ја употребата на 

пестициди, заштита на одводите 
итн.
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Проверка:

А = 3
Б = 2
В = 1
Г = 4
Д = 5

Модул 4 / Активност 1 / Анекс 4: Решенија  
(за наставникот)
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Модул 4 / Активност 1 / Анекс 5: Интервју за водата за пиење

Разговарајте со вашето семејство дома или 
со соученик за следниве прашања:

а) Дали знаете од каде ја добивате водата во вашиот дом? Ако не, како можете да дознаете?

б) За што ја користите водата во вашиот дом?
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в) Дали пиете вода од чешма или купувате вода во шишиња од супермаркет?

г) Дали би ја пиеле водата од чешмата на јавни места? Зошто/зошто не?

д) Дали знаете како водата може да се загади?

ѓ) Што се случува ако пиете загадена вода?
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Mодул 4:
Грижа за водата 
АКТИВНОСТ 2: Суша и недостиг на вода
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Тема

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни:
• да имаат основни познавања за предизвиците на глобалните временски промени што мо-

жат да предизвикаат суши и недостаток на вода;
• да ја разберат штетата што сушите и недостигот на вода можат да ја предизвикаат на луѓе-

то и на животната средина;
• да го користат нивното знаење и креативност за да изградат лего-модели што илустрира-

ат идеи за тоа како да ги заштитиме нашите водни ресурси во секојдневниот живот.

Тип на активност
Сензорна игра
Фотоанализа/опис, 
дискусија во одделението
Работа во групи
Градење модели со
лего-коцки
Квиз

Проектно базирано 
учење, сензорно учење, 
учење базирано на игра, 
истражување во центарот 
на ученикот. 

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
години), ве молиме по-
гледнете го делот „Адап-
тација за деца над десет 
години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Тип на активност

Наставни методиВреметраење
90 минути

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 

Што се случува за време на суша и зошто 
сушите стануваат сè почести ширум све-
тот? И што можеме да направиме како 
поединци за подобро да ја заштитиме на-
шата вода?

Заднина: Како што продолжуваат кли-
матските промени и како што светската 
популација расте, сушите и недостигот 
на вода стануваат сè почести и потешки. 
Некои заедници, особено на Блискиот 
Исток и во северна Африка, се принуде-
ни да мигрираат и да ги напуштат своите 

домови со цел да се најдат нови водни 
ресурси.

Целта на активноста 2 е да ги направиме 
децата посвесни за водата како ограни-
чен ресурс за кој треба да се грижиме 
во секојдневниот живот. Со лего-коцките 
тие ќе покажат различни креативни ре-
шенија за рециклирање и безбедна вода 
на одржлив начин.
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Подготовка на активноста
• Прочитајте ја теоријата за модулот 4 во наставната програма.
• Обезбедете маси и столови за учесниците.

• Подгответе ги различните материјали за активноста (видете „Материјал“).

Чекор 1: (15 минути)
Чекор 1 е сетилна игра со различни предмети и елементи што може да се искористи како на-
чин да се почне разговорот за важноста на водата за луѓето, растенијата и животните.

1. Соберете го класот во круг, седнувајќи на подот. Замолете ги децата да ги затворат очите и 
да ги испратат следните материјали околу:

• Сув песок
• Сува почва
• Суви лисја
• Празно шише со вода
• Парче сува глина (ако ви е достапно)
• Сушено јаболко или друг сушен зеленчук или култури
• Мртво растение

2. Замолете ги децата да ги држат очите затворени и прашајте ги што ви паѓа на памет и што 
недостига. Кога материјалите ќе бидат испратени наоколу, замолете ги децата да ги отворат 
очите и да ги погледнат предметите. Водете го разговорот кон темите суша и вода.

Преку три чекори децата ќе научат за сушите и за 
недостигот на вода и ќе размислуваат за различни 
начини за заштита на водните ресурси.

1. Учениците ќе се запознаат со двата феномена: 
суша и недостиг на вода.
2. Учениците ќе размислуваат за недостигот на 
вода  и како тоа влијае на луѓето и на животните.
3. Учениците ќе изградат село со алтернативни и 
зелени решенија за рециклирање и заштита на во-
дата. 

Насоки
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Чекор 2: (15 минути)
Во чекор 2 на учесниците ќе им бидат претставени различни сценарија каде што недостатокот 
на вода предизвикува штета на луѓето и на животната средина. Покажете ги фотографиите од 
суши и недостаток на вода (Анекс 1) и поставете им на децата прашања како што се:

• Што гледате на фотографијата?
• Што мислите, од кое место на светот е фотографијата?
• Што може да предизвика суша?
• Што може да се случи со луѓето, животните и растенијата за време на суша?
• Што значи недостаток на вода?
• Зошто водата ни е толку важна?
• Во кои земји мислите дека недостигот на вода е проблем?
• Што можеме да направиме во секојдневниот живот за да ја заштитиме водата?
• И така натаму. 

Чекор 3: (60 минути)
Целта на чекор 3 е да им се дозволи на децата да размислуваат за различни начини за заштеда 
и заштита на водата во градот. Проектот е инспириран од данскиот град Нај, кој користи повр-
шинска вода за тоалети и машини за перење, за да ја ограничи потрошувачката на подземните 
водни ресурси. Дождот и површинските води од покривите, патиштата и околните зелени по-
вршини преку одводи и канали се водат во езерото со дождовница. Оттаму водата се води во 
пречистителна станица за отпадни води што ја прочистува водата и потоа дистрибуира чиста 
вода до тоалетите и машините за перење во градот преку посебен систем за водоводни цевки.

Децата не мора нужно да слушаат за примерот на Нај. Главната цел на овој чекор е да ги оста-
вите да си играат со лего-коцките, да најдат креативни решенија и да ја искористат својата 
имагинација.

1. Поделете ги децата во четири групи. Секоја група гради една или две куќи со градина. 
(На крајот од активноста, ги спојувате сите куќи и создавате мало село/град.)
2. Дистрибуирајте лего-коцки на секоја група и поделете ја отпечатената задача од Анекс 
2 или прочитајте ги упатствата на глас.
3. Откако сите групи ќе завршат со градењето на нивните модели, се собираат околу една 
маса, ги ставаме куќите заедно да сочинуваат еден голем град. Сите групи нека ги претстават 
своите куќи и решенија.

Доколку имате можност, можете да им дадете на де-
цата повеќе време за овој чекор и да ги оставите да 
навлезат во детали со нивниот модел.

Оценување
•  Дистрибуирајте го Анекс 3 („Поврзете ги 

буквите со броевите“). Оставете ги децата 
да работат во парови или сами.

• Поправете ја хартијата со децата и разго-
варајте со нив за денешната лекција и за 
она што го научиле. Дали научиле нешто 
што не го знаеле порано?
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Материјал
• Маси и столови за секоја група.
•   Лего-коцки и лего-чинии.

Совети
• Додека децата работат на нивни-

те модели, важно е да одат наоко-
лу, а вие помагајте им на групите 
со нивните решенија, давајќи им 
предлози, но и дозволувајќи им 
да дојдат до секакви идеи. Тоа е 
мошне сложена тема и важно е 
децата да ја користат својата има-
гинација.Нивните решенија не мо-
раат да бидат реални сè додека 
навлегуваат во процес на размис-
лување за важноста на заштитата 
на нашата вода.

• Ако немате многу зелени ле-
го-коцки што ја претставуваат 
вегетацијата, можете исто така 
да ги поттикнете учениците да го 
надополнат нивниот модел на ле-
го-коцки со природни материјали 
за да го вклучат зелениот простор 
во нивната визија.

• Направете изложба на детските 
модели на лего-тули, за да видат 
другите деца, наставниците и ро-
дителите.

• Анекс 1: Фотографии од суша и недо-
статок на вода

• Анекс 2: Опис на задачата
• Анекс 3: Поврзете ги буквите со бро-

евите
• Анекс 4: Решенија (за наставниците)

Адаптација за деца над десет години
• Кај постарите деца, можете да побарате од децата да запишат колку минути днев-

но ја пуштаат водата додека: а) се тушираат, б) подготвуваат вечера, в) ги мијат 
забите.

• Друга соодветна и забавна вежба за постарите деца е изградбата на езерце со 
диви животни во нивните училишта како училишна активност или во нивните дво-
рови како семејна активност. Езерата со диви животни се многу важни, но загро-
зени живеалишта. Тие се и живеалиште со висока биолошка разновидност, а се и 
неопходни за репродукција на многу растенија и животни. Исто така, тие придо-
несуваат за контрола на поплавите, секвестрација на CO2 и други екосистемски 
услуги. Можете да најдете водич за оваа активност достапен онлајн на https://
imprintplus.org/documents/section/1 (Извештај Дел III – страница 24).

Корисни линкови/понатамошно читање
Видео за учење за деца за сушата и недостатокот на вода: 
https://www.youtube.com/watch?v=O5a6yHSI0L0

Материјал
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Модул 4 / Активност 2 / Анекс 1: Фотографии од суши 
и недостаток на вода

Слика 1: Суш
а и вегетација
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Слика 2: Н
едостиг на вода во Бангладеш
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Слика 3: П
разни ш

иш
ињ

а за вода
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Слика 4: Ш
ум

ски пож
ар
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Слика 5: Ж
ивотни и недостаток на вода
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Слика 6: Н
едостиг на вода во Аф

рика
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Слика 7: Суви полињ
а
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Слика 8: Употреба на вода во дом
аќинствата
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Модул 4 / Активност 2 / Анекс 2: Опис на задачата

Група од четири семејства сонуваат да изградат мало село, каде што сите се грижат 
за заштита на водата. Тие сакаат сите (луѓе, животни и растенија) да имаат доволно 
вода, дури и во текот на летото. Помогнете им на семејствата да го изградат градот 
во лего-коцки и размислете за следниве прашања:

• Што можат семејствата да направат за да соберат вода во текот на годината за да 
имаат доволно за сушните периоди?

• Што можат да направат за да користат колку што е можно помали количества 
вода?

• Каде можат животните (птиците, инсектите и поголемите животни) да пијат вода 
во текот на летото?

Фотографии за инспирација:

Фотографија 1: Буре со дождовница Фотографија 2: Зелени покриви и балкони

Фотографија 3: Пуштање вода во тоалет со 
дождовница

Фотографија 4: Машини за перење што користат 
дождовница

Фотографија 6: Надворешни 
тоалети без испирање

Фотографија 5: Бањи за птици
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Модул 4 / Активност 2 / Анекс 3: Спојте ги буквите со 
бројките 

А) Суша е… 1) Недостатокот на слатководни ресурси

Б) Недостаток на вода е… 2) Климатските промени

В) Ризиците за време на суша се… 3) Африка и Блискиот Исток

Г) Едни од главните причини за суши се… 4) Дожд и отпадни води

Д) Водите што можеме да ги употребиме 
за рециклирање се…

5) Кога нема врнето долго време и пејза-
жот станува многу сув

Ѓ) Деловите од светот каде што сушите 
се голем проблем...

6) Растенија, животни и луѓе можат да 
умрат од дехидрација

Спојте ги левата и десната колона со цртање линија од буквите кон бројките
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Поврзете ги бројките со буквите – решенија 

A = 5

Б = 1

В = 6

Г = 2

Д = 4

Ѓ = 3

Модул 4 / Активност 2 / Анекс 4: Решенија за настав-
ниците
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МОДУЛ 4:
Грижа за водата
АКТИВНОСТ 3: Поплави
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Тема
Поплавите се најчестиот вид на природ-
на катастрофа што резултира со загуба на 
животи и штети на личниот имот и ја пра-
ви критична јавно-здравствената инфра-
структура.

Заднина: Поплавите се случуваат кога 
претекување на вода ќе потопи земјиште 
што обично е суво. Поплавите можат да 
бидат предизвикани од обилни врнежи, 
брзо топење на снег или мраз или од го-
леми бури или цунами. Тие можат да бидат 
исклучително штетни и да имаат тешки 

социјални, економски и еколошки после-
дици. Трите најчести типа поплави се по-
ројни поплави, поплави на реки и поплави 
на крајбрежјето, што се интензивираа по-
ради климатските промени.

Во оваа активност учениците ќе се запо-
знаат со различните видови поплави. Исто 
така, тоа ќе бидат охрабрени да размис-
луваат за креативни и зелени решенија, за 
да го спречат феноменот што ќе се визуа-
лизира во моделите на лего-коцки.

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни:

• да ги идентификуваат различните видови поплави и што ги карактеризира нив;
• да имаат основно разбирање за заканите и штетите што се поврзани со поплави-

те;
• да го користат нивното знаење и нивната креативност за да изградат модели од 

лего-коцки за да ги илустрираат решенијата за да се спречат поплави.

Дискусија на час
Анализа/опис на 
фотографии
Работа во групи
Градење модели со 
лего-коцки
Квиз

Учење базирано на про-
екти
Сетилно учење
Учење базирано на игра
Истражување насочено 
кон ученикот

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
години), ве молиме по-
гледнете го делот „Адап-
тација за деца над десет 
години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
120 минути

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 
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Подготовка на активноста
• Прочитајте ја теоријата за модулот 4 во наставната програма.
• Обезбедете маси и столови за учесниците.
• Подгответе го различниот материјал за активноста (видете „Материјал“).

Чекор 1 (20 минути):
1. Соберете го одделението во круг на подот или на столчиња. Почнете со прикажување на 
фотографиите од Анекс 1 од различните видови поплави.
2.  Прашајте ги децата што мислат дека може да предизвика различни видови поплави (види 
предлози подолу) и разговарајте за тоа како климатските промени придонесуваат за овие на-
стани.

• Забелешка – фотографија 1: Плувијални поплави 
Причини: Екстремни врнежи од дожд што создаваат поплава што не е поврзана со преплавено 
водно тело, силен дожд подолг временски период, силен дожд за кратко време, лоши дренаж-
ни системи во градот, недостаток на зелени површини во градовите за апсорпција на водата.

•  Забелешка – фотографија 2: Крајбрежни поплави
Причини: Силно невреме, топење на мразот од ледените брегови, цунами, скршени брани, 
недостаток на зелени површини во градовите за да го апсорбираат дождот.

• Забелешка – фотографија 3: Поплави на реки
Причини: Силен дожд подолг временски период, топење на мразот од планините и глечерите. 
Недостаток на зелени површини во градовите за апсорбирање на дождот.

Чекор 2 (60 минути):
Целта на чекор 2 е да им се дозволи на децата да дојдат до решенија за спречување поплави 
во градовите, врз основа на нивното знаење за различните видови поплави. На децата им е 
дозволено да бидат креативни и не треба да имаат многу детални информации за контрола 
на поплавите. Сепак, наставникот може да им помогне на групите со идеи и да им помогне во 
текот на нивниот процес. (Види го описот на задачата во Анекс 2.)

1. Поделете ги децата во три групи. Групите можат да седат на перница на подот или на маси-
те. Дистрибуирајте лего-коцки, празна пластична кутија и една-две големи градежни тули или 
плочки за секоја група.

Преку три чекори децата ќе научат за поплавите, нив-
ното потекло и нивните последици.

1. Учениците  се запознаваат со различни видови по-
плави.
2. Учениците ќе смислат начини да спречат поплави 
со работа со лего-коцки.
3. Учениците ќе ги тестираат решенијата со експери-
мент со вода што ќе илустрира што се случува за 
време на различните видови поплави. 

Насоки
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2. Дајте им на групите задачи опишани во Анекс 2. Анексот може да се отпечати и да се дистри-
буира до групите или да им се чита на глас.

3. Трите групи ќе создадат по еден лего-град што ќе ги спречи соодветно плувијалните попла-
ви, крајбрежните поплави и поплавите на реките.

Чекор 3 (40 минути):
Третиот чекор ќе им дозволи на децата да ги тестираат своите лего-модели со вистинска вода 
за да илустрираат што се случува за време на поплавите. Решенијата на групите не мораат да 
функционираат совршено. Главната цел е да се илустрираат поплавите и идејата зад превен-
цијата од поплави. Ве молиме, имајте предвид дека оваа вежба можете да ја направите и како 
едноставен разговор со групите за нивните решенија и што мислат дека ќе се случи во случај 
на поплава.

1. Откако сите групи ќе завршат со градењето на нивните модели, замолете ги да се соберат 
околу поголема маса на која сте ставиле голема празна пластична кутија во средината.

2. Групата 1 (плувијални поплави) го става својот модел во празната пластична кутија и почну-
ва да истура вода врз нивниот модел со канта за полевање, илустрирајќи што се случува за 
време на плувијална поплава. Дали моделот ќе спречи да се случи поплава? Дискутирајте за 
исходот.

3. По „тестот за вода“, групата 1 повторно го отстранува својот модел, оставајќи простор за 
групата 2. Групата 2 (морски поплави) сега го става својот модел на голема градежна тула во 
пластичната кутија (или на нешто што го спречува моделот да го допре дното на пластичната 
кутија). Тие можат да додадат вода во кутијата, така што моделот и „морето“ се речиси на исто 
ниво. Со рацете, децата сега ќе почнат да прават бранови во водата, илустрирајќи бура или 
цунами. Дали моделот ќе спречи поплава да се случи? Дискутирајте за исходот.

4. Потоа, групата 3 (речни поплави) ги поставува двата дела од градот на две големи градежни 
тули во пластичната кутија – од секоја страна, така што „реката“ поминува низ градот. Сега, 
групата става грст коцки мраз во водата (за да илустрира топење на глечер) или почнува да 
истура вода во кутијата со кантата за наводнување (за илустрација на силен дожд).
Дали решенијата ќе ја спречат поплавата? Дискутирајте за исходот.
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Оценување
• Дистрибуирајте го анексот 3 („Поврзете 

ги буквите со броевите“). Оставете ги де-
цата да работат во парови или сами.

• Поправете ја хартијата со децата и разго-
варајте со нив за денешната лекција и за 
она што го научиле. Дали научиле нешто 
што не го знаеле порано?

Материјал
• Маси, перничиња и столчиња.
• Лего-коцки и лего-чинии.
• Една голема проѕирна правоаголна пла-

стична кутија (приближно 45 x 35 см). Тре-
ба да биде доволно голема за да содржи 
лего-чинија.

• Една-две големи градежни тули или неш-
то што ќе ги подигне моделите на лего.

• Ледени коцки.
• Една голема канта за полевање со вода.
• Крпи.

Совети
• Чекор 2 и 3 можат да се напра-

ват и без експеримент со вода. 
Децата можат да го илустрираат 
концептот на нивната контрола од 
поплави, едноставно со презенти-
рање на нивните модели. Тестот 
за вода е само да ја направи веж-
бата позабавна за децата, но бара 
пристап до повеќе опрема.

• Ако немате многу зелени ле-
го-коцки за градење дрвја и ве-
гетација, исто така можете да ги 
поттикнете учениците да го надо-
полнат својот модел со природни 
материјали за да го вклучат зеле-
ниот простор во нивната визија.

• Направете изложба на детски 
модели на лего-коцки за да ја ви-
дат другите деца, наставниците и 
родителите.

• Анекс 1: Фотографии од различни 
видови

• поплава
• Анекс 2: Опис на задачата
• Анекс 3: Поврзете ги буквите со 

броевите
• Анекс 4: Решенија (за наставниците)

 Адаптација за деца над десет годиниМатеријали
Можете да ја направите активноста попредизви-
кувачки за постарите деца со навлегување под-
лабоко во темата за глобалното затоплување.

Корисни линкови/понатамошно читање

Видео за деца за различни видови поплави:
https://www.youtube.com/watch?v=udRNUBHbE0o
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Модул 4 / Активност 3 / Анекс 1: Фотографии од  
различни видови поплави

Слика 1: П
лувијална поплава
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Слика 2: М
орски поплави (крајбреж

ни поплави)
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Слика 3: П
оплавa на реки
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Модул 4 / Активност 3 / Анекс 2: Опис на задачата

Група 1: Плувијални поплави

Изградете мал град и заштитете го од плувијални поплави за време на силен дожд.

Што можете да додадете на вашиот модел за да спречите водата да го поплави гра-
дот?

Група 2: Морски поплави

Изградете мал град на брегот и заштитете го од поплави.

Што можете да додадете на вашиот модел за да спречите водата да го поплави гра-
дот?

Група 3: Поплави на реки

Изградете мал град и заштитете го од поплави предизвикани од реката. Изградете го 
градот на два дела на две помали лего-чинии, за да може реката да минува низ гра-
дот.

Што можете да додадете на вашиот модел за да спречите водата да го поплави гра-
дот?
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Moдул 4// Активност 3// Анекс 3: Поврзи ги зборовите 
со бројките

А) Насип 1) Климатски промени

Б) Плувијална поплава 2) Поплави на морето

В) Зелено решение за поплавите 3) Садење дрвја

Г) Една од глобалните причини за  
поплави 4) Поплави предизвикани од силен дожд

Д) Крајбрежни поплави 5) Глечер

Ѓ) Голема маса на мраз 6) Насип изграден за да превенира поплави

Поврзете ја левата со десната колона со цртање на линија од зборовите кон 
бројките.
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Поврзете ги буквите со бројките – решенија

A = 4

Б = 6

В = 3

Г = 2

Д = 1

Ѓ = 5

Модул 4 / Активност 3 / Анекс 4: Решение  
(за наставникот)
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МОДУЛ 5:
Поврзување и миграција 
на животните
АКТИВНОСТ 1: 
Птици-преселници во мојата заедница
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Тема
Миграцијата на животните е движење на рела-
тивно големи растојанија на поединечни животни, 
обично на сезонска основа. Тоа е најчестиот облик 
на миграција во екологијата и го има кај сите глав-
ни животински групи, вклучувајќи птици, цицачи, 
риби, влекачи, водоземци, инсекти и ракови. Оваа 
активност ги истражува феномените на животин-
ската миграција меѓу птиците, нејзините причини 
и како човечките активности влијаат на моделите 
на миграција.
Заднина: Миграцијата на животните се случува за-
тоа што им овозможува да ги искористуваат ре-
сурсите онаму каде што се најзастапени со нив-

но сезонско движење меѓу живеалиштата. Онаму 
каде што луѓето дошле да ги искористуваат, да 
ги уживаат или на друг начин да имаат корист од 
миграциските видови, човештвото исто така има 
придобивки од сезонското богатство на далечни-
те екосистеми.
Оваа активност има цел да ги научи учениците за 
важноста на птиците-преселници во заедницата 
и во урбаните средини. Во креативната работа на 
децата, активноста се фокусира и на подигање на 
свеста за важноста на повторната употреба на ма-
теријалите.

• Сензорна игра
• Работилница
• Градење со лего
• Анализа/опис на фотографии

• Интерактивни методи
• Индуктивен метод на учење
• Методи на демонстрација-

репликација
• Учење базирано на игра

За постарите деца (до 14 годи-
ни), ве молиме погледнете го 
делот „Адаптација за деца над 
десет години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
Приближно 1 час и 30 
минути

За постарите деца (до 14 годи-
ни), ве молиме погледнете го 
делот „Адаптација за деца над 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни да:
• Ги идентификуваат можностите за повторна употреба на материјали за создавање фигури 

на птици.
• Ја идентификуваат важноста на птиците-преселници во заедницата и во урбаните среди-

ни.
• Развиваат работна меморија, фини моторни вештини, имагинација и визуелна перцепција.

Преку следните чекори, оваа активност им дава на учениците увид за важноста на 
птиците-преселници во урбаните области:

Насоки:

1. Учениците ќе се запознаат со тоа зошто птиците мигрираат и зошто тоа е важно 
за животната средина.
2. Учениците ќе го користат ова знаење за да направат реплики на птици
-преселници со лего-коцки и рециклиран материјал.
3. Учениците ќе размислат зошто е важно да се заштитат птиците во урбаните
/руралните места.
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Подготовка на активноста:

• За спроведување на оваа активност ќе треба 
претходно да го подготвите следниот материјал 
за 20 учесници: испечатени слики од вашите 
локални птици-преселници, лего-коцки, картон, 
маркери или други материјали за сликање, но-
жици, стапчиња и лепило. Пред да ја направите 
оваа активност, контактирајте со родителите на 
децата за да можат да донесат колку што можат 
рециклиран материјал (види „Материјали“).

• Пред активноста можете да изберете кој тип 
птици-преселници, кои се важни за вашиот 
локален контекст, можете да го користите (тоа е 
исто така една опција за тоа како да ги поделите 
учесниците во групи, друга опција е со случајни 
бои).

• Погледнете ја презентацијата во „Пауерпоинт“, 
можете да се подготвите за испорака на актив-
ност или да ја искористите за воведување актив-
ност на учениците. Можете да се приспособите 
земајќи ги предвид нивните возрасти (Анекс 1).

• Подгответе ја просторијата, поделете области за 
четири групи од околу пет деца и поставете ги 
материјалите за секоја група.

• Испечатете примери на локални птици-пресел-
ници кои можете да ги најдете во Анекс 2 или да 
ги прикажете на лаптоп, компјутер или проек-
тор.

Вовед (20 минути):

Дајте вовед. Пред да почнете со активноста, посочете им ја на децата важноста на птици-
те-преселници во животната средина и за урбаниот биодиверзитет, кои се заканите и ризи-
ците за нив и како можеме да им помогнеме (види Анекс 1).

Соберете ја целата група и поделете ги децата во четири групи (можете да користите случајна 
поделба или можете да ги поделите по боја, птица итн.). Две групи ќе работат со лего и две 
групи ќе работат со материјали за повеќекратна употреба. Прашајте ги децата и отворете ја 
следната дискусија:

• Зошто птиците се важни за нас и за животната средина?
• Зошто се важни во урбаните средини?
• Која е миграцијата на птиците и зошто птиците мигрираат?
• Кои видови птици-преселници се во нашата заедница? Како да ги заштитиме птиците-пре-

селници?

Покажете примери на птици-преселници од вашиот локален контекст (видете Анекс 2) – мо-
жете да ги испечатите или да ги имате на компјутер/лаптоп. Потврдете ги основните знаења 
што децата ги имаат за темата, со цел да ги приспособат поимите што се користат во актив-
носта.
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Процена
Наставникот врши оценување на активноста 
„Птици-преселници во мојата заедница“, ба-
рајќи од децата да одговорат на прашања со 
методот на недовршени реченици:

• Во текот на активноста што ја стекнав, 
научив...

• Денеска моето најважно откритие беше... 
Материјалот/информациите што ги стек-
нав во текот на активноста ќе ми помогнат/
ќе ми бидат корисни...

• Исто така, би сакал да учам, да стекнам...

Децата, исто така, можат да напишат на белеш-
ките што ги објавуваат зборовите или фразите 
што ги научиле од оваа активност и потоа ги 
ставаат на табла.

Испорака на активноста (45 минути):
1.  Пред да почнете со активноста, поучете ги децата да бидат внимателни при користењето 

на материјалите за да не се повредат и внимателно да ги следат вашите упатства.
2. Пред да почнете со активноста, посочете им на децата дека од постојните материјали по-

требно е да се направат реплики на птиците-преселници од нивната заедница.
3. Дистрибуирајте печатени верзии на птиците на групите.
4. Ако времето надвор е добро, испечатете ги птиците на хартија и ставете ги надвор и пре-

местете ја групната работа надвор (ако не, продолжете внатре).
5. За време на активноста поттикнете ја тимската работа.
6. За групи кои работат со лего-коцки, посочете дека користењето лего-коцки е неопходно 

за да се создадат птици-преселници од печатените шаблони. Нека дизајнираат и создаваат 
и нека им помагаат на другите групи.

7. За групи кои работат со рециклирани материјали (картон), најпрвин посочете дека треба 
да ја нацртаат птицата од печатената верзија.

8. Потоа, користејќи ги маркерите и другиот материјал за боење, треба да ја обојат птицата 
како што треба да биде во реалниот живот.

9. Откако ќе го направат тоа, дајте им насока да ја исечат птицата од картон, залепете ја на 
стап и ставете ја во околните градини или области во училиштето.

10. Откако групите кои работат со лего-коцки ќе ги постават птиците во училишниот простор, 
заедно со сите деца, излезете во дворот каде што ќе бидат птиците и повторно разговарај-
те за значењето на птиците-преселници и нивната заштита.

Заклучок (15 минути):

11. Направете преглед на опфатените теми, прашајте ги децата зошто е важно да се заштитат 
птиците во урбаните и во руралните области.

12. Оценување – прашајте ги децата што мислат за активноста, дали е корисна, практична итн.

13. Затворање.
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Совети
• Запознајте ги децата со чекорите пред 

да почне активноста.
• Оваа активност може да се поврзе со 

активноста „Мини-градина за опрашу-
вачи“ и можете да ги споите произво-
дите.

• Организирајте сигурна работна сре-
дина.

• Внимавајте да не повредите никого и 
внимавајте на времето.

• Обрнете внимание на времето ако 
треба да ја правите активноста на от-
ворено.

• Направете пријатна атмосфера и вклу-
чете ги сите деца во дискусијата.

• За време на активноста поттикнете ја 
тимската работа.

• Оваа активност е комплементарна со 
активностите „Хотел за пчели“ и „Ми-
ни-градина за опрашувачи“.

Материјали
• 10-15 испечатени слики од вашите ло-

кални птици-преселници. [Постојат пти-
ци-преселници (исти видови низ цела 
Европа) кои можат да се користат како 
пример.]

• Лего-коцки (пет килограми)
• Десет картони
• Маркери и моливи во боја
• Ножици
• Стапчиња
• Лепило

Материјал
• Анекс 1: Презентација 

во „Пауерпоинт“
• Анекс 2: Примери на 

миграторни птици

Адаптација за деца над десет години
• Кажете им на децата да спроведат истражување за тоа какви видови гнезда користат пти-

ците-преселници во вашата заедница.
• Создадете гнезда и хранилки за птици, користејќи рециклирани материјали.
• Дајте им време за презентација за да ги претстават конечните резултати.

Корисни линкови/понатамошно читање
Лего-идеи – птици.
https://ideas.lego.com/projects/73dec92c-e4f4-4e38-8c6e-82bf1e51a28b

Инспиративно видео на „Јутјуб“ – Брзо градење лего: 
https://www.youtube.com/watch?v=6v_4DQiul2E

Птици-преселници – „Јутјуб“:
https://www.youtube.com/watch?v=yUtdC4QPcns 

Ако времето надвор не е добро, птиците можат да бидат направени во училницата, во 
соодветен простор (симулирајте дрво или гнездо).

Алтернативни простори
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Модул 5 / Активност 1 / Анекс 1: Презентација  
во „Пауерпоинт“

Миграцијата на птиците е едно од најголемите 
чуда на природниот свет. Мноштво различни 
птици одат на тоа патување.

Птици преселници

Што е миграција на птици?

Миграцијата на птиците е редовно се-
зонско движење, често на север и на 
југ по должината на патеката на летање, 
помеѓу местата за размножување и 
презимување. Многу видови птици ми-
грираат. Миграцијата носи висок ризик 
за грабеж и смртност, вклучително и од 
лов на луѓе, и е поттикната првенствено 
од достапноста на храна.
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Модул 5 / Активност 1 / Анекс 1: Презентација  
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Птиците мигрираат за да се пресе-
лат од области со ниски или нама-
лени ресурси во области со висо-
ки или зголемени ресурси. Двата 
основни ресурси што се бараат се 
храна и локации за гнездење.

Птиците кои се гнездат на северната 
хемисфера имаат тенденција да ми-
грираат на север во пролет, за да ги 
искористат предностите на растеч-
ката популација на инсекти, младите 
и надежни растенија и изобилството 
локации за гнездење. 
Како што се приближува зимата и се 
намалува достапноста на инсекти и 
друга храна, птиците повторно се дви-
жат на југ. Избегнувањето на студот е 
мотивирачки фактор, но многу видови, 
вклучително и колибри, можат да из-
држат ниски температури сè додека 
е на располагање соодветно снабду-
вање со храна.

Зошто птиците мигрираат?

Мотивациони фактори
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Миграциските птици на кратки растоја-
нија прават релативно мали движења, 
како од повисоки кон пониски височини 
на планинска падина. 

Миграциските птици на средно растоја-
ние поминуваат растојанија што се проте-
гаат на неколку стотици километри.

Миграциските птици на долги растојанија 
вообичаено се движат од опсезите за раз-
множување до местата за презимување.

Моделот на миграција може да варира во 
секоја категорија, но е најпроменлив кај 
миграциските птици на кратки и на сред-
ни растојанија.

Главни типови миграција

Различни модели на миграција за  
различни видови птици

Сезонски: Оваа добро позната и широкораспространета миграција е предвидлива врз основа 
на сезонските промени, бидејќи птиците се движат помеѓу опсезите за размножување и не-
размножување. Овие миграциски периоди се најчести во текот на пролетта и есента, иако во 
некои области промената помеѓу влажните и сушните сезони се индикатори за миграција.

Географска ширина: Оваа миграција е помеѓу области со различни географски широчини од 
север на југ и обратно. Ова е најчестиот тип миграција со многу птици кои мигрираат од Ар-
ктикот кон тропските предели. Точниот правец на миграција често се одредува според гео-
графските карактеристики, како што се планинските венци, крајбрежјето и достапните живе-
алишта.

Надолжно: Слично на географската миграција, овој тип движење е промена помеѓу различни 
должини од исток на запад или од запад на исток. Ова е вообичаен тип миграција за многу пти-
ци во Европа, каде што географските карактеристики ги поттикнуваат птиците да се движат 
надолжно наместо географски.
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Различни модели на миграција за  
различни видови птици

Различни модели на миграција за  
различни видови птици

Висински: Птиците кои се размножуваат во високите планини често покажуваат висинска 
миграција. Овој тип миграција е преместување на пониски височини во зима, кога суровото 
време и длабоките снежни врнежи можат да го оневозможат престојот на горните височини. 
Птиците кои користат висинска миграција можеби нема да одат далеку во однос на вкупната 
километража или вкупното растојание, но само неколку стотици метри надморска височина 
можат да направат голема разлика во живеалиштата и во достапните ресурси.

Кружење: Ова се птици кои имаат годишно кружно круг. Оваа миграција вклучува два јасно 
различни правци до местата за размножување и од нив, честопати искористувајќи ги предно-
стите на различните ресурси во различни периоди од годината. На пример, црвените колибри 
следат крајбрежен пат во пролет на пат од Мексико до Алјаска, но ги искористуваат предно-
стите на планинските диви цвеќиња на внатрешната рута на југ наесен. Овој вид миграција е 
исто така честа појава кај многу морски птици и крајбрежни птици, бидејќи тие користат сезон-
ски варијации во шемите на ветерот за да им помогнат на нивниот лет.

Номадски: Ова движење е помалку предвидливо и може да биде непредвидливо во зависност 
од достапните ресурси на храна и вода. Номадските птици имаат тенденција да останат во 
истиот општ опсег, но можат да бидат целосно отсутни од делови од тој опсег кога ресурсите 
се скудни. Меѓутоа, тие ќе се вратат кога живеалиштето ќе стане посоодветно, на пример по 
врнежи од дожд, кога пленот е пообилен или кога ќе созреат посевите. Видови птици кои ми-
грираат номадски вклучуваат свиларки, фенопепласи, зебрести сиби и црни лебеди.

Инвазивни: Инвазијата на птиците е многу непредвидлива, но претставува спектакуларна ми-
грација што носи голем број птици во необични области, најчесто во зима. За разлика од но-
мадските птици, инвазивните можат да се најдат многу далеку од нивните очекувани граници 
за време на овој тип миграција, но причината е иста: потрагата по соодветна храна и водни ре-
сурси. Видови птици-преселници кои покажуваат инвазивно однесување вклучуваат црвени 
сипки, разновидни дроздови, вечерни ѕвингалки, папагалести сипки и снежни бувови.
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Различни модели на миграција за  
различни видови птици

Различни модели на миграција за  
различни видови птици

Распрснување: Иако не се смета секогаш за вистинска миграција, растурањето на птиците е 
сепак релативно предвидливо и сезонско, иако само еднаш во животот на птицата. Во оваа ми-
грација, малолетните птици се принудени да ги напуштат местата за испилување и мораат да 
ги бараат своите територии затоа што нивните родители продолжуваат да го користат истиот 
опсег. Ова е почесто кај птиците кои се жители во текот на целата година од истиот опсег и ќе 
ги бранат своите територии во текот на целата година, како што се клукајдрвците.

Прескокната жаба: Прескокната жаба или прескокнувачката миграција е уникатна шема, каде 
што северната популација ќе мигрира на поголемо растојание за да ја прескокне седечката 
популација од истиот вид. Така, во текот на целата година е зафатен опсегот помеѓу местата за 
размножување и презимување на популацијата што скока, но поединечните популации не се 
мешаат интензивно.

Обратно: Обратна миграција е аберација кај птиците-преселници. Најчесто се забележува во 
есен кога младите птици можат да се збунат или да се дезориентираат и, наместо да мигри-
раат по очекуваната рута, одат во спротивна насока. Овие изгубени птици завршуваат како 
скитници далеку од нивните традиционални локации. Ова обично не се гледа кај голем број 
птици и е поверојатно кај поединци и изолирани видови, од кои некои можат да бидат мошне 
спектакуларни.

Митарење: Некои птици мигрираат само за да се приспособат на нивните годишни периоди 
на митарење. За време на миграцијата на митарење, птиците ќе воспостават опсег за да оста-
нат на безбедно растојание додека се ранливи и помалку способни за лет, дури и за кратки 
периоди без летање. По завршувањето на митарењето, тие ќе се вратат во нивниот вообичаен 
опсег без оглед на сезоната или подготвеноста за размножување. Овој феномен е забележан 
кај широк спектар на видови патки, но не е вообичаен кај другите видови птици.
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Што ја поттикнува миграцијата

Летечки патишта

Механизмите што го иницираат миграциското однесување варираат и не се секогаш 
целосно разбрани. Миграцијата може да биде поттикната од комбинација на промени 
во должината на денот, пониски температури, промени во резервите на храна и ге-
нетска предиспозиција.

Со векови, луѓето кои чувале птици во кафез забележувале дека преселните видови 
секоја пролет и есен поминуваат низ период на немир, постојано мавтајќи кон едната 
страна од својот кафез. Германските научници на ова однесување му го дадоа името 
zugunruhe, што значи миграциски немир. Различни видови птици, па дури и сегменти 
од популацијата во ист вид, можат да следат различни миграциски модели.

Кога патуваат помеѓу местата за размножување и презимување, птиците не ги изби-
раат своите патишта по случаен избор. Тие следат одредени рути што вклучуваат со-
одветни живеалишта каде што можат да застанат за да се одморат и да „наполнат 
гориво“ на патот. Многу различни видови имаат широко слични рути, кои се лабаво 
поделени на осум главни патеки – замислете ги како птичји суперавтопати низ небото.
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Како навигираат птиците?

Како навигираат птиците?

Механизмите што го иницираат миграциското однесување варираат и не се секогаш 
целосно разбрани. Миграцијата може да биде поттикната од комбинација на промени 
во должината на денот, пониски температури, промени во резервите на храна и ге-
нетска предиспозиција.

Со векови, луѓето кои чувале птици во кафез забележувале дека преселните видови 
секоја пролет и есен поминуваат низ период на немир, постојано мавтајќи кон едната 
страна од својот кафез. Германските научници на ова однесување му го дадоа името 
zugunruhe, што значи миграциски немир. Различни видови птици, па дури и сегменти 
од популацијата во ист вид, можат да следат различни миграциски модели.

Некои видови, особено водните птици и жеравите, ги следат омилените патишта 
при нивните годишни миграции. Овие патеки често се поврзани со важни места за 
застанување што обезбедуваат резерви на храна од клучно значење за опстанокот 
на птиците. Помалите птици имаат тенденција да мигрираат на широки фронтови низ 
околината. Студиите што користат електронски податоци од птиците откриле дека 
многу мали птици во пролет и есен се движат по различни правци за да ги искористат 
предностите на сезонските обрасци на времето и храната.



140

Модул 5 / Активност 1 / Анекс 1: Презентација  
во „Пауерпоинт“

Oпасности од миграцијата

Која птица е позната меѓу  
птиците-преселници?

Патувањето што може да се протега на оддалеченост од неколку илјади километри 
е опасен и напорен потфат. Тоа е напор што ги тестира и физичките и менталните 
способности на птиците. Физичкиот стрес на патувањето, недостатокот на соодветни 
резерви храна на патот, лошите временски услови и зголемената изложеност на пре-
датори, сето тоа ги зголемува опасностите од патувањето.

Во последните децении, мигрантите од далечина се соочуваат со зголемена закана од кому-
никациските кули и високите згради. Многу видови се привлечени од светилките на високите 
згради и милиони се убиени секоја година во судири со нив.

Планинската гуска е највисоколетачката птица во светот и мигрира во Индија во зимската сезо-
на. Планинската гуска мигрира над Хималаите и ја поминува зимата во Асам во државата Тамил 
Наду во Индија. Оваа птица е еден од најчестите посетители во зимската сезона, пронајдена во 
големите мочуришта во Индија.

Нивниот моќен и постојан лет помага да се генерира телесната топлина, која ја задржуваат 
нивните пердуви. Таквата топлина помага да не се наталожи мраз на нивните крилја кога летаат 
над планините.

Овие гуски имаат и посебен тип хемоглобин што побрзо го апсорбира кислородот од другите 
птици; тие исто така можат да извлечат повеќе кислород од секој здив отколку другите птици.

Овие гуски можат да мигрираат повеќе од 1.600 километри во еден ден.

Научниците веруваат дека годишната миграција на гуските е предизвикана од еколошки сигнал 
што им овозможува да ја пропуштат сезоната на летните монсуни и најлошите зимски бури.
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Видео

Извори
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Модул 5//Активност 1//Примери за миграторни птици
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МОДУЛ 5
Поврзливост и 
миграција на 
животните
Активност 2: Хотел за пчели
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Тема
Видовите опрашувачи се одговорни за приближ-
но третина од храната што ја консумираме секој 
ден. Сепак, опрашувачите се на критична точка 
во опстанокот на видовите. Има многу причини 
за овој голем пад, но експертите се согласуваат 
дека садењето повеќе природни извори на нектар 
и полен позитивно ќе влијае на нивното здравје и 
стапката на преживување. 
Заднина: Опрашувачите се животни кои се движат 
од растение до растение додека бараат полен бо-
гат со протеини или високоенергетски нектар за 
јадење. Како што одат, тие собираат прашина од 

полен и се префрлаат на следниот цвет, оплоду-
вајќи го растението и дозволувајќи му да се ре-
продуцира и да формира семиња, бобинки, овошје 
и друга растителна храна што ја формираат осно-
вата на синџирот на исхрана за другите видови, 
вклучително и луѓето.
Оваа активност има цел да ги научи учениците за 
важноста на пчелите за екосистемите преку соз-
давање хотел за пчели. Активноста ги кани учени-
ците да ја искористат својата креативност, како и 
да бидат свесни за важноста од повторна употре-
ба на материјалите.

• Педагошка активност
• Работилница
• Градежна активност

• Директна инструкција
• Интерактивни методи
• Методи на демонстра-

ција-репликација

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 годи-
ни), ве молиме погледнете го 
делот „Адаптација за деца над 
десет години“ на крајот од овој 
план за активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
1 час и 30 минути

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 годи-

Резултати од учењето:
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни да:
• Ги идентификуваат можностите за повторна употреба на материјали за создавање хотел 

за пчели.
• Ја идентификуваат важноста на растенијата и опрашувачите во животната средина.
• Развиваат работна меморија, фини моторни вештини, имагинација и визуелна перцепција.

Преку следните чекори, оваа активност им дава на учениците увид во 
важноста на пчелите за животната средина:

Насоки

1. Учениците ќе се запознаат со тоа зошто пчелите се важни за животната 
средина.
2. Учениците ќе го искористат ова знаење за да направат домови за пчели со 
лего-коцки и рециклирани материјали.
3. Учениците ќе размислат зошто е важно да ги заштитиме и да им помогне-
ме на пчелите.
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Подготовка на активноста:
• За спроведување на оваа активност претходно ќе 

треба да го подготвите следниот материјал за 24 
учесници: лего-коцки (пет килограми), лименки 
со средна големина – 750 милилитри (пет-шест 
парчиња), десет ролни тоалетна хартија (празни), 
листови хартија, лепило за деца, лента, боја за 
лимената конзерва (по избор), маркери, моливи.

• Видете ја презентацијата во „Пауерпоинт“ (Анекс 
1). Можете сами да ја подготвите активноста или 
можете да го користите „Пауерпоинт“, за да ги за-
познаете учениците со активноста. Можете да ја 
приспособите возраста на учениците.

• Пред да ја направите оваа активност, контакти-
рајте ги родителите на децата за да можат да до-
несат колку што можат рециклиран материјал.

• Подгответе ја просторијата, поделете ја областа 
за шест групи и подгответе ги материјалите за 
секоја група.

• Испечатете примери на хотели/домови за пчели 
што можете да ги најдете во Анекс 2 или да ги 
прикажете на лаптоп, компјутер или проектор.

• or projector.

Вовед (20 минути)
Дајте вовед. Пред да почнете со активноста, посочете им на децата за важноста на пчелите 
за животната средина и урбаниот биодиверзитет, кои се заканите и ризиците за нив и како 
можеме да им помогнеме.
Соберете ја целата група и поделете ги децата во шест групи (можете да користите случајна 
поделба или можете да ги поделите по цвеќиња итн.) (Три групи ќе работат со лего и три групи 
ќе работат со материјали за повеќекратна употреба – пластика.)
Прашајте ги децата и отворете ја следната дискусија:
• Зошто пчелите се важни за животната средина?
• Зошто се важни во урбаните средини?
• Како можеме да користиме лего-коцки и пластика за да направиме хотели и домови за пче-

ли?
Покажете примери на хотели/домови за пчели Анекс 2
Можете да ги испечатите или да ги прикажете на компјутер/лаптоп. Потврдете го основното 
знаење што децата го имаат на темата, со цел да се приспособат концептите што се користат 
во активноста.

Пред да продолжите со активноста, посочете им на децата на важноста на урбаниот биоди-
верзитет и пчелите, како тоа ќе помогне за развојот на биодиверзитетот во урбаните средини, 
но и на можноста за повторна употреба на материјали/пластика во развојот на еколошките 
решенија.

Испорака на активноста (45 минути):
1. Пред да започнете со активноста, поучете ги децата да бидат внимателни при користењето 
на материјалите за да не се повредат и внимателно да ги следат вашите упатства.
2. Пред да започнете со активноста, посочете им на децата дека од постоечките материјали 
потребно е да се направат хотели и домови за пчели кои кога ќе се спојат ќе направат пчелна 
заедница.
3. Дистрибуирајте печатени верзии на пчелни домови/хотели до сите групи и замолете ги 
децата да замислат како да создадат свој пчелен дом.
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Процена
Наставникот го врши оценувањето на активноста 
„Хотел за пчели“, барајќи од децата да одговорат на 
прашања користејќи го методот на недовршени ре-
ченици:

• Во текот на активноста што ја стекнав, научив...
• Денеска моето најважно откритие беше...
• Материјалот/информациите што ги стекнав за 

време на активноста ќе ми помогнат/ќе ми бидат 
корисни...

• Исто така, би сакал да учам, да стекнам...

Децата, исто така, можат да ги напишат на белешките 
што ги објавуваат зборовите или фразите што ги на-
училе од оваа активност и потоа ги ставаат на табла.

4. Дајте им на децата насоки да ја создадат верзијата Lifesize на пчелниот дом (ако е тоа можно).
5. За групи кои работат со LEGO коцки, посочете дека користењето LEGO коцки е неопходно за да се 
направат пчелни домови
доволно голема или слична големина за да одговара на вистинските пчели. Нека дизајнираат и создава-
ат и им помагаат на другите групи.
6. Групите кои работат со LEGO прво треба да добијат инструкции за креирање на основата на кошни-
цата, потоа за креирање на ѕидовите и за завршување со покривот на кошницата. Ако е можно и има 
доволно блокови, тие можат да ја создадат внатрешноста на кошницата со пчели.
7. За групи кои работат со рециклирани материјали, дајте инструкции да ги бојадисаат лименките на 
различни начини.
8. Измерете ја должината на секоја лименка и исечете ја хартијата на начин што ќе одговара на должи-
ната на ролната хартија
внатре во конзервата.
9. Лентата хартија треба да биде половина од должината на лист А4? хартија. Целта е да имате ролна 
од 5 кори
минимум. Исечете ја хартијата колку што можете поефикасно и наложете им на децата да го сторат 
истото.
10. Завртете ја хартијата околу молив за да ја добиете вистинската форма, а потоа залепете го работ на 
лентата за хартија на ролната за да го задржите дијаметарот, извадете го моливот. Ќе ви требаат про-
сечно 25 ролни, во зависност од големината на лимената канта и хартиените ролни.
11. Откако ќе завршите со ролатите, можете да нанесете тенок слој лепак на дното на вашата конзерва. 
Ставете ги ролните од тоалетна хартија каде што сакате во лименката и пополнете го празниот простор 
со вашите хартиени ролни.
12. Откако ќе завршите, малку протресете ја конзервата и погрижете се се да остане на своето место. 
Додадете повеќе лепак на дното или повеќе хартиени ролни за да ги одржувате работите цврсти до-
колку е потребно.
13. Откако ќе го направите сето ова, заедно со сите деца, излезете во дворот и поставете ги создадени-

те пчелни домови заедно и создадете пчелна заедница.

Заклучок (15 минути):
1. Направете преглед на опфатените теми и прашајте ги децата зошто е важно да се заштитат и да им 

се помогне на пчелите. Посочете им на децата на важноста на урбаниот биодиверзитет и пчелите, 
но и на можноста за повторна употреба на материјали/пластика во развојот на еколошките реше-
нија.

2. Оценување – прашајте ги децата што мислат за активноста: дали е корисна, практична итн.Исто 
така, прашајте ги прашања релевантни за темата, на пример: каква е важноста на пчелите, каков е 
животниот циклус на пчелите, зошто опрашувањето е важно, како да им помогнеме на пчелите итн

3. Затворање.
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Совети
• Запознајте ги децата со чекорите пред 

да почне активноста.
• Организирајте сигурна работна среди-

на.
• Внимавајте да не повредите некој и вни-

мавајте на времето.
• Обрнете внимание на времето ако тре-

ба да се изврши активноста на отворе-
но.

• Направете пријатна атмосфера и вклу-
чете ги сите деца во дискусијата.

• За време на активноста поттикнете тим-
ска работа.

• Оваа активност е комплементарна со 
активностите „Птици-преселници во 
мојата заедница“.

Материјали

• Лего-коцки
•  Конзерви со средна големина (пет-шест 

парчиња)
• Десет ролни тоалетна хартија (празни)
• Листови хартија
• Лепило за деца
• Лента
• Маркери и моливи
• Боја за лимената конзерва (опционално)

            Материјал
• Анекс 1: Презентација во „Пауерпоинт“
• Анекс 2: Примери на хотели со птици

            

Адаптација за деца над десет години
• Кажете им на децата да спроведат истражување за тоа какви видови гнезда користат пти-

ците-преселници во вашата заедница.
• Создадете гнезда и хранилки за птици, користејќи рециклирани материјали.
• Планирање на пчелна градина (со мајчин цвеќиња) исто така може да биде добар додаток 

за постарите деца – во врска со градинарска активност на опрашувач.
• Дајте им време за презентација за да ги претстават конечните резултати.

Корисни линкови/понатамошно читање

Како да направите куќа за пчели со пластични шишиња: 
https://www.youtube.com/watch?v=S7gAbu5_6U0 

Инспиративно видео – Вистински пчеларник изграден од лего-коцки:
https://www.youtube.com/watch?v=BFh3cO8KrgY

Инспиративно видео – Пчеларник направен од лего-куќи 30.000 пчели:
https://www.youtube.com/watch?v=xQYCQ5ujqPU  

• Ако времето надвор не е добро, домовите за пчели можат да бидат поставени на покри-
ените тераси.

Алтернативни простори
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Модул 5 / Активност 2 / Анекс 1: Презентација  
во „Пауерпоинт“
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ШТО СЕ ПЧЕЛИТЕ?

Пчелите се инсекти со крилја, тесно поврзани со 
осите и мравките, познати по нивната улога во 
опрашувањето, а во случајот со најпознатиот вид 
пчели за производство на мед, поврзани се со за-
падната медоносна пчела.

Пчелите се група организми во рамките на супер-
семејството Apoidea. Тие во моментов се сметаат 
за вид наречен Anthophila. Постојат над 16.000 по-
знати видови пчели во седум признати биолошки 
семејства.

Некои видови – вклучувајќи ги медоносните пче-
ли, бумбарите и пчелите без осило – живеат со-
цијално во колонии, додека повеќето видови (> 
90%) – вклучувајќи ги пчелите-ѕидари, дрвене-
стите пчели, лисните пчели и пчелите-смоларки 
– живеат поединечно.
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Животен циклус

Пчели-работнички

Животниот циклус на пчелата, 
било да е тоа осамен или со-
цијален вид, вклучува снесување 
јајце, развој низ неколку фази на 
ларва без нозе, фаза на кожурец, 
во текот на која инсектот претр-
пува целосна метаморфоза, про-
следено со појава на крилеста 
возрасен. Повеќето осамени пче-
ли и бумбари во умерените кли-
ми презимуваат како возрасни 
или кукли и се појавуваат напро-
лет кога ќе процветаат зголемен 
број на цветни растенија. Најче-
сто први излегуваат мажјаците и 
бараат женки со кои ќе се парат. 
Тропските пчели можат да имаат 
неколку генерации во една годи-
на и без стадиум на дијапауза.

Повеќето од пчелите во кошницата се женски пчели-работнички. Во екот на летото, кога ак-
тивноста во кошницата е хаотична и работата продолжува без престан, животот на пчела-
та-работничка може да биде краток само шест недели; во доцна есен, кога не се одгледува 
потомство и не се бере нектар, младата пчела може да живее 16 недели, во текот на зимата.

Во текот на нивниот живот, должностите на пчелите-работници се диктирани според возрас-
та. Во првите неколку недели од нивниот животен век, тие ги извршуваат основните задолже-
нија во кошницата: чистење на празни ќелии, отстранување остатоци и други домашни работи, 
правење восок за градење или поправка на саќето и хранење ларви. Подоцна, тие можат да 
ја проветруваат кошницата или да го чуваат влезот. Постарите работници секојдневно ја на-
пуштаат кошницата, доколку дозволува времето, за да бараат нектар, полен, вода и прополис.
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Период Работна активност

Ден 1-3 Чистење клетки и инкубација

Ден 3-6 Хранење на постари ларви

Ден 6-10 Хранење на помлади ларви

Ден 8-16 Примање нектар и полен од полските 
пчели

Ден 12-18 Правење на пчелин восок и градење

Ден 14 и натаму
Влезни чувари: нектар, полен, вода и 
потрага по прополис, ограбување на 

други кошници со пчели

Зошто е важно опрашувањето?

Пчели работнички / Работна активност

Практично сите семенски растенија во светот тре-
ба да се опрашуваат. Ова е исто толку битно и за 
растенијата со шишарки, како што се боровите, 
како и за пошарените и попознатите цветни рас-
тенија. Поленот, кој изгледа како незначителна 
жолта прашина, ги носи машките полови клетки на 
растението и е витална врска во репродуктивниот 
циклус.

Со соодветно опрашување, дивите цвеќиња:

•Се размножуваат и произведуваат доволно се-
миња за расејување и пропагација.
•Одржуваат генетска разновидност во популација-
та.
•Развиваат соодветни плодови за да ги привлечат 
распрснувачите на семето.
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ПЧЕЛАРСТВО

Пчеларството (или апикултурата) е одр-
жување на пчелни колонии, најчесто во 
вештачки кошници, од страна на луѓе-
то. Повеќето такви пчели се медоносни 
пчели од родот Apis, но се чуваат и дру-
ги пчели кои произведуваат мед, како 
што е небоцкавата пчела. 

Пчеларот ги чува пчелите за да го со-
бере нивниот мед и другите производи 
што ги произведува кошницата (вклучу-
вајќи пчелин восок, прополис, цветен 
полен, пчелен полен и матичен млеч), за 
опрашување на културите или за произ-
водство на пчели за продажба на други 
пчелари. Локацијата каде што се чува-
ат пчелите се нарекува пчеларник или 
„пчелин двор“.
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Луѓето со милениуми чуваат колонии на 
медоносни пчели, најчесто во улишта. 
Пчеларите собираат мед, пчелин восок, 
прополис, полен и матичен млеч од 
улиштата; пчелите се чуваат и за опра-
шување на културите и за производство 
на пчели за продажба на други пчелари. 

Приказните за луѓе кои собираат мед 
од диви пчели датираат од пред 15.000 
години; напорите за нивно припито-
мување се прикажани во египетската 
уметност пред околу 4.500 години.

Каде заминаа 
сите пчели?
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Сè што треба да знаете.

Речиси 90% од дивите растенија и 75% од водечките култури 
зависат од опрашувањето од животните.

Има поголема веројатност фармерите кои се информирани за 
важноста на опрашувањето и опрашувачите за квалитетот на 

овошјето да преземат мерки за да имаат корист од популациите на 
опрашувачите и да го намалат влијанието на пестицидите.

Еден од секои три полни усти од нашата храна зависи од опра-
шувачите. Посевите што зависат од опрашувањето се петпати 

повредни од тие што не зависат.

Постојат сè повеќе научни докази дека врз дивите пчели негативно 
влијаат одредени инсектициди и фунгициди, особено неони-
котиноидите, преку постојаните сублетални ефекти што не се 

опфатени со тековните еколошки процени на пестицидите.

...НО ЗОШТО 
ПЧЕЛИТЕ СЕ 

ВАЖНИ?

КАКО МОЖЕМЕ ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА 
ПЧЕЛИТЕ?

• Засади пчелна градина

• Одете без хемикалии за пчелите

• Обезбедете дрвја за пчелите

• Обезбедете оаза

• Изградете домови за домашните пчели
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Модул 5 / Активност 2 / Анекс 2: Примери на хотели за 
пчели
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МОДУЛ 5:
Поврзаност и 
миграција на 
животните
Активност 3: Mини-градина за опрашувачи
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Тема
„Замислете секоја градина, парк и училиштен 
терен да имаат цвеќиња соодветни за пче-
лите, а ние да одгледуваме диви цвеќиња на 
нашите кружни текови и на рабовите на 
патиштата; нашите градови би можеле 
да станат огромни природни резервати за 
опрашувачите“, експерт за пчели, проф. Дејв 
Гулсон.
Заднина: Популациите на пчели се под силен 
стрес. Од Втората светска војна, изгубивме 
97% од нашите ливади со диви цвеќиња, ви-
тално живеалиште од кое опрашувачите за-
висат за храна и засолниште. Затоа стана 

исклучително важно да се обноват овие жи-
веалишта со садење на цветни полиња и ур-
бани градини.
Оваа активност има цел да воспостави свест 
за важноста на пчелите, растенијата и гради-
ните кај младите ученици. Најважно е да се 
заштитат постојните природни живеалишта и 
важно е да се научат децата дека дури и мал 
чекор во таа насока може да помогне во обно-
вувањето на биолошката разновидност. Друга 
придобивка од ова е тоа што зелените повр-
шини имаат позитивно влијание врз нашето 
ментално и физичко здравје и благосостојба.

• Педагошка дејност
• Работилница
• Градежна активност

• Директна инструкција
• Интерактивни методи
• Методи на демонстра-

ција-репликација

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 години), 
ве молиме погледнете го делот 
„Адаптација за деца над десет 
години“ на крајот од овој план за 
активности.

Целни возрасти Вид на активност

Наставни методиВреметраење
1 час и 30 минути

Од шест до десет години
За постарите деца (до 14 години), 

Резултати од учењето:
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни да:
• Ги идентификуваат можностите за повторна употреба на материјали за создавање гради-

ни за опрашувачи.
• Ја идентификуваат важноста на растенијата и опрашувачите во животната средина.
• Развијат работна меморија, фини моторни вештини, имагинација и визуелна перцепција.
• Креираат различни видови урбанистички решенија за урбани мини-градини.

Преку следните чекори, оваа активност им дава на учениците увид во важно-
ста на растенијата и опрашувачите во животната средина:

Насоки

1. Учениците ќе се запознаат со тоа зошто растенијата и цвеќињата се важни за 
животната средина.
2. Учениците ќе го искористат ова знаење за да направат урбана мини-градина.
3. Учениците ќе размислат зошто е важно да се создадат урбани мини-градини за 
опрашувачите.
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Подготовка на активноста:
• Видете ја презентацијата во „Пауерпоинт“ (Анекс 1). 

Можете сами да ја подготвите активноста или мо-
жете да го користите „Пауерпоинт“ за да ги запозна-
ете учениците со активност. Можете да ја приспо-
собите возраста на учесниците.

• За спроведување на оваа активност претходно ќе 
треба да го подготвите следниот материјал за 24 
учесници: почва за садење, лего-коцки, цвеќиња/
растенија за садење (види Анекс 1), пластични ши-
шиња, маркери или други материјали за бојадису-
вање, ножици, картон, вода, стапчиња и лепило.

• Пред да ја направите оваа активност, контактирај-
те со родителите на децата за да можат да донесат 
колку што можат рециклиран материјал.

• Пред активноста можете да изберете кој тип цвеќе 
ќе го користите (ова може да биде и начин да ги по-
делите учесниците во групи).

• Подгответе ја просторијата, поделете ја површина-
та за шест групи и подгответе ги материјалите за 
секоја група.

• Испечатете примери на цвеќиња/растенија од 
опрашувачи (види Анекс 2).

• Испечатете примери на мини-градини (види Анекс 
3) или покажете ги на лаптоп, компјутер или проек-
тор.

Вовед (20 минути):
Дајте вовед. Пред да почнете со активноста, посочете им на децата на важноста на урбаниот 
биодиверзитет, растенијата, цвеќињата и како тоа ќе помогне во развојот на биолошката раз-
новидност во урбаните средини, но и можноста за повторна употреба на материјали/пласти-
ка во развојот на еколошки решенија (види Анекс 1). Соберете ја целата група и поделете ги 
децата во шест групи (можете да користите случајна поделба или можете да ги поделите по 
цвеќиња итн.). Три групи ќе работат со лего и три групи ќе работат со материјали за повеќе-
кратна употреба – пластика.
Прашајте ги децата и отворете ја следната дискусија:
• Зошто цвеќињата и растенијата се важни за животната средина?
• Зошто се важни во урбаните средини?
• Кои видови загрозени животни и инсекти ги користат цвеќињата и зошто?
• Како можеме да користиме лего-коцки и пластика за да создадеме урбани мини-градини?

Покажете примери од опрашувачи на цвеќиња и растенија (Анекс 2) и прикажете примери на 
мини-градини (Анекс 3).
Можете да ги испечатите или да ги прикажете на компјутер/лаптоп. Погрижете се да ги пот-
врдите основните знаења што ги имаат децата за темата, за да ги приспособат поимите што се 
користат во активноста.

Испорака на активноста (45 минути):
1. Пред да почнете со активноста, поучете ги децата да бидат внимателни при користењето на 
материјалите за да не се повредат и внимателно да ги следат вашите упатства.
2. Пред да почнете со активноста, посочете им на децата дека од постојните материјали по-
требно е да направите саксии што, кога ќе се спојат, ќе направат урбана мини-градина.
3. Дистрибуирајте ги печатените верзии на градината на сите групи и замолете ги децата да 
замислат саксија што сакаат да ја создадат. Дајте им хартија и молив/боички за да го создадат 
на хартија.



161

Оценување
Наставникот го изведува оценувањето на ак-
тивноста „Мини-градина за опрашувачи“, ба-
рајќи од децата да одговорат на прашања со 
методот на недовршени реченици:
• Во текот на активноста што ја стекнав, на-

учив...
• Денеска моето најважно откритие беше...
• Материјалот/информациите што ги стекнав 

за време на активноста ќе ми помогнат/ќе 
ми бидат корисни...

• Исто така, би сакал да учам, да стекнам...
Децата, исто така, можат да напишат на белеш-
ките што се поставени на неа зборови или фра-
зи што ги научиле од оваа активност и потоа ги 
ставаат на табла.

4. Дајте им на децата упатства да создадат реална верзија на саксија.
За групи кои работат со лего-коцки, посочете дека користењето на лего-коцките е неопходно 
за да се направат саксии големи доволно за да се стави внатре земја и да се засади цвеќе. 
Нека дизајнираат и создаваат и нека им помагаат на другите групи.
5. За групи кои работат со рециклирани материјали, најпрвин посочете дека треба да го пре-
половат шишето (помогнете им со тоа).
6. Потоа, на долните делови од шишето, со помош на ножици, потребно е да се направат дупки 
за да може да истече вишокот вода. (Корисно и побезбедно е ако воспитувачката им помогне 
и ги направи дупките.)
7. Откако ќе го направат тоа, дајте им насока да ги украсат шишињата (саксиите) со материјали 
што се достапни.
8. Откако сите групи ќе завршат со создавањето на саксиите, наложете им да стават земја во 
саксиите и заедно да ги засадат цвеќињата/растенијата што ги имаат во групите. Важно е да 
се разјасни кои растителни видови се засадени и зошто; и како да се грижи за градината потоа.
9. Потоа, на мали листови или картички запишете каков цвет е засаден, залепете го на стапче 
и ставете го во секоја саксија.
10. Откако ќе го направите сето ова, заедно со сите деца, излезете во дворот и спојте ги созда-
дените саксии и создадете урбана мини-градина. Наводенете ги цвеќињата заедно со децата.

Заклучок (15 минути):
1. Направете преглед на опфатените теми и прашајте ги децата зошто е важно да се создадат 
урбани мини-градини. Посочете им на децата на важноста на урбаниот биодиверзитет, расте-
нијата, цвеќињата и како тоа ќе помогне во развојот на биолошката разновидност во урбаните 
средини, но и на можноста за повторна употреба на материјали/пластика во развојот на еко-
лошки решенија.
2. Оценување – прашајте ги децата што мислат за активноста: дали е корисна, практична итн. 
Дополнително, можете да подготвите квиз (индивидуално или тимски) поврзан со темата. На 
пример: што е биодиверзитет, зошто биолошката разновидност е важна, што значи опрашу-
вање, да се кажат некои факти за некои од опрашувачите итн. Квизот може да биде во писмена 
форма или усно со помош на самолепливи ливчиња.
3. Затворање.
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Совети
• Запознајте ги децата со чекорите пред 

да почне активноста.
• Организирајте безбедна работна сре-

дина.
• Внимавајте да не повредите некого и 

внимавајте на времето.
• Обрнете внимание на временските 

услови доколку активноста треба да се 
изврши на отворено.

• Создадете пријатна атмосфера и вклу-
чете ги сите деца во дискусијата.

• За време на активноста поттикнувате 
тимска работа.

• Оваа активност е комплементарна со 
активностите „Птици-преселници во 
мојата заедница“ и „Хотел за пчели“.

Материјал
• Лего-коцки
• Цвеќиња за садење за 15-20 саксии 

(употребете опрашувачи и соодветни 
цвеќиња за пчели)

• Пластични шишиња и вода
• Картони
• Лепило за деца
• Ножици и стапчиња
• Маркери и моливи
• 20 печатени материјали/примери на 

мини-градини/саксии

Материјали
• Анекс 1: Презентација во „Пауерпоинт“
• Анекс 2: Список на цвеќиња/растенија од опрашувачи
• Анекс 3: Примери за урбани мини-градини

Адаптација за деца над десет години
• Кажете им на децата да спроведат истражување за какви видови животните/ин-

секти можат да живеат во овие мини-градини.
• Фокусирајте се повеќе на користење на рециклирани материјали.
• Дајте им време за презентација да ја претстават градината и нејзината улога.

Корисни линкови/понатамошно читање
Направете сами – мини лего-садници: Забавен проект за садење за деца
https://www.hellowonderful.co/post/mini-diy-lego-planters-fun-planting-project-for-kids/ 

Инспиративно видео – Како да направите мини-растенија во саксии од лего-коцки:
https://www.youtube.com/watch?v=iLAHZdiRVzo 

Инспиративно видео – Рециклирање на пластични шишиња во мали саксии за садење градина:
https://www.youtube.com/watch?v=XifYCLIdYeI 

• Ако времето надвор не е добро, саксиите можат да се постават во училницата. Допол-
нителни материјали што мораат да се користат во овој случај се чинии за основата на 
саксиите (за водата).

 Алтернативни простори
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Модул 5 / Активност 3 / Анекс 1: Презентација  
на „Пауерпоинт“

Опрашувачи

Терминот биодиверзитет (од „биолошка разновидност“) се 
однесува на разновидноста на животот на Земјата на сите 
нејзини нивоа, од гени до екосистеми, и може да ги опфати 
еволутивните, еколошките и културните процеси што го одр-
жуваат животот.

Опрашувачите поттикнуваат многу разновидност во животот!

Што е биодиверзитет?
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Зошто биолошката разновидност е важна?

Закани за биолошката разновидност:

•Обезбедува  
разновидна храна 

и ресурси.

•Заштитува од  
болести и  
штетници.

•Обезбедува 
еколошки услуги, 

како што е  
опрашувањето.

•Изумирање.

•Ширење на  
неавтохтони видови и 

болести.
•Климатски промени.

•Губење на  
природното  

живеалиште.
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Што значи опрашување?

Кои се 
опрашувачите?

Опрашувањето е процес што им овозможува на растенијата да се репродуци-
раат. Во некои случаи, ветерот и дождот носат полен помеѓу растенијата, што 
предизвикува поленот да се пренесе на женскиот репродуктивен дел од расте-
нието. Сепак, на повеќето растенија им се потребни пчели и други инсекти за да 
се опрашуваат од едно растение до друго. Кога пчела или друг инсект ќе слета 
на цвет, мали честички од полен се лепат за неговите нозе.

Како што пчелата лета до следното растение, таа го пренесува поленот со неа. 
Растенијата се потпираат на пчели и на други инсекти за да се случи ова. Ако 
некогаш престанат да опрашуваат, тоа би можело да ги оштети растенијата 
што даваат плод и произведуваат кислород. На луѓето им се потребни пчелите, 
растенијата и храната што ја обезбедуваат за да преживеат и да ја зачуваат 
планетата.

Опрашувањето е пример за еко-
лошка услуга обезбедена од 
многу различни групи животни, 
вклучувајќи инсекти и птици, 
која поддржува многу животи на 
Земјата преку обезбедување хра-
на и други ресурси.
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Дали сакате да јадете банани и манго? Лилјаците помагаат во опрашувањето на овие плодови и многу по-
веќе. 

Всушност, се верува дека лилјаците играат улога во опрашувањето на повеќе од 500 различни видови 
тропски растенија.

Затоа што лилјаците мигрираат и летаат на големо растојание пред да испуштат семиња, тие играат важна 
улога во ширењето на растенијата и помагање во диверзификација на растот во областите.

Лилјаците имаат тенденција да сакаат цвеќиња што испуштаат исклучително силни мириси или имаат 
бели/бледи бои.

Лилјаците имаат долги јазици што им помагаат 
да достигнат нектар во цвеќињата.

Факти за мравките

Факти за лилјаците

И мравките се опрашувачи и сакаат нектар! 

Цветовите што ги посетуваат мравките се со низок раст, обично имаат мали незабележ-
ливи цветови и имаат цветови кои што се блиску до стеблото.

Многу тропски растенија имаат нектар надвор од нивните цвеќиња за да привлечат мрав-
ки. Овие растенија се потпираат на одбранбените способности на мравките за да ги за-
штитат од други инсекти. 

Мравките можат да креваат 20 пати поголема тежина од сопствената телесна тежина!

Се верува дека во светот има повеќе од 35.000 видови мравки!
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•Пеперугите имаат слаб осет за мирис и вкусуваат со стапалата!

•Пеперугите имаат добар вид и можат да ја видат црвената боја (пчелите не можат).

•Пеперугите помагаат да се опрашуваат многу цвеќиња, но се помалку ефикасни од пчелите, бидејќи нивни-
те долги тенки нозе собираат помалку полен.

•Пеперугите ги привлекуваат цвеќиња 
што обезбедуваат платформи за слетување и 
се светлообоени (црвена, жолта и портокалова).

•Пеперугите бараат нектар со нивните долги 
цицалки (proboscis – технички термин за уста од пеперуга).

Факти за мувите

Факти за пеперугите

Мувите имаат многу корисни функции како разградувачи, регенератори на почвата, инди-
катори за квалитетот на водата и опрашувачи! Мувите ги посетуваат цвеќињата за да јадат 
нектар и да ги снесат своите јајца. Мувите најчесто посетуваат цвеќиња што испуштаат 
силен или надразнувачки мирис.
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Факти за осите
Осите се опрашувачи! Но, тие се помалку ефикасни од пчелите, бидејќи, генерал-
но, не се покриени со влакна кои што помагаат да се носи поленот од цвет до цвет.
Дали ви се допаѓаат њутните одсакате штрудли со смоквиВи се допаѓаат Нутон 
штрудлите со смокви? Осите се одговорни за опрашување на насадите со смо-
квите. Смоквите се необични плодоневообичаено овошје,ви, бидејќи цветовите 
се всушностцветот внатре во незрелиот плоде всушност внатре во недозреаната 
смоква. Смоквите Овие оси се обично многу мали, со должина од околу 0,06 15 
инчисантиметри .
Еден без друг, ниту смоквата ниту ваквиот вид осата од смокви не можат да го 
комплетираат својот животен циклус. Речиси 100 сто видови вида орхидеи се по-
тпираат на осите за опрашување.
Тие не можат една без друга, ниту смоквата ниту осичките 
кои се внатре во неа можат да го комплетираат својот 
животен циклус една без друга.
Значајно е да се спомене дека ваков тип 
на смокви се распространети во Америка.

Факти за инсектите

Мувите  Инсектите имаат многу корисни функции како што се разгра-
дувачи, регенератори на почвата, индикатори за квалитетот на водата и 
опрашувачи! 

Мувите Инсектите ги посетуваат цвеќињата за да јадат нектар и да ги 
снесат своите јајца.

Мувите Инсектите најчесто посетуваат цвеќиња кои испуштаат силен или 
навредлив мирис.
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Одгледувачите рачно опрашуваат некои култури за да ги контролираат вкрсту-
вањата и избираат растенија кои што ги даваат посакуваните карактеристики.
Карактеристиките на растението можате да вклучуваат боја на цвет, подобрен 
вкус, зголемен принос или отпорност на болести.
Рачното опрашување е обично опција само во мал обем.

Најглавните земјоделски опрашувачи ги вклучуваат дивите медни пчели: диви 
пчели. Домородните Автохтоните  пчели се најпознатиот опрашувачнајчесто по-
знати опрашувачи. Всушност, опрашувачите се клучни за трансформативните 
фази во растенијата кои што носаткои создаваат убави прекрасни цветовиќиња 
и вкусен зеленчук. Бидејќи Затоа што тие се многу виталниПоради фактот што се 
важни за екосистемот, предлагаме список листа на некои цвеќињанекои видови 
цветови кои што привлекуваат пчели, пеперутки пеперуги и колибри. 

Факти за луѓето

Растенија кои привлекуваат опрашувачи
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Модул 5 / Активност 3 / Анекс 2: Список на  
опрашувачки цвеќиња/растенија

1. Алиум
Гигантските алиуми се како светлечки фенери за пчели и пеперутки. Цветот ги 
плени за да го подобри опрашувањето во градината. Брзо се шират во градината, 
но не толку брзo за да можат да стојат на истиот простор со години.

2. Ароматичен астер
Ароматичните Астер(Symphyotrichum oblongifolium се повеќегодишни растенија 
слични на маргаритки со цветна глава во форма на ѕвезда. Тие се разноврсна, лесни 
за одгледување на почва на суви сончеви локации, автохтоно повеќегодишно диво 
цвеќе кое расте од 1-3 метри.
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3. Пчелен мелем
Нивниот уникатен изглед може да ви помогне брзо да го идентификувате растението 
Пчелен мелем (Monarda Didyma). Во основа, тие се наоѓаат во розова, црвена и бела 
боја. Растенијата се вообичаени тревни повеќегодишни растенија.

4. Синото диво индиго 
Синото диво индиго (Baptisia Australis) е група големи, долгогодишни повеќегодишни 
растенија. Тие додаваат долга сезона на интерес од цвеќиња и зеленило, а сепките ја 
менуваат нивната висина и ширина. Некои видови растат не повеќе од 1 до 2 стапки.
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5. Bottonbush
Вообичаената грмушка (Cephalanthus occidentalis) е повеќестеблеста грмушка која расте 
6-12 стапки или периодично шилести, а стеблата често се искривуваат. Нивните полирани и 
темнозелени листови имаат витална есенска боја. Покрај тоа, тие се долготрајни и неговите 
глобуси од една инчи и бизарни цветови се бели или бледо розеви. После тоа, заоблените 
парчиња оревчиња се задржуваат во текот на зимата.

6. Грмушка пеперутка
Грмушката пеперутка (Buddleja davidii) е избор меѓу градинарите. Растението е 
некомплицирано за растење. Во добро исцедена почва, тие можат да издржат 
целосен опсег на клима, од многу влажна до интензивно сува. Тие имаат долга 
сезона на цветање, обично во текот на пролетта и летото, достигнувајќи до 
есен во потоплите клими.
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7. Мачка нане
Мачката нане (Faasen nepeta) е член на семејството нане, ве молиме немојте брзо 
да го испраќате ова атрактивно повеќегодишно растение доколку сте се загрижиле 
со инклузивното нане во минатото. Ова растение е многу поприродно за одгледу-
вање и бонус за добро однесување.

8. Розово каранфилче
Градинарите со мали површини за пополнување и сончеви локации би било добро 
да се обидат да одгледуваат розови цвеќиња од каранфилче (Dianthus caryophyllus). 
Не само што растенијата имаат непроѕирна форма на пердуви, туку и примамли-
вите, загадени цветови имаат долга историја на билки - и во медицината и како 
украс за јадење и арома.
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9. Пченкарно цвеќе
Пченкарниот цвет (Centaurea cyanus) расте 1-3 стапки со тесни сиво-зелени ли-
стови. Тие произведуваат хартиени цветни глави опкружени со бректи. Главата 
на цвеќето има сини, розови или бели зрак цветови кои се привлечни за пепе-
рутките.

10. Дневни лилјани
Дневните лилјани (Hemerocallis citrina Baroni) можеби се најкул од сите расцуте-
ни повеќегодишни растенија. Растенијата растат брзо и се долготрајни. Тие цве-
таат во речиси неколку класи на почва, ќе растат на сонце или сенка и ретко се 
вознемирени од инсекти штетници или болести.
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Модул 5 / Активност 3 / Анекс 3: Примери за  
мини-урбани градини
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МОДУЛ 6:
Урбано земјоделство

Активност 1: Дизајнирање згради во 
урбани средини
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Тема

Времетраење

120 минути

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни да:
Ги инкорпорираат образовни активности на СТЕАМ.

НАУКА:
• Имајте ставови со сочувство и почит кон 

природната и социјалната средина.
• Развијте енергетски ефикасни начини на 

градење.
• Разликувајте ги различните одржливи начи-

ни на градинарство и практично користете 
ги во секојдневниот живот.

ЈАЗИК:
• Разбирање текстови со визуелна поддршка.
• Интеракција со соученикот.
• Развијте сеопфатен репертоар на 

вокабулар во контекст.

УМЕТНОСТ И ИКТ:
• Користете компјутери, таблети и онлајн-а-

латки.
• Набљудувајте и размислувајте.
• Креирајте и дизајнирајте.

ВЕШТИНИ НА 21 ВЕК:
• Научете ги иновативните вештини: да 

обезбедите решение преку соработка со 
учениците.

• Развијте критичко размислување: да спро-
ведат сопствено истражување за да го тол-
куваат значењето на избраните теми.

• Развивање на креативноста и иновативно-
ста: да се поттикне креативноста и инова-
тивноста преку ангажирање на учениците 
во различни активности.

• Соработка: да се работи во група.

Целни возрасти
Од осум до десет години
За постарите деца (до 14 годи-
ни), ве молиме погледнете го 
делот „Адаптација за деца над 
десет години“ на крајот од овој 
план за активности.

Урбаното земјоделство стана многу значајно 
за наоѓање нови одговори за тоа како градо-
вите можат да ги совладаат неодамнешните 
социјални, економски и еколошки предиз-
вици. Згора на тоа, се смета за стратегија за 
егзистенција што им овозможува и ги охра-
брува граѓаните да се одржат.

Заднина: Во денешно време, нашите градо-
ви се центри на информации, генијалност 
и соработка. Гледаме нови пристапи за 
домување, вработување и услуги (како што 
се вода, транспорт, образование и здрав-
ствена заштита) што создава постојан развој 
и пораст во градовите. Сепак, исполнувајќи 
ги целите за одржлив развој и ограничу-

вањата за пораст во градовите, потребен 
ни е паметен, одржлив и инклузивен урбан 
развој. Урбаното земјоделство е препозна-
ено во меѓународната агенда како дел од 
сеопфатното решение за проблемите со не-
природниот пораст на градовите. Може да 
има многу различни форми. На пример, тоа 
вклучува градини за домаќинство, училишта 
и заедница, како и фарми на покриви, верти-
кални и затворени.

Во оваа активност учениците ќе станат 
свесни за важноста на урбаното земјодел-
ство, зелените површини, природната сре-
дина и подлабокото разбирање на начините 
за создавање одржливост во градовите.
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Вовед (20 минути):
1. Прашајте ги учениците што разбираат под одржлива урбанизација. Дискутирајте со нив ко-
ристејќи го како водич релевантниот дел („Урбаното земјоделство како алатка за одржлива 
урбанизација“) во Модул 6 во наставната програма. 
2. Учениците нека направат модел на нивната куќа со лего-коцки и прашајте ги дали можат 
да укажат на некакви недостатоци во однос на енергетската ефикасност. На пример, можете 
да ги поддржите учениците да го решат проблемот со недостатокот на екодизајн за развој на 
инфраструктурни проекти во Лимасол, Кипар. Покажете им ја Слика 1 во Анекс 1.
3. Покажете фотографија од екоград и поттикнете ги учениците да дискутираат и да дознаат 
начини и системи за енергетска ефикасност и еколошки домување. Покажете им ја Слика 2 во 
Анекс 1.
4. Дискутирајте за улогата на земјоделството во еколошки станови и како тоа може да го под-
држи развојот на енергетски ефикасни и еколошки куќи.

Насоки
Преку следните чекори оваа активност им 
дава можност на учениците да го истражат 
концептот на одржлива урбанизација:

1. Учениците ќе се запознаат со концептот 
еколошки дизајн на инфраструктура.
2. Учениците ќе дизајнираат еколошка одрж-
лива зграда со употреба на лего-коцки.
3.  Учениците ќе размислуваат за предности-
те и недостатоците на дизајнирање домови 
со вертикални градини.

• Истражување
• Завршување
• Читање со разби-

рање
• Педагошка игра
• Работилница
• Квиз
• Градежна активност
• Моделирање
• Дизајнирање
• Онлајн-игри
• Корисни активности

Вид на активностНаставни методи
• Директна инструкција
• Учење базирано на ис-

питување
• Учење базирано на игра
• Интерактивни методи
• Демонстрација – методи 

на репликација
• Кинестетичко учење:
• Занаети (модели на 

аеропонија и хидропони 
системи за градинар-
ство), зграда со ле-
го-коцки

• Учење од врсници
• Моделирање
• Учење со лего
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Оценување
• Усно оценување
• Прашања за размислување
• Истражување
• Работа со врсници
• Индивидуална процена
• Излезни билети (рефлексивни прашања)

Доставување на активноста (90 минути)
1. Прикажи видео за шесте најпознати еколошки одржливи згради со вертикални градини во 
светот: https://www.youtube.com/watch?v=dK1NXVdRVag
2. Претставете ги советите за дизајнирање на еколошки домови:
https://www.salterspiralstair.com/blog/eco-friendly-home-design-ideas/
https://ecospaints.net/-impressive-green-design-tips-for-an-eco-friendly-home
https://www.homebuilderdigest.com/eco-friendly-home-tips/
3. Дискутирајте со учениците за варијаблите вклучени во советите. Оставете време за диску-
сија.
4. Побарајте од учениците да дизајнираат еколошка одржлива зграда користејќи лего-коцки. 
Охрабрете ги да го надминат вообичаеното и да размислуваат надвор од рамката кога ја ди-
зајнираат нивната зграда. Потоа, поделете ги учениците во групи од тројца или од четворица 
и побарајте од нив да:
•  ја користат нивната имагинација за да дизајнирате идеален дом што е колку што е 

можно поеколошки и вклучува елементи на вертикално градинарство;
• размислат за дом и соби потребни за четиричлено семејство, вклучувајќи ја и го-

лемината;
• имаат идеи за греење/ладење, алтернативи;
• размислат за апаратите внатре во домот, за користената технологија;
• размислат од што ќе биде изграден домот, за употребените материјали;
• употребат систем дизајниран за рециклирање/повторна употреба на отпадни 

производи.
6. Дозволете им на учениците да почнат со истражување и развој користејќи интернет и дру-
ги достапни извори, наоѓајќи ги заштедите на енергија наспроти редовните домови. Додека 
работат учениците, потсетете ги да ги споделат и да ги почитуваат идеите и придонесите, 
предлозите на секој член на групата и сл. Можете да предложите секоја група да додели улога 
за секој член, на пример два члена одговорни за дизајн и цртање, други да истражуваат итн.
7. Откако учениците ќе го завршат проектот, кажете им да го претстават последниот еколошки 
дом пред одделението за време на презентацијата.
8. Охрабрете ги учениците да гласаат за најеколошки дом врз основа на бројот на еко-прија-
телски елементи вклучени во нивниот дизајн, како и на тоа како ги користат елементите на 
вертикалното градинарство за кои се дискутираше на почетокот на оваа активност. Учениците 
ја дизајнираат зградата со лего-коцки.

Вид на активност

Заклучок (десет минути)
• Разговарајте за предностите и недоста-

тоците на дизајнирање еколошки домови 
со вертикални градини. Покажете им ја 
Слика 3 во Анекс 1.

• Дистрибуирајте излезна карта. Печате-
те онолку копии колку што е потребно 
(Анекс 2).
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СОВЕТИ:
• Наставникот може да ги задол-

жи учениците да размислуваат 
за нивните домови и да најдат 
најмалку три идеи или начини 
веднаш да ги приспособат сво-
ите домови да станат повеќе 
еко-пријателски.

• Се предлага да имате пристап во 
„Мајнекрафт образовно издание“. 
Ако тоа не е можно, тогаш ваши-
те ученици можат едноставно да 
ги нацртаат своите згради.

Материјал
• Лего-коцки
• Компјутери
•  Интернет
• Интерактивна табла
• „Мајнекрафт образовно издание“
• Потребна е лиценца

Материјал
• Анекс 1: Слики
• Анекс 2: Излезен билет

Адаптација за деца над десет години
Во фазата на развој на оваа активност, откако ќе ги поделите учениците во групи од тројца или 
од четворица и ќе побарате од нив да дизајнираат идеална зграда што е колку што е можно 
поеколошка, можете да им објасните дека тие исто така мораат да направат детален цртеж 
на нивните идеален еколошки дом во „Мајнекрафт образовно издание“ со етикети што ги по-
кажуваат еколошките карактеристики на домот, детали итн. Исто така, очекувањата за дизај-
нирање на еколошки одржливи згради ќе бидат понапредни.

Корисни линкови/понатамошно читање
Еколошки дизајни на домови:
https://www.salterspiralstair.com/blog/eco-friendly-home-design-ideas/

Десет импресивни зелени совети за дизајн за еко-пријателски дом: 
https://ecospaints.net/-impressive-green-design-tips-for-an-eco-friendly-home

Енергетски ефикасен дом: Осум совети за изградба на еколошки дом:
https://www.homebuilderdigest.com/eco-friendly-home-tips/

Шесте најпознати вертикални градини во светот: 
https://www.youtube.com/watch?v=dK1NXVdRVag

Пристап до нови технологии: Обезбедете дозвола за користење на „Мајнекрафт образовно 
издание“

 Алтернативни простори
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 Модул 6 / Активност 1 / Анекс 1: Слики
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Модул 6 / Активност 1 / Анекс 2: Излезен билет
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МОДУЛ 6:
Урбано земјоделство

Активност 2: Мојот зелен лего-град
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Тема
Урбаното земјоделство е насекаде и секаде 
каде што луѓето можат да најдат и најмал про-
стор за да засадат неколку семиња. Тоа при-
донесува за подобрување на нутритивното 
здравје, особено кај сиромашните семејства 
и може да ослободи дел од приходот за дру-
ги трошоци, како што е образованието. Урба-
ното земјоделство вклучува и комерцијални 
операции, производство на храна во оран-
жерии и други простори, но почесто е со мал 
обем и расфрлено низ градот.

Заднина: Постојат различни видови на урба-
но земјоделство, како што се семејни гради-
ни, населени градини, едукативни градини, 

општински градини и рекреативни градини. 
Многу експерти тврдат дека урбаното земјо-
делство треба да се промовира во сите учи-
лишта низ Европа, бидејќи, според истражу-
вањата, ги поттикнува учењето и ангажманот 
и создава свест кај учениците за благосостој-
бата и зелените прашања.

Во оваа активност учениците ќе идентифику-
ваат што е урбано земјоделство, ќе научат да 
разликуваат различни видови земјоделство и 
ќе ги разберат придобивките од него. Тие ќе 
го спроведат ова знаење работејќи креативно 
со лего-коцките за да ги илустрираат одрж-
ливите градови.

• Директна инструкција
• Учење базирано на ис-

питување
• Учење базирано на 

игра
•  Интерактивни методи 

(градење со лего)

• Воведно видео
• Педагошка игра/пре-

дизвик
• Градежна активност 

(со лего)

Од девет до десет години
За постарите деца (до 14 го-
дини), ве молиме погледнете 
го делот „Адаптација за деца 
над десет години“ на крајот 
од овој план за активности.

Целни возрасти  Тип на активност

Наставни методиВреметраење
40 минути

Од девет до десет години
За постарите деца (до 14 го-
дини), ве молиме погледнете 

Резултати од учењето
До крајот на оваа активност, учениците/учесниците треба да бидат способни да:
• Идентификуваат што е урбано земјоделство;
• Ги идентификуваат придобивките од урбаното земјоделство:
• Ннаправат разлика помеѓу различните видови урбано земјоделство и нивните основни ка-

рактеристики;
• Ја признаат важноста од вршење притисок за усвојување на урбани училишни практики за 

градинарство и земјоделство за искуствено учење;
• Користат инспирација од други градови низ светот за да ја вклучат во нивното планирање 

на градот;
• Спроведат истражување и да се идентификуваат начини на кои тие би можеле дополни-

телно да го подобрат нивното планирање за создавање на поодржлив град.
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Вовед (пет минути)
Соберете ја целата група во одделението и поделете ги учениците во групи од тројца или од 
четворица. Замолете ги да седнат на нивните места. Прашајте ги децата што мислиме кога 
велиме „Урбано земјоделство“ и извлечете релевантни дефиниции. Погрижете се да ги потвр-
дите основните знаења што децата ги имаат за темата, за да ги приспособат концептите што 
се користат во активностите.
Пуштете го видеото „Урбаното земјоделство е за деца. Ајде да растеме!“ на „Јутјуб“. Дајте им ги 
на учениците материјалите со дефинициите (Анекс 1) и дискутирајте.

Насоки
Преку следните чекори, оваа активност им дава можност на учениците 
да го истражат концептот на урбано земјоделство:

1. Учениците ќе се запознаат со значењето на урбаното земјоделство.
2. Учениците ќе создадат свој одржлив град со урбани градини кори-
стејќи лего-коцки.
3. Учениците ќе размислуваат за обновливите извори на енергија, кори-
дорите за дивиот свет и одржливата транспортна инфраструктура.

Подготовка на активноста
• Подгответе го проекторот, звучниците и следното видео: „Урбаното земјоделство е за деца. 

Ајде да растеме!“ на „Јутјуб“: https://www.youtube.com/watch?v=JbB2Mqp2Lzw 
• Наредете ги клупите во групи. Учениците ќе бидат поделени во групи од тројца или од 

четворица.
• Ставете сет од лего-коцки на бирото на секоја група.
• Испечатете ги материјалите и на вашата маса (по еден за секој ученик).
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 Процена
• По завршувањето на активноста, кажете им на учениците да напишат 

три придобивки од урбаното земјоделство.

•  По завршувањето на активноста, кажете им на учениците да напишат 
пет придобивки од учењето со лего-коцки.

Доставување на активноста (30 минути) 
1. Прашајте ги учениците дали мислат дека урбаното земјоделство има придобивки за градо-
вите, поединците или светот. Замолете ги да го оправдаат своето мислење.
2. Запознајте го часот со предизвикот „Мојот зелен лего-град“.
3. Објаснете ги трите фази на предизвикот:
– Учениците ќе креираат сопствен план за одржлив град со урбани градини/фарми.
– Учениците ќе креираат 3Д-модел за нивниот град (користејќи лего).
– Учениците ќе изработат градска повелба за жителите на нивниот град.
4. Соберете ги учениците во нивните групи и замолете ги да работат преку „Планирање на 
мојот зелен лего-град“ (Анекс 2). Овој работен лист ќе им помогне да научат што треба да вклу-
чат во нивниот одржлив град и што им треба на жителите на нивниот град за да живеат таму.
5. Побарајте од учениците да направат план за нивните градови (користејќи листови А4), а по-
тоа да ги користат нивните лего-коцки за да ги создадат своите зелени лего-градови.
6. Погрижете се да објасните дека нивните зелени лего-градови треба:
– Да се напојуваат користејќи обновливи извори на енергија.
– Да се користат со урбаното земјоделство за да се произведе доволно храна за жителите.
– Имајте зелени површини и „коридори за дивиот свет“.
– Имајте одржлива транспортна инфраструктура: автомобили, автобуси, возови и трамваи, 
кајчиња по реки, пешачки патеки за пешаци и ленти за велосипедисти.
– Канти за рециклирање низ целиот град.

Заклучок (пет минути):
1. Резиме на опфатените теми. / Дискусија.
2. Рефлексија. Секоја група ученици нека ја презентира својата работа пред одделението и тоа 
нека ја коментира (позитивни и негативни аспекти).

3. Крај.
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Совети
• Погрижете се да им дадете про-
стор за дискусија и учениците да 
го споделат своето искуство (т.е. 
дали некогаш виделе примери на 
урбано земјоделство, ако самите 
сакаат градинарство итн.). На овој 
начин ќе може да направи врска 
помеѓу лекцијата и реалниот жи-
вот.

Материјал
• Три-четири листа А4
• 25 материјали (1.1)
• 25 материјали (1.2)
• Проектор
• Лаптоп
• Звучници
• Лего-коцки

Материјал
• Анекс 1: Планирање на мојот зелен лего-град
• Анекс 2: Корисни дефиниции

Адаптација за деца над десет години
• Можете опширно да разговарате за придобивките од учењето со природата и да 

развиете спореден проект со учениците. На пример, воспоставете една активност 
на отворено секоја недела.

Корисни линкови/понатамошно читање

Интернет-страница:
https://www.lego.com/en-us/kids/city

Софтвер: 
https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page#xlink

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=JbB2Mqp2Lzw

Материјал:
https://resources4rethinking.ca/en/resource/my-green-city

Ако ги немате потребните лего-комплети, можете да ги замолите вашите ученици 
да ги дизајнираат своите градови на хартија на почетокот или дури и да го користат 
софтверот „Дигитален лего-дизајнер“ за да го направат тоа дигитално. Во овој случај 
ќе ви требаат таблети за учениците.

Алтернативни простори
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Модул 6 / Активност 2 / Анекс 1: Планирање на мојот зелен лего-град

Како можете да изградите одржлив град?
Вашиот одржлив град мора да вклучува планови за производство на енергија, обезбедување 
храна на жителите, ефикасно ракување со отпадот, транспорт на луѓе и производство низ гра-
дот, истовремено обезбедувајќи дека природата е добредојдена и поддржана во вашиот град.

1. Енергија
Луѓето очекуваат повисок животен стандард, а најновите уреди ја голтаат енергијата. Сè уште 
користиме многу фосилни горива, како нафта, јаглен и гас. Во изминатите 200 години веќе иско-
ристивме толку голем дел од светските ресурси и треба да користиме повеќе обновливи извори 
на енергија.
Како ќе го напојувате вашиот град?

  

2. Храна
Сите ние треба да јадеме, но во свет со сè повеќе луѓе, од каде ќе дојде сето тоа? 
Транспортот на храна од далеку е скап и ја загадува животната средина.

Исто така, трошиме многу храна; само во Обединетото Кралство околу 30% од целата храна се 
фрла во канта! Како и каде ќе одгледувате доволно храна за вашите жители? Како можете да 
бидете сигурни дека користите колку што е можно повеќе од храната без никаков отпад?
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3. Природа
Треба да запомниме дека луѓето не се единствените живи суштества на планетата 
и ни требаат растенија и животни за да можеме да преживееме. Додека го плани-
рате вашиот град запомнете да вклучите зелени површини во вашиот град и да му 

помогнете на дивиот свет да се движи низ вашиот град на „коридори на дивиот свет“. Коридо-
рите за дивиот свет се области на садење што им помагаат на зелените површини во вашиот 
град да се поврзат со дивиот свет. Тоа може да се некои растенија на работ на патот, па дури и 
градини на луѓе. Цветните растенија помагаат да се поттикнат опрашувачите во вашиот град; 
тие ќе му помогнат на вашиот зеленчук да расте и ќе го зголеми родот на храна. Исто така, 
докажано е дека ако луѓето можат да ја гледаат природата секој ден, а не само зградите, тие 
се многу посреќни и поздрави.

Обидете се и размислете зошто можеби ви требаат различни растенија и животни, ова ќе ви 
помогне да бидете сигурни дека го имате во вашиот град. Како ќе се погрижите природата 
да се поттикне во вашиот град?

4. Транспорт
Начинот на кој вашето население се движи низ градот е од клучно значење за 
градското живеење. Движењето во место каде што живеат и работат толку многу 

луѓе е незгодно, така што ова треба внимателно да се дизајнира. Автомобили, автобуси, возо-
ви и трамваи, кајчиња по реки, како и пешачки патеки за пешаци и патеки за велосипедисти, 
треба да бидете сигурни дека има капацитети за совршена рамнотежа на секој од нив. Некои 
од најголемите градови во светот дури го отфрлија својот транспорт, користејќи подземни 
возови и метроа, на пример Лас Вегас има автопатишта под зградите.
Обидете се да размислите за нови начини на кои би можеле да помогнете со инфраструкту-
рата во вашиот град. 
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5. Отпад
Во многу градови низ светот фрламе над две милијарди тони отпад секоја годи-
на. Многу oд ова ѓубре не гние и за да се најде некаде да се складира е сериозен 

проблем. Всушност, ние трошиме повеќе енергија со тоа што не рециклираме. На пример: 
Лименките со пијалаци се направени од алуминиум, потребна е 95% повеќе енергија за да 
се направи нова алуминиумска конзерва во споредба со онаа направена од рециклирање на 
други лименки. Исто така, со рециклирањето се избегнува многу скапа и загадувачка актив-
ност, тоа е ископ на алуминиум.
Како ќе ги поттикнете луѓето од вашиот град да рециклираат повеќе и да го намалат својот 
отпад? 
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Модул 6 / Активност 2 / Анекс 2: Корисни дефиниции

Што е урбано земјоделство?

Урбаното земјоделство ги опфаќа сите актери, заедници, активности, места и еконо-
мии што се фокусираат на биолошкото производство во просторен контекст, кое – 
според локалните стандарди – е категоризирано како „урбано“. Урбаното земјодел-
ство се одвива во интра- и пери-урбани области (т.е., во или на раб на град, град или 
метропола), а една од неговите клучни карактеристики е тоа што е подлабоко инте-
гриран во урбаниот систем во споредба со другите земјоделски култури. Урбаното 
земјоделство е структурно вградено во урбаното ткиво; тоа е интегрирано во опште-
ствениот и во културниот живот, економијата и метаболизмот на градот.

Што е градинарство со урбана храна?

Градинарството со урбана храна опфаќа земјоделски активности со генерално ниска 
економска зависност од материјалните резултати, додека производството на храна се 
користи за постигнување на други, главно социјални цели. Во овој случај, направена е 
разлика помеѓу областите за индивидуално производство, како што се распределбите 
и семејните градини, и областите каде што се вршат повеќе колективни активности, 
како што се едукативни, терапевтски и општински градини.

Што е урбано фармерство?

Урбаното фармерство се однесува на намерни деловни модели што ја користат пред-
носта на близината до градот преку нудење на локални или регионални земјоделски 
производи или услуги. Овој концепт не се однесува на целото земјоделство што се 
одвива во поголемите урбани области. Во овој случај, областите се поделени на раз-
лични видови, како што се оние поврзани со услуги на самото место (на пример, бавчи 
за одмор и едукација), и други што вклучуваат локални фарми за храна. Последни-
ве поттикнуваат подиректна врска со нивните потрошувачи и работат преку кратки 
синџири за снабдување со храна.



198198

МОДУЛ 6:
Урбано земјоделство

Активност 3: Мојата училишна градина
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Тема
Како што урбаните области растат во попу-
лацијата, така тие се шират нанадвор, често 
преоптоварувајќи ја природната средина, 
уништувајќи ги екосистемите и црпејќи ре-
сурси надвор од нивните дефинирани грани-
ци. Учењето за екосистемите и нашето влија-
ние врз животната средина од рана возраст 
е важно ако сакаме да го промениме начинот 
на кој живееме во градовите. Воведувањето 
на урбаното земјоделство во училиштата е 
одличен начин за подигнување на свеста кај 
младите и е од голема едукативна, но и емо-
тивна вредност за децата.
Заднина: Зависноста на градовите од увоз на 
храна, енергија и други ресурси од далечни-

те области, а често и од извозот на нивниот 
отпад во тие области, има сериозни негатив-
ни последици за животната средина и долго 
време претставува проблем низ целиот свет. 
Иако нема да ги реши еколошките проблеми 
на растечките градови, урбаното земјодел-
ство може да биде важен начин за ребаланс и 
заштита на животната средина.

Оваа активност има цел да ги запознае уче-
ниците со концептот на урбано земјоделство 
и да им помогне да замислат и да дизајнираат 
едукативна градина за нивното училиште.

• Учење со правење
• Учење од врсници
• Градежна активност
• Теренска работа 

• Ем-директ инструкција
• Учење базирано на испиту-

вање
• Интерактивни методи

Од седум до десет години
За постарите деца (до 14 го-
дини), ве молиме погледнете 
го делот „Адаптација за деца 
над десет години“ на крајот 
од овој план за активност.

Целни возрасти Тип на активност

Наставни методиВреметраење
190 минути

Од седум до десет години
За постарите деца (до 14 го-
дини), ве молиме погледнете 

• 
• 

• 

Резултати од учењето:
• Да ги идентификуваат основните елементи на урбаното земјоделство.
• Да се направи разлика помеѓу различните типологии на урбаното земјоделство.
• Да ги изразат своите мисли и чувства за начините на кои урбаното земјоделство 

може да ни помогне да имаме подобар и продуктивен живот.
• Да соработуваат и да ги сумираат заедно нивните главни аргументи.
• Да го применат новото знаење што го стекнале со користење на лего-коцките.
• Да го илустрираат новото знаење во нивните дизајни на нивните имагинарни учи-

лишни градини.
• Да ги анализираат придобивките што можат да ги акумулираат од ова образовно 

искуство.
• Да посочат како нивната училишна градина може да го подобри образовното учење.
• Да го синтетизираат и да го презентираат својот план пред другите.
• Да го оценат она што го научиле од оваа активност.
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Вовед (35 минути):
1. Соберете ја целата група и почнете дискусија за тоа што е урбано земјоделство. Можете да 
ги користите Модул 6 Вовед и Одделение 6.1 за да ја олесните оваа дискусија.

2. Поделете ги вашите ученици во групи од тројца или од четворица и замолете ги да напишат 
и/или да нацртаат на шарени белешки и/или хартија како урбаното земјоделство може да 
ни помогне да имаме подобар живот и секојдневни активности. Поставете им некои водечки 
прашања за кои сите можете да разговарате во големата група. На пример:

• Замислете дека блиску до вашата куќа/стан има заедничка градина каде што можете 
да садите зеленило и цвеќиња со вашите пријатели и соседи. Како тоа ве прави да се 
чувствувате?

• Замислете дека некои од вашите роднини немаат работа и многу се грижат за фактот 
дека нема да можат да обезбедат снабдување со храна за своето домаќинство.

• Дали мислите дека семејната градина ќе ги натера да развијат чувство за сопствената 
вредност и самопочит?

• Замислете дека живеете во блок згради. Дали мислите дека ако има урбана (едукатив-
на/рекреативна/еколошка/социјална) фарма блиску до вас, често би ја посетувале? 
Какви активности би правеле таму?

Насоки
Преку следните чекори, оваа активност им дава можност на учениците да 
замислат и да дизајнираат едукативна градина за нивното училиште:

1. Учениците ќе размислуваат за тоа како урбаното земјоделство може да им 
помогне во подобрување на животот и секојдневните активности.
2. Учениците ќе дизајнираат и ќе креираат едукативна градина за нивното 
училиште со употреба на лего-коцки.

Подготовка на активноста:
Внимателно прочитајте го Модул 6 во наставната програма за да можете да ги олесните дис-
кусиите.
Создадете станици за секоја група со ставање две бироа заедно. Погрижете се да има растоја-
ние помеѓу групите. Подгответе го целиот материјал однапред.
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Оценување
•  Можете да го користите прашалникот за 

евалуација на влијанието што ќе го раз-
вие проектниот конзорциум во кој уче-
ниците ќе можат да означат како се чув-
ствуваат за одредени едноставни изјави 
(1-5 Ликертова скала користејќи емоти-
кони наместо бројки); забележуваат што 
научиле од активноста; размислуваат 
за употребата на лего за подобро да ги 
разберат темите на кои им биле преда-
вани; истакнуваат на какви проблеми/
тешкотии наишле при спроведувањето 
на активноста; пишуваат што не им се 
допаднало; предлагаат подобрувања на 
оваа активност.

Испорака на активноста (90 минути):
1. Кажете им на учениците дека ќе работат во групите што веќе сте ги создале во воведниот 
дел од оваа активност. Секоја група ќе има мисија: да замисли, да дизајнира и да развие едука-
тивна градина за своето училиште користејќи ги лего-коцките.
2. Соберете ги учениците и кажете им дека заедно ќе одите да се прошетате низ училишните 
простории. Кажете им дека ќе шетаат со своите групи и треба да разговараат меѓу нив зошто е 
важно да се има едукативна училишна градина и каде би можеле да ја создадат оваа градина.
3. Откако ќе се вратите во училницата, кажете им на учениците да почнат да ја дизајнираат 
својата образовна училишна градина, имајќи го предвид она што го разговарале и го забеле-
жале за време на нивната прошетка. Дајте им го материјалот 1, како и хартија со флипчарт и 
шарени маркери на секоја група и замолете ги да ја дизајнираат и подоцна да ја изградат своја-
та градина следејќи ги предложените чекори.
4. Потоа, оставете доволно време за да ја изградат својата училишна зграда, вклучувајќи ја 
имагинарната училишна градина со користење на лего-коцките. 
5. Откако секоја група ќе заврши, дајте им го материјалот 2 и замолете ги да го пополнат заедно 
со нивната група.
6. Потоа, секоја група ја презентира својата образовна училишна градина пред целото одделе-
ние користејќи ги двете брошури како водич.
7. Поттикнете ги учениците да ги соберат сите нивни мислења и чувства за важноста да се 
има образовна училишна градина и доставете го финалниот документ до управниот орган на 
училиштето и здружението родители/наставници/здружението родители-старатели со цел 
да се изврши притисок за создавање на училишна градина.

Заклучок (30 минути):
1. Направете колаж од сите мислења и чувства за важноста да се има образовна училишна 
градина, вклучувајќи фотографии и од фазата на дизајнирање и развој на „новото“ училиште 
што има образовна училишна градина, додека разговарате за важните научени лекции.
2. Проценете ги новите стекнати знаења и вештини.
3. Затворете ја активноста заблагодарувајќи им се на сите за нивното учество и за вредните 
идеи.
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Совети
• Максималниот број учесници во 

секоја група нека не надминува 
четири ученици.

• Дозволете им на учениците сло-
бодно да се изразат во воведот 
на активноста, но внимавајте да 
ја олесните дискусијата врз ос-
нова на содржината на Модул 6.

• Погрижете се сите ученици да 
ги споделат своите мислења и 
да бидат почитувани во малите 
групи.

Материјал
• Обоени самолепливи белешки и/или ли-

стови А4 за вовед во активноста
• Флипчарт
• Маркери
• Ножици и лепило
• Обоена хартија со која можат да сечат 

парчиња за нивната градина
• Печатени копии од анекси (еден по група)
• Лего-коцки
• Еден картонски лист А2 за завршен 

колаж 

  Материјали
• Анекс 1: Листа за проверка 
•  Анекс 2: Мојата училишна градина 

  

Адаптација за деца над десет години
Оваа активност може да се повтори за деца над десет години, бидејќи е флексибилна на раз-
лични потреби за учење и образовни нивоа. На пример, во воведот на активноста, можете 
да разговарате за покомплицирани прашања, како што се растечкото население во големите 
градови или важноста на урбаното земјоделство за економската автономија на жените. Сите 
овие прашања можат да се најдат во Модул 6, вклучувајќи бројки и географски податоци.
Дополнително, на крајот од оваа активност, наместо да креирате колаж од мислења и чувства, 
можете заедно со вашите ученици да подготвите документ за политика/препорака за полити-
ки и да го доставите до органот за управување со училиштето.

Корисни линкови/понатамошно читање
Можете да ги користите сите линкови и библиографијата предложени во Модул 6. На пример:

Следното видео е воведно видео за урбаното земјоделство и еластичното градинарство за 
деца и со деца. Тоа е многу инспиративно за вас да го користите за време на вашите часови.
Урбаното земјоделство е за деца. Ајде да растеме!

Следниот есеј од Кирстен Берхан може да ви даде неверојатни сознанија за тоа како да ја 
користите училишната градина како алатка за учење и учење: „Градината, мајстор наставник“:
«The Garden, A Master Teacher»

Нурнете во неверојатниот свет на „Лајф лаб“! Програмата „Лајф лаб сајанс“ е национален 
лидер во образованието засновано на градина, посветено на развивање и користење на учи-
лишните градини како „живи лаборатории“, каде што учениците можат да го интегрираат и да 
го применат она што го учат во училницата.

Водич за тоа како да почнете училишна градина
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Модул 6 / Активност 3 / Анекс 1: Список за проверка

Список за проверка што треба да се советува при дизајнирање и изградба на 
вашата градина

* Следната листа вклучува чекори што треба да ги земете предвид кога го развивате 
вашиот модел. По секој чекор, напишете ги вашите мисли и забелешки во полето.

1. Формирајте Комитет за градина: Одборот за градина донесува одлуки за тоа како 
ќе изгледа училишната градина, за што ќе се користи и како ќе функционира. Комите-
тот идеално треба да се состои од пет до десет члена кои ги претставуваат следните 
области:
• Администрација на вашето училиште
• Наставен кадар
• Ученици
• Родители
• Волонтери од заедницата (општина, невладина организација, земјоделски здруже-

нија итн.) 
Кој ќе учествува во вашата градинарска комисија?

2.  Определете ги целите за вашата градина: Откако ќе ја формирате вашата коми-
сија, одредувањето на целите за вашата градина е важен следен чекор. Училиштата 
градат градини од различни причини. Еве неколку заеднички цели.
• Да се обезбеди практично учење на отворено.
• Да се одгледува храна за училишни програми.
• Да испрати свежо овошје и зеленчук дома со учениците.
• Да се намали отпадот од храна создаден од училиштата.
• Да се обезбеди терапевтски простор за деца и млади.
Идентификувањето на целите за вашата градина ќе ви помогне да одредите која голе-
мина и кој стил на градина ви треба.
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 Откако ќе имате чувство за насоката на вашата градина, разгледајте ги следните пра-
шања за дополнително да ја усовршите вашата визија:
•  Кој ќе ја користи градината?
•  Колку често учениците ќе ја користат градината? Кој ќе биде одговорен за распо-

редот?
• Кој друг е потребен за да ги постигнете вашите цели?
Кои се целите на вашата градина? Накратко одговорете на горенаведените прашања 
за да ви помогне да ја одредите вашата
визија.

3. Најдете го вашето место: Сега, кога ги знаете главните цели на вашата градина, 
прегледајте ги достапните локации и одредете која е соодветна за вашите потреби. 
ЗАПАМЕТЕТЕ ја нашата прошетка низ училишните простории. На патот, разгледајте ги 
следниве прашања:
• Колку простор ви е потребен за да ги исполните вашите цели?
• Дали има доволно сонце?
• Каде е вашиот пристап до вода?
• Каков тип почва има на локацијата?
• Дали местото е безбедно?
Накратко одговорете на горенаведените прашања. Побарајте помош од вашиот на-
ставник ако ви треба.
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4. Планирајте и дизајнирајте го вашето место: Размислете за следните елементи до-
дека го почнувате процесот на дизајнирање. Кои од нив би ја надополниле вашата гра-
дина? Прашајте го вашиот наставник за какви било појаснувања или прашања и напи-
шете во полето подолу како ја замислувате вашата градина. Користете ги флипчартот 
и маркерите за да го нацртате.
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5. Размислете за материјали: со вашиот нов дизајн, размислете кои материјали ќе им 
требаат на учениците и на наставниците за да го искористат максимумот од вашата 
градина. Ова вклучува размислување и за фазата на градење и за оперативната фаза. 
Разгледајте ги следните предлози и запишете ги вашите материјали:

•  Ако вашата градина содржи подигнати градинарски кревети, од што ќе бидат на-
правени? Рециклирана пластика или дрво?

• Почва.
• Ѓубрива: Хемиските ѓубрива можат да им дадат на растенијата брз лек, но се пока-

жа дека долгорочно ја осиромашуваат почвата. Наместо тоа, хранете ги растенија-
та и почвата во исто време со органско ѓубриво за сите намени.

• Наводнување: Различни системи за наводнување се достапни за да одговараат на 
различни дизајни на градина.

• Алатки: затоа што повеќето градини се дизајнирани за посета на едно одделение 
истовремено, бројот на алатки обично ја одразува просечната големина на часо-
вите во вашето училиште. На пример: Поилка (3); Рачни мистрии (25-30); Тркалезна 
лопата (2); Рамна лопата (2); Градинарска мотика (2); Виљушка за копање (2); Црево 
за безбедно вода за пиење (1); Градинарска канап (ролна од 400 метри); 

• Градинарски ракавици (25-30); Етикети на растенијата (50); 1 количка; 1 прскалка
• Оградување: Училишните градини имаат корист од сигурната ограда. Жичена мре-

жеста ограда со дрвени или метални столбови обично се поекономични од дрве-
ните летви или огради.

СЕГА СТЕ ПОДГОТВЕНИ ДА ПОЧНЕТЕ ДА ГО ГРАДИТЕ МОДЕЛОТ 
НА ВАШАТА УЧИЛИШНА ГРАДИНА СО КОРИСТЕЊЕ ЛЕГО-ВОЗИЛА! 
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Модул 6 / Активност 3 / Анекс 2: Мојата училишна градина

Рефлексии по дизајнот и градењето на мојата училишна градина

1. Какви елементи додадовте во вашата училишна градина? Зеленчук, овошни дрвја, 
цвеќиња?
Зошто ги избравте овие елементи?

2. Дали мислите дека би можеле да ја искористите вашата училишна градина за да 
дознаете повеќе за градинарството и ботаниката, исхраната, образованието на по-
трошувачите и земјоделството? Како?
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3. Опишете лекција што би можеле да ја земете/научите од вашата училишна гради-
на. Размислете за учење во природа, набљудување со вашите соученици, користење 
техники за негување на вашата градина, јадете ги производите, научете од каде доаѓа 
нашата храна, научете како можете да живеете добар живот ако негувате сопствена 
храна итн.

4. Дали сметате дека е важно да имате сопствена училишна градина? Зошто?
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