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Увод

Савремени изглед наше планете је резултат сложених интеракција и процеса трајалих милионима
година — климатских промена, геолошких процеса, специфичне геоморфологије и рељефа,
интеракција међу живим организмима и људске активности. Последњих векова људска активност
је довела до много промена те крхке равнотеже. Уништавање природних станишта, нестајање
великог броја врста биљака и животиња и загађење животне средине напредују таквим темпом, да
угрожавају постојање живота на целој планети.
Заштита биолошке разноврсности (биодиверзитета) планете је важан приоритет у концепцији
за одрживи развој и, према томе, образовање за упознавање и заштиту биодиверзитета има важан
значај — с једне стране, за постизање циљева одрживог развоја и с друге, укључивање младих људи.
Образовање за одрживи развој постаје прироритетно као одговор на продубљујућу антопоеколошку
кризу. Данас пред наставницима и предавачима из целог света на дневном реду не стоји убеђење да
је образовање из екологије и одрживог развоја нужно, него како да се постигне највећа ефективност
у том процесу. Ово захтева формирање знања, развијање вештина за процену и одлучивање,
формирање односа и одговорног понашања младих, што се може ефикасно постићи комбинацијом
традиционалних и интерактивних метода подучавања.

Планински рељеф испресецан долинама река и очувана природа су неки од разлога за изузетно
богатство биолошке разноврсности (биодиверзитета) области Ћустендил и Лебана.
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Деца се са задовољством упуштају у
истраживачке изазове и тако створена
љубав према природи остаје целог живота.

Сваки млади ученик је будући активни
члан друштва. Са добрим знањем и вештинама
он би могао да буде добро припремљен и може
да има одговарајући однос према неопходним
мерама за управљање и заштиту природе у
регионима Ћустендил и Лебане. И коначно,
али не најмање битно, проток информација од
ученика до њихових родитеља и пунолетних
чланова породице био би од великог значаја.
Да би постигли овај циљ, наставници ће
играти главну улогу применом развијеног
модела образовања, јер ће они бити страна
која одржава контакт са ученицима и њиховим
породицама.
У овој краткој књижици нудимо неколико
идеја за популаризацију бугарског и светског
биодиверзитета и за неговање љубави према
природи наше земље и њеном очувању.
Надамо се да ће оне помоћи овом чудесном
крају Балканског полуострва да остане
нетакнуте природе и да буде сачувана је за
наше наследнике.

Природа — наш дом и како да је сачувамо
• Заштићена природна подручја у трансграничном региону Ћустендил
— Лебане

Информативни блок
Заштита природе значи заштиту наше животне средине и биљака и животиња које живе у њој.
Биолошка разноврсност (биодиверзитет) (много различитих врста биљака и дивљих животиња) је
важна за здравље наше планете. Међутим, многа места и врсте су угрожени, тако да им је потребна
наша помоћ. Један од начина да их заштитимо је да означимо заштићена подручја у којима ће се
осећати сигурно.
У ту сврху већина држава света су направиле националне паркове и друга заштићена подручја.
Унутар њих је укључено много природних резервата, који су одређени за заштиту одређених врста
биљака или животиња.
На таквим територијама су на снази бројна ограничења, која су са различитим мерама, у
зависности од степена заштите.
Заштићена подручја, наведени по мерама заштите: резерват, национални парк, споменик
природе, одржаван резерват, парк природе и заштићена област.
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Старе и очуване букове шуме су
непроцењиво богатство за области
Ћустендил и Лебане.

•
•

•
•

•

Водопад
Скакавица
је
једна
од
најпознатијих заштићених територија у
Ћустендилској области.

Резерват — у резерватима је забрањена било која људска делатност, са изузетком посета у науче
сврхе, пролазак људи по маркираним стазама, укључујући образовне сврхе;
Национални парк — за основну улогу има очување разноврсности екосистема и заштиту
дивље природе, заштиту и очување биолошке разноврсности (биодиверзитета) у екосистемима;
пружање могућности за развој научних и образовних активности, стварање предуслова за развој
туризма, еколошки прихватљив начин живота локалног становништва и друге активности
у складу са заштитом природе.Забрањена је интервенција која има утицај на у биолошку
разноврсност (биодиверзитет), сакупљање ретких, ендемичних, реликтних и заштићених
врста, уништавање биљних и животињских врста. У Бугарској постоје три национална парка —
„Рила“, „Пирин“ и „Централни Балкан“, а у Србији их има пет — Ђердап, Копаоник, Тара, Шар
планина, Фрушка гора;
Споменик природе — укључује камене облике, пећине, јаме, водопаде, налазе окамењености
и минерала, пешчане дине и друге карактеристичне и атрактивне облике неживе природе, који
имају изузетну вредност због своје реткости, репрезентативности и естетичности.
Природни парк — укључује области, разноврсне екосистеме са много разних врста биљака
и животиња и њихових станишта, са карактеристичним и значајним пределима и објектима
неживе природе. У парковима природе се забрањује уношење страних врста биљака и животиња;
испаша животиња, осим на местима предвиђеним за то, као и друге активности које би довеле
до оштећења екосистема и врста на територији парка;
Заштићена област — територија са карактеристичним и значајним пределима, а такође и
станишта угрожених ретких и рањивих биљних и животињских врста и њихових заједница. У
заштићеним областима се забрањује активности које могу имати негативан ефекат на очување
конкретних објеката, предмета заштите.
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У општини Ћустендил има осам заштићених територија — два резервата Црвена река, Гарба
— одржаван резерват), четири заштићене области (Вековна букова гора, с. Граница; Зелени рид;
Налазиште Анасонове дивизма, с. Црвењано; Маноловото) и три споменика природе (Ључбунар,
водопад Света Ана, Пећина). Делови општине су укључени у 7 заштићених зона еколошке мреже
Натура 2000 — шест по Директиви о стаништима и 1 по Директиви о птицама. На територији
општине се налаже и два одабрана подручја за очување дневних лептира у Бугарској.
У општини Лебане се налази део парка природе Радан.

Образовне активности
Активност 1. Да упознамо наше заштићене територије и зашто су важне за заштиту
биолошке разноврсности (биодиверзитета)
Организујте основно и кратко представљање територија (које су то територије и у којим се циљним
областима налазе), тако да посветите посебну пажњу онима које се налазе у вашој области.
Поставите питање: Шта угрожава живи свет? Зашто сваког дана нестају биљне и животињске
врсте? Запишите идеје на табли или постеру. Деци се пружају информације о смањивањи бројности
и нестајању врста. Коментаришите факторе који воде до смањивања њихове разноврсности.
Објасните им да је заштита биолошке разноврсности (биодиверзитета) компликовано и може да
се представи за разматрање на четири нивоа — заштита раса и сорти, врста, заштита станишта и
заштита места или целих подручја.

• Како да помогнемо

Информативни блок
Понекад неколико ситница урађених у право време могу да промене ток историје и да спасу
много живота. У заштити природе ситнице су од огромног значаја и свако од нас има улогу у том
процесу. Ево неколико малих савета како да помогнемо природи нашег прелепог краја Балканског
полуострва.

Образовне активности
Активност 1. Дом за наша јаја и децу
Водоземци, као што већ знате, имају потребу за водом да би се размножавали. У води они снесу јаја
и тамо се развијају њихове ларве. Ларве жаба су познате као пуноглавци. Зато свака трајна локва
или вир може да буде од огромног значаја за њих. Потражите око вашег насељеног места чесму
за појење животиња са много корита или чесму у шуми или близу поља, која непрекидно тече.
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Чак и корито сеоске чесме може да
буде драгоцен дом за неке заштићене
животиње.

Ако чесма за појење има корита без воде или
су корита напуњена отпацима (пластиком и
гранама) — очистите их. Ако има могућности
да се низ чесму ископа мала рупа у којој ће
вода да се задржава трајно — направите је и
оградите је камењем. Тако ће да се очува што
дуже и неће бити потребно да се чисти често.
У тој оази ће се населити не само водоземци
— жабе, мрмољци и даждевњаци. Имаће и
много инсеката који ће је користити.

Активност 2. Да посадимо шуму
Живот једног дрвета почиње од семена које проклија из земље. Да бисмо имали здраву и лепу шуму
потребно је да је њој већина дрвећа израсли из семена, а не да буду изданци из пањева посечених
дрвета. Потребно је врло мало да помогнемо и посадимо нашу шуму. Треба само да започнемо.
Прво изаберемо погодне врсте дрвећа, које се иначе срећу у околини вашег насељеног места —
храст китњак, цер, јасен, јавор, граб. У јесен сакупите семена — жирове, крилата семена јасена и
јавора. Посадите их у саксије или кантице са земљом, полијте их и одржавајте земљу влажном, али
не буде мокра. Семена можете да посадите и на одређеном месту у школском дворишту. Она ће да
проклијају у пролеће и следеће јесени ћете имати спремне саднице. Изаберите погодно место, где
је шума уништена. Можете да затражите помоћ локалних шумара. Затим посадите саднице према
њиховим упутствима на одабрано место. Свако дрво које посадите расејаће милионе семена уз
помоћ ветра и птица и даће живот вашој новој шуми.
У природи велики део семена се посади захваљујући … птицама. Сојке и свраке често затрпавају
жирове да их сачувају за зиму. Често их заборављају и жирови клијају и стварају будућу шуму. И
ви можете у јесен на изабрано место, одговарајуће за пошумљавање, да затрпате жирове или друга
семена. За неколико година изненадиће вас успех.

Утицај људске активности
• Неповољне појаве за животиње и биљке

Информативни блок
Свим живим организмима треба дом у коме могу да живе — да се угодно осећају, да се хране,
размножавају… Те домове биљака и животиња називамо стаништима. Међутим, понекад се
дешавају разни догађаји који могу да оштете или чак да разруше њихове домове… Због тога се
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Ветроизвале некад могу да направе огромне штете, које природа брзо успева да обнови.

губитак станишта сматра основном претњом за биодиверзитет у светским размерама. Узроци који
могу да доведу до губитка станишта, се могу поделити на нормалне природне процесе и оне који су
резултат човекове интервенције.
Промене климе, у последње време загревање и исушивање, ветроизвале, пожари изазвани
ударом муње или великом сушом и врућином, су нормални природни процеси. Независни од човека,
они су мењали пределе, али никада толико драматично да би угрожавали постојање појединих врста
биљака и животиња. Понекад се, из различитих разлога, неке животиње почну масовно множити
у неком периоду и одједном досегну огроман број на неком месту. Научници ову појаву називају
каламитетом (пренамноженост) и овај природни процес може довести до значајних промена у
станишту које та животиња насељава. Сви смо чули за најезду летећих скакаваца, а у последње
време смо сведоци масовног јављања дневног лептира званог стричковац или чкаљевац, а исто
важи и за многе друге животиње. Тај лептир преко целе године живи у Африци, а у пролеће лети на
север и колонизује Европу, чак до поларних области. Ту образује две или три генерације, али зиму
преживљавају само они који живе у јужној Европи (укључујући и Бугарску). То је у потпуности
прородан процес, али у последњих неколико година бројност им је веома висока, па чак постоји и
један случај где су налик облаку заклонили Сунце. Таква масовна пренамноженост је посебно честа
код страних врста, намерно или случајно унесених код нас. Оне овде немају природне непријатеље
и, ако су им услови одговарајући, брзо се развијају у великом броју — у нашем региону такви
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Лавине имају огромну рушилачку моћ.

су азијска вишебојна бубамара, липина и листонога борова стеница, а свако зна за кромпирову
златицу.
Нажалост, промене које изазива човек су много више нагле и драстичније.
Шуме у нашем региону су у великом степену имале исту судбину као Велика бугараска шума
како су је у средњем веку звали путници и хроничари. Упоредо са пожарима, сеча је одузимала
велике делове шума. Дрво се најчешће користило за огрев, а релативно ретко за изградњу.
Истовремено се на исти начин у равницама земља ослобађала за земљорадњу. Нажалост, и данас
се на планинама спроводе тзв. „шумарски радови“, који често нису у складу са природом и
специфичношћу датог станишта и то доводи до драстичних промена животне средине и истребљења
различитих врста биљака и животиња. Пожари се често наводе као један од узрока уништавања
станишта. Ретко настају природним путем у много чешће су за пожаре одговорни (директно или
индиректно) људи. Као резултат намерних пожара које су у прошлости пастири изазивали на
планини Осогово, планина је готово изгубила појас црногоричних шума, а на већим висинама
планина је без дрвећа, прекривена ретким грмовима клеке и зановетка. Срећом са променом начина
живота и земљорадње, у последњих сто година пожари су овде постали реткост. Много озбиљнија
промена биолошкој разноврсности (биодиверзитету) на глобалном нивоу и у нашем региону, јесте
грађевинарство које покрива све више нових територија. Поред директног уништавања животне
средине, тако се нарушавају и природни односи међу јединкама или популацијама, што понекад
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може да буде погубно. Веома озбиљна претња и реалан проблем који утиче и на човека је загађење
животне средине — било ваздуха или воде. Највећи и најозбиљнији загађивачи ваздуха су бројне
фабрике, а посебно у нашем региону један од главних загађивача је ТЕЦ „Бобов дол“, затим
моторна возила и грејање на чврсто гориво. За воду је веома штетно загађење нафтним дериватима,
који образују „мастан“ слој, који се задржава на површини воде, и директно омета дисање водених
животиња и мења поршински напон што на крају доводи до истребљења великог броја водених
животиња. Речна корита су испуњена отпадом и смећем и све то доводи до истребљења неколико
врсти риба и многих мањих животиња. Недавно су томе додате и модерне, али много штетне, мини
хидроелектране које често немају рибље стазе или не функционишу из једног или другог разлога.
Хидроелектране такође утичу на промену нивоа воде која доводи до исушивања обалних делова
или делова корита река, као и до преомене брзине тока које утиче на концентрацију кисеоника
у води. Озбиљну претњу, превазходно за птице и љиљке, преставњају небезбедни далеководи и
ветрогенератори. Друга претња, у вези са човеком, је директно уништавање, најчешће прекомерним
ловом и риболовом.
Наши преци су потпуно зависели од природе и увек су знали колико и како да је користе, да би
могли да заједно живе са природном средином и свим њеним становницима.

Образовне активности
Активност 1. Напојимо странца
Потребан материјал: дрвене дашчице, глинене судове за саксије, старе металне плитке чиније или
тепсије.
Вода је основа за живот на земљи. Ни једно живо биће не може живети без воде. У насељеним
местима често нема појила за дивље животиње и нарочито за птице. Можемо лако да им помогнемо
преко лета.
• Изаберите погодно место — парк, башту, двориште са зеленилом, места где у близини нема
појила.
• Помоћу дашчица, летви или директно на неким дебљим гранама дрвета причврстите судове.
Можете их поставити и на неком нижем прозору.
• Напуните их водом и чекајте. Видећете да током лета они постају привлачна места за многе
птице. Важно је да их редовно допуњујете и ако је вода загађена, да је редовно мењате.
Ако сте прихватили ту обавезу — молимо чините то током целог пролећа и лета —
птице ће рачунати на вас. Можете поставити суд са водом на земљи или на прозору и
птице ће га користити за купање и појило.

Активност 2. Цветови за наше пољане
Сви се у пролеће и лето, радујемо цветним пољанама и ливадама. Неправилна паша, недостатак
кошења, што је током векова формирало те заједнице, као и неке друге човекове активности могу
бити узрок да са ливада нестану врло важне врсте биљака. Тако могу да нестану важне медоносне
биљке за пчелиње породице, као и житне траве високе хранљиве вредности за домаће животиње. Уз
помоћ вашег учитеља можете сакупити семе од трава у добро очуваним сенокосним ливадама и да
га разбацате на местима тамо где је биљна разноврсност ниска.
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• Инвазивне животиње

Информативни блок
Стране врсте су организми који су људском активношћу пренете изван њихових природних
станишта. Начини преноса су многобројни и различити — нехотичан пренос робом, товарима,
баластном водом у бродовиима, прилепљени или упали у превозна средства као „стопери“, намерно
пренети као домаћи љубимци, као грабљивице за биолошку борбу или за узгој и коришћење крзна
или за лов. Многе биљке су пренете као медоносне или у шумарству за учвршћивање обала и за
борбу са ерозијом. На новим местима најчешће без природних непријатеља и без других фактора
који регулишу њихов број, стране врсте често направе већу штету од жељене користи. У Европи
има више од 14 000 страних врста организама од којих око 15% неповољно утичу на биодиверзитет,
економику и друштво и називају се „инвазивне стране врсте“.
Инвазивне стране врсте улазе у жестоку конкуренцију са локалним становницима за храну,
места за одмор и размножавање. Када су инвазивне врсте грабљивице и паразити, локалне врсте
постају њихове жртве.

Образовне активности
Активност 1. Неуредни путници
Погледајте заједно светску мапу или глобус и опишите у која је најудаљенија и интересантна тачка
на којој желите да одете. На који начин бисте отпутовали? Сада замислите да немате карту и имате
једину могућност да се сакријете на превозном средству тако што ћете постати невидљиви део
путничког пртљага, да се смањите толико да не могу да вас примете унутра, да имате могућности
дасе причврстите уз неки део превозног средства, тамо где нико неће да вас тражи, да постанете
добар пријатељ неком путнику и да вам он купи карту. Упоредите ваше идеје са тиме како путују
инвазивне животиње и биљке које ћете видети на сликама. Дали сте видели неку од њих и дали сте
их видели у близини ваших домова или у природи око града или на селу?

Пажња — неке од нај опаснијих страних инвазивних врста
Црвенолика корњача
Домовина: Произилази из Северне Америке
Гаји се као домаћи љубимац и донедавно се продавала у зоомагазинима. Када порасте тражи већу
површину и бриге и временом досади домаћинима. Најлакше решење им је да свог љубимца пусте
„на слободу“, али у дивљој природи црвенолика корњача почиње да смета локалним врстама корњача
у конкуренцији за храном и највише — па местима за одмор и ношење јаја и полако их измешта чиме
им штети.
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Бубамара арлекин
Домовина: Произилази из Источне Азије
Када је посматрате: прождрљива грабљивица која једе све што је мање од ње и може да га улови.
Ларве и одрасле једу велике количине лисних ваши, ларве локалних врста бубамара, њихова јаја.
Лако се виђа у пролеће и почетком лета на гранама дрвета — јавор, липа и др. Зимује улазећи у
затвореним просторијама и образује огромне наслаге због хемијских сигнала (феромона), које шаље
себи сличнима.
Кромпирова златица
Домовина: Произилази из Северне Америке
Где можете да га видите: храни се кромпировим лишћем или сродним биљкама. Може се хранити
парадајзом, паприком, патлиђаном, кокошјим грожђем. Лако се види поједено лишће са јајима,
ларвама и одраслим бубама.
Шимширов мољац
Домовина: Произилази из Источне Азије
Где можете да га видите: храни се искључиво шимширом. Лако се види поједено лишће на шимширу
и суседне гране исплетене свиленастим нитима. Привлачи га светлост и често пада на зидовима кућа
у близини нападнутих вртова са шимширом.
Лузитански голаћ
Домовина: Југозападна Француска
Где га можете видети: среће се у огромним количинама у шибљицима, парковима, двориштима,
пољопривредним баштама, свакавим синантропским стаништима, најчешће у близини река, канала,
бара.
Платанова чипкаста стеница
Домовина: Северна Америка
Где је можете видети: храни се соковима од платановог лишћа. Одрасли и ларве од маја до почетка
октобра налазе се на доњој страни платановог лишћа. У преосталом времену крију се испод отпале
платанове коре. Нападнуто лишће лако се познаје по светлијим местима где су се стенице храниле.
Њен ближи рођак — храстова чипкаста стеница храни се на храсту и такође је инвазивна врста у
Бугарској.

Азијска вишебојна бубамара је незасит
прождрљивац.
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Америчка бубашваба воли топле домове.

Листонога
препознаје
ногама.

борова стеница се лако
по проширеним задњим

Браон мрамораста стеница често улази у
људске домове ради презимљавања.

Лисни минер кестена
Домовина: научници још увек расправљају откуд се пре око 35 година појавио овај освајач
Где можете да га видите: ларве се хране меким ткивом лишћа коњског кестена. Једући ткиво, оне
пробијају галерије у лишћу, који се лако примете као браон ивице на зеленим деловима. Крајем
пролећа и почетком лета се излегу минијатурни мољци, који у облацима лете око кестена или слећу
на кору стабла и гранама.
Сунчана риба
Домовина: Северна Америка
Намерно пренета у Европи као акваријумска рибица. Нажалост, врло брзо успева да заузме ново
станиште и да се рашири по целом континенту. Позната је свим риболовцима под различитим
именима — сунчана риба, сунчаница, часовник. Сунчана риба је грабљивац и храни се икром и
ларвама локалних врста риба, што је чини нежељеним гостом у свим водним басенима.

Активност 2. Убежиште
Налажење хране, убежиште за зимовање, размножавање и подизање потомства, избегавање
грабљивица и болести су само неке активности које обезбеђују опстанак сваког посебног организма.
Ако желите да се сами уверите, играјте следећу игру уз помоћ вашег учитеља.
Поделите се на две групе, са једнаким бројем деце у свакој.
Изаберите улогу — једна група ће бити седмотачкасте бубамаре које су локалне за европску
природу. Друга група ће бити познате бубамаре арлекин.
Исеците једнаке правоугаоне листиће 10/7см., три пута више од броја играча. Нека свако од вас
нацрта по једно убежиште за бубамару преко зиме — кућу, испод камена, испод коре старог дрвета
и др. После тога нека половина вас нацрта храну за бубамаре — лиснате ваши, а друга половина
нека нацрта по једног мрава који је грабљивац. На осталим листовима, који су толико, колико и ви,
напишите према вашој улози дали сте бубамара арлекин или седмотачкаста бубамара.
Предајте госпођи учитељици листове са убежиштем и храном и поређајте у круг сточиће, мање
један од вашег броја. После тога слично познатој игри „музичких сточића“, на знак ваше учитељице,
почните да обилазите око њих. Она ће за то време поређати испод стоћића убежишта, храну или
грабљивице, а да ви не знате шта је сакривено. На дати знак, седните. Ако на вашем сточићу имате
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лисну ваш, ви сте безбедни. Ако испод вашег стола имате мрава и у групи сте седмотачкастих
бубамара — поједени сте. Ако двоје од вас конкуришете за један сточић — ако сте у групи бубамара
арлекин — ви ћете га заузети. Као освајач, ви сте агресивнији и опстаћете приликом болести, које
нападају локалне врсте. После тога наставите, склањајући после сваког круга по један или два
сточића. Накрају анализирајте резултате. Које бубамаре су победиле — наше или придошлице?

Природни ресурси. Непроцењиви ваздух и вода
• Вода без које не можемо — колико воде има на планети?

Информативни блок
Шта је то вода! Вода је хемијско једињење које је основа живота на земљи. Без воде се не може
одвијати ниједан животни процес у живим организмима. Вода има три основна агрегатна стања:
чврсто — лед, течно — вода коју познајемо и пијемо и гасовито — пара, која се добија када воду
довољно загрејемо. Вода има и друга интересантна својства — када је вода замрзнута и налази се у
чврстом стању, она има већу густину и зато лед плива у води. Једно од врло важних својстава воде
је да она не проводи добро топлоту и због тога се велики водни базени споро загревају и споро
хладе. Тако је лето поред Црног мора хладније, а зима топлија него Ћустендилу или Лебану.
Вода је прозирна и то дозвољава пробијање сунчевих зрака неопходних за постојање
микроорганизама, водорасли и биљака у водним басенима.

Образовне активности
Активност 1. Колико година има вода?
Често чујемо израз — молим те, донеси ми чашу хладне, свеже воде! Ако сте попили чашу тек
наточене воде данас или јуче — колико година има она? Размислите и нека свако од вас запише
отговор на листићу. Упоредимо их — дали је неко знао?
Вода која данас тече у водоводима, рекама, жубори на изворима или пљушти са морским
таласима је иста она:
• У којој су се купали наши преци пре хиљаде година.
• Коју су пили диносауруси.
• У којој су пре 500 милиона година пливале древне ајкуле.
• У којој су се појавили први микроорганизми.
Практично, вода је на земљи од њеног постанка. У почетку је била у облику паре, али су при
хлађењу површине земље падале кише које су попуниле древне океане и мора. Постоје теорије,
да је велики део воде космичког порекла — пала је на земљу после судара са древним кометама
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Струма је једна од река са нејвећом биолошком разноврсношћу (биодиверзитетом) на Балканском
полуострву.

чија тела су било од леда или од привучених земаљском гравитацијом њихових репова од водене
паре. И сада се количина воде на Земљи повећава падањем у атмосферу ледених микро честица са
космичких објеката.
Активност 2. Колико је слатка вода на Земљи?
Неопходан материјал — флаша или други суд од 1 литра, 4 пластичне чаше, капалица, мензура од
10 мл. (може да се замени мерном шољом за дечије сирупе, шприцем или супеном кашиком — (2
супене кашике садрже 10 мл.).
Поступак експеримента:
Знамо да не можемо без воде и то не било какве, веч слатке и чисте воде. Не можемо пити морску
воду. Она је слана и не може утолити жеђ свим копненим и многим слатководним животињама и
биљкама. А дали има довољно слатке воде на Земљи? Две трећине површине земље је покривено
водом. Замислите да смо сву воде на планети сакупили у тој флаши од 1 литра? Пажљиво прелијте
из флаше 10 мл. у првој чаши — то је количина воде која се налази у свим језерима и рекама на
Земљи. У другој чаши прелијте 12 мл. — то је замрзнута количина воде на свим ледницима на
Земљи.
У трећој чаши прелијте 7 мл. — то је количина воде у земљишту.
Узмите капалицу и одмерите 10 капи у последњој чаши — то је количина у облику водене паре
у Земљиној атмосфери.
Све остало у флаши је вода у морима и океанима, која је слана и не можемо да је пијемо. Овај
мали експерименат нам је показао зашто треба да чувамо то непроцењиво богатство — чисту воду.
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Активност 3. Защо реке које се стичу са Осогова, не пресушују преко лета, када не пада киша?
Неопходан материјал: чиније, домаћински сунђер, вода
Дали сте себи поставили ово питање. Преко зиме и пролећа је лако, на високим деловима
планина има снега који се топи. Преко пролећа и јесени пада киша, али преко лета много ређе.
Одакле долази та вода?
Направимо следећи експерименат: Узмите
чашу воде и сипајте је у тањир. Поставите
суви сунђер у тањир. Дали се вода смањила?
Наравно — сунђер је попио део ње. Сачекајте
мало и ако се вода не смањује, извадите сунђер.
Шта се дешава? Вода се стиче из сунђера. У
почетку јаче, после у танком млазу и на крају,
у капима. Када престане да капље — стисните
сунђер. Има ли још воде. Испада да има.
Високо у планинама, у снижењима и
преовлаженим местима због обилних снегова
и киша формирају се мочваре и тресетишта.
У њима расте тресетна маховина чија стабла
расту, док им доњи део одумире и гомила
се у дебелом слоју. Тај слој од угинулих
делова тресетне маховине, може да достигне
дебљину од 10 и више метара. У Бугарској
до 2,5 метара. Тресет има својства сунђера и
не дозвољава да вода од истопљеног снега и
обилних планинских киша брзо истече, него
се задржава током целе године у планинама
као што је Осогово. На Балканском полуострву
има и планина изграђених од кречњачких
стена које пропуштају воду. Она пролази
кроз стеновите пластове и не задржава се. У
њима нема мочвара и блата и оне су суве, али
у њиховом подножју има великих извора, из
Чиста вода је непроцењиво богатство.
којих вода излази из подземних шупљина у
кречњачким слојевима стена.

• Прича о чистој води (драматизација бајке)

Информативни блок
Неопходни материјал за експерименте: вода, чаше, капалица, сапуница, епрувете или флашице,
чедиљка за чај (по могућству пластична), суви листови, картон (по могућству ламиниран) и
правоугаони плех.
Живот без воде је немогућ. За нас људе није неопходна било каква вода — но чиста, слатка
вода. Већ знате, да је такве воде врло мало на нашој планети. Већина воде на Земљи је слана и онај
мали део, који је одговарајући за наше потребе је угрожен од загађивања. Велики број животиња и
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биљака зависи од те воде и понекад најмања промена може да буде фатална за њихово постојање.
Да бисте видели колко је важно да сачувамо воду и како њене особине,које одржавају живот зависе
од њене чистоће — испричаћемо вам једну причу.

Образовне активности
Како да почнемо — као и свака прича!
Једном давно, било једно царство…
Пошто има царство — треба да има…? Разуме се цар. И у свакој причи цар није сам. Поред
њега је његова царица. Ако у некој причи има цара и царице, они би требало да имају……? Дете.
У нашем случају нека буде принцеза. Она је много лепа, паметна и веома вољена од стране својих
родитеља — као и сви ви. Је ли тако?
Е, нећемо сада да завршимо. Време је пролазило, принцеза је расла и дошао је тренутак да она
нађе мужа. Цар је толико волео своју ћерку да се мислио. ‘Добро, удаће се. Половину царства ћу
дати веренику, али ако је он неки неразумни човек, он ће да га пропије и моја љубимица ће страдати.
Зато, осим што треба да буде леп, будући муж принцезе треба да буде много паметан и добар. Треба
да влада са добрим срцем и разумом. Треба да испитам све кандидате и да им поставим један
задатак. Изречено урађено — Цар је наредио — свако ко жели да се ожени његовом принцезом нека
му донесе воду у решето. Лако је рећи — тешко је урадити. Кандидата је било много (принцеза
је била невероватно лепа и добра), али нико није успео. Имаше…. Шта? Разуме се и добар јунак,
као у свакој бајци. Но, тај јунак није пропустио да чита и учи, био је много паметан и пажљив на
часовима, баш као и сви ви. Он је чуо за тај изазов и рекао себи — нема ништа лакше, ја знам да
чиста вода има јединстене особине.
Експеримент 1
Узео је цедиљку (као вашу за чај), чисту воду (пробајте и ви са водом са чесме) и почео да додаје мале
капље једну по једну у цедиљку. Оне су се спајале, али на чудан начин нису процуреле. Пробајте
и ви да видите — казаћу вам да је лакше када користите капалицу. Тако је он отишао код цара и
показао му воду. Цар га је погледао и радост му је испунила срце — леп млад мушкарац, очигледно
много паметан и образован, стоји пред њим. Идеалан младожења за принцезу, а и њој се свиђа.
Али да ли ће се ту завршити? Не, разуме се. И у нашој бајки се појављује зли чаробњак. И шта
с’ њим? Он је решио да преузме царство и да одведе принцезу и сада се чудио шта да направи, а да
заустави доброг јунака.
Експеримент 2
Још када је чуо да ће неко посетити цара и да ће имати успеха, зли чаробњак је направио једну тајну
супстанцу. Она није била тајна, али је он знао њене тајне особине и док се цар радовао, чаробњак
је додао једну капљицу у јунакову цедиљку и сва вода је исцурила. Дворјани су одмах указали на
то и цар се растужио. Не може да порекне своје претходне речи — чини се да јунак није успео. Цар
није очајавао, већ је једноставно поставио нови задатак — натерајте гвожђе да плива. Може ли сед
есити тако нешто? За многе од нас то звучи невероватно, али за људе који су ишли у школу и знају
особине чисте воде, то је сасвим остварљиво.
Експеримент 3
Онда је јунак узео једну иглу — потпуно праву иглу од гвожђа и чашу чисте воде. Пре тога је
опрао и много бодро осушио руке. Иглу је пажљиво поставио на површину воде у чаши и…. Она
је запливала, разуме се. Јунак је знао да чиста вода има чудне тајне. (Пробајте и ви уз помоћ вашег
наставника). Цар се обрадовао. Међутим, чаробњак није мировао. Скривено је додао кап своје тајне
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супстанце и све је потонуло. Цар се поново растужио. Тајно, тајно — колко да је тајно, ако знаш,
много си паметан. Јунак је схватио шта је чаробњак урадио и рекао је:
- Честити царе, ја знам зашто се ово дешава, али дозволи ми да ти разоткријем тајну када ти
будем показао једну забаву за дуге зимске ноћи. Не заборавите, децо, да само пре неколико деценија
није било мобилних телефона, компјутера, телевизије, а само пре око једног века ни струје. Цар се
одмах сложио и рекао:
— Ако ми разоткријеш тајну, оженићеш се мојом ћерком.
Експеримент 4
Јунак се поново сетио особина чисте воде. Узео је један широк и плитак суд (замислите један плех)
и сипао у њега чисту воду. Од сувог листа је изрезао свој чамац са чудесним мотором (погледајте
како то изгледа на слици). Мотор ли је? Значи да треба и гориво — јунак је и то спремио. Узео је
тајну супстанцу од чаробњака. Поставио је чамац у воду — ако је пливала игла, пливаће и наш
чамац. Стајао је непомично, али само једна кап те супстанце је била довољна и чамац се устрелио
напред. Направите и ви чамац и пробајте.
После тога чаробњак се приближио и пробао да капне у мотор, али ништа се није десило.
Побегао је посрамљен. Цар је разумео све и замолио је јунака да му покаже поново. А јунак је
рекао:
— Показаћу, али морам да променим воду. Чак и неколико капи те супстанце јој мења особине.
И испричао је цару како је вода изграђена од молекула који се међусобно привлаче. Тако је успео
да одржи гвоздену иглу на површини воде. Тако што се међуссобно привлаче, ако је воде мало, они
образују капљицу и ако су рупице на цедиљки мале, тежина воде није довољна да надјача ту силу
— вода не цури кроз рупице. Та сила је много важна за многе живе организме, који је користе. Знате
ли ви такве? Сигуран сам да их знате — сетите се само газивода које се клизају по површини воде.
Питао се цар колко је важно да се учи и питао каква је та супстанца. Да ли сте погодили? Ја
јесам — најобичнија сапуница. Супстанце у сапуну смањују деловање силе која држи молекуле
воде заједно и они почињу да се крећу брзо — тако вода истече, више не може да задржи иглу
и она тоне — њихово брзо кретање је истрелило чамац напред. Али после тога чаробњак није
успео да га покрене — зато што су особине чисте воде већ нестале чак од неколико малих капљи
сапунице. Зато је важно да реке и језера, море и океане сачувамо чисте. Замислите шта се дешава
при загађењу са отпадним водама, хемикалијама, нафтним дериватима и свиме што бацамо у њих,
ако само неколико капљица сапунице тако мења особине чисте воде.

Ларве пролетњака се развијају само у
чистим и бистрим рекама.
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Газиводе користе особине чисте воде како
би се задржале на површини.

Треба да будемо одговорни. У природи вода може да се самопрелишћава ако је не загађујемо
непрекидно и ако смањимо отпатке и сами пречишћавамо воду. Многе реке које су постале мртве
због људске активности већ се враћају у живот. Размислимо о томе како можемо да помогнемо!

• Енергија из природе

Информативни блок
Не можемо без енергије.Она нам служи у свакодневном животу, за грејање, за производњу хране и
за индустрију, за кретање свих транспоптних средства. Одувек смо користили енергију из природе
из различитих извора. Данас превасходно користимо енергију од фосилних горива — угља и нафте,
као и од радиоактивних елемената, које добијамо од радиоактивних руда и користимо у нуклеарним
електранама. Неки од природних извора енергије су непотрошиви и обновљиви, као Сунчева
енергија, вода и ветар, други су непотрошиви и необновљиви — руде и друге ископине, а трећи су
потрошни и обновљиви — биљке и животиње. Да бисмо живели одрживо и да оставимо ресурсе

Наши преци су од давнина користили енергију воде у воденици као што је ова на слици.
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нешој деци, потребно је да користимо максималан број обновљивих извора енергије. У прошлости
наши преци су их користили и често је то био можда и једини непотрошиви извор за њих.

Образовне активности
Активност 1. Како је деда користио енергију воде?
Поставите ово питање разреду. Запишите следеће предлоге. Код вама блиским људи потражите
информације о употреби точкића на воду.
Повеживе сваки уређај, коришћен у прошлости са његовим особинама (дати су помешани у
табели).
Млат

Традиционални уређај за прање и обнављање одела, ћебади, шатора,
огртача, вунених тканина, истканог сукна од кудење. Снага хладне
воде која тече одозго користи се за прање, а не користе се никакви
препарати

Ваљарица или ступа

Огроман чекић покретан точком који се покреће снагом воде која
тече. У прошлости су на многим местима употребљавани за прераду
гвожђа. Један град у подножју планине Риле је добио име по многим
таквим уређајима који су се тамо користили пре два века.

Воденица

Традиционални занатлијски уређај за крајњу обраду готовог
текстила. Представља дрвено корито од великих греда, кроз које тече
вода и у који се ставља материјал за притискање. У кориту ударају
велики чекићи покретани великим точком за воду — долапом, са
дрвеним посудама — кантама у којима се пуни вода која истиче у
корито.

Тепавица

Врста млина који користи енергију воде која покреће точак који
покреће камене за млевење. Између њих су се зрне много брже
млела него када су била покретана од стране животиња или човека.

Има ли сличних уређаја у вашем крају? Ако их има, који од њих користе силу воде за производњу
електричне енергије.
Активност 2. Улови енергију
Можемо и сами да направимо турбину за ветар или чак ветроказ.
Узмемо прав дрвени штапић који монтирамо са пластелином на катронску подлогу. Од папира
правимо пропелер за турбине, користећи квадратно парче (може да се користи и не много тврд
картон или пластична фолија). Савијамо га по средини да добијемо троугао. Отворимо га и опет
савијамо перпендикуларно у односу на прво савијање. Опет га отварамо и од врхова према средини,
по добијеним линијама при савијању сечемо мало више од половине растојања. Узимамо врхове и
савијамо и ивице према средини. То понављамо са свим (четири) крајевима и причвршћујемо их
шпенаглом и стављамо на штапић (не треба да буде много чврсто да би пропелер могао слободно да
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се врти). Ако хоћемо да уместо турбине направимо ветроказ, треба да тако да причврстимо штапић
за подлогу да и он може да се врти.
Активност 3. Где одлази Сунчева енергија (соларна енергија)
Без Сунчеве енергије живот на Земљи би био незамислив. Али где одлази та енергија? Најлакши
одговор је греје нас, а ви сте мислили да је та енергија део вашег тела. Захваљујући Сунчевој
енергији биљке производе хранљиве материје од воде, гасова из ваздуха и минерала из земље. Шта
се дешава са Сунчевом енергијом можемо да видимо у следећем експерименту.
Узмите воду и мерну чашу или цилиндар. Измерите тачно 100 милилитара уз помоћ вашег
наставника. Након тога поделите сваком учеснику (минимум 10 учесника) по једну пластичну
чашу. Поређајте се у колону. Ваш наставник ће да сипе воду чашу првог од вас. Након тога је сипа у
чашу другог и тако до краја. На крају вода се сипа у мерни суд. Да ли је иста количина? Открићете
да се разликују. То је тако јер сваки пут мало воде остаје у свакој чаши. Тако је и са Сунчевом
енергијом — један део користе биљке за животне процесе, а други да производе хранљиве материје.
Животиње биљоједи користе соларну енергију која је укључена унутар биљака за своје потребе —
кретање, дисање или чак уз њену помоћ праве градивне материје за своје тело. Предатори, једући
друге животиње понављају процес. Дакле, део Сунчеве енергије коју биљке закључавају допире до
сваког живог бића.

• Животиње метеоролози

Информативни блок

У древним временима
Још од давнина човек је зависио од временских прилика: да се заштити од олује, да засеје усеве,
за наводњавање од кише, за жетву… Прави посебне календаре за сезонске циклусе, али како
предвидети случајне метеоролошке појаве. Живећи близу природе и посматрајући понашање
различитих животиња, људи су постепено приметили да њихово одређено понашање претходи
одређеној природној појави. Тако су нагомилане информације сажели и преносили са колена на
колено. На овај начин налазимо на веровања, пословице и изреке у фолклору многих народа, кроз
које се постављају временске прогнозе у складу са понашањем животиња. Ево само неколико
примера:
• ако ласта лети ниско изнад земље — падаће киша,
• ако пчеле ујутру не излазе из кошнице — време ће се погоршати,
• зрикавци су најбучнији пред сушу, а не певају пред кишу,
• мрави износе земљу и запушавају улазе — падаће киша,
• ако риба скаче над површином воде — време ће се погоршати,
• кокошке опуштају крила и костреше се — падаће киша,
• још пре 2000 гидина римски научник и филозоф Плиније Старији пише: „кад паук плете велику
паучину — биће лепо време, а ако је мрежа мала и са кратким нитима — очекуј лоше време“.
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Жаба гаталинка ретко греши у својим временским прогнозама.

Као што смо видели плетење мреже паука је још од давнина импресионирало људе, а крајем
XVIII века један француски генерал је чак издао књигу о њима и како њихово понашање може
да предвиди кишу, ветар, захлађење, ведро и сунчано време. Данас је научно доказано да пауци
тачно осећају колебање ваздушног притиска и влажности ваздуха и захваљујући овој особини
важе за једне од најпознатијих метеоролога. Има много примера и у свету инсеката. Посматрајте
мравињаке око себе, чак и оне мале између плочица на селу и приметићете да пре кише мрави ваде
и гомилају велику количину свеже земље око улаза. Познати француски природњак Жан Анри Фабр
је установио да је тврдокрилац балегар исто тако добар метеоролог који је осетљив на промене у
атмосфери. Када је време лепо, тврдокрилци увече напуштају своја скровишта и одлазе на пашњаке,
али ако предосете погоршање времена и олују, заривају се дубоко у земљу. Неки лептири као што
су копривар и његови сродници шаренци пре погоршања времена постану спорији и траже место
где ће да се сакрију, међу лишћем и гранама у крошњи дрвећа, испод надстрешница, па чак улазе и
у куће.
Као што видимо у фолклору, рибе су, такође, одлични метеоролози, при снижавању атмосферског
притиска и повећању влажности ваздуха инсекти почињу да лете ниско изнад земље или воде и
тако омогућавају рибама да их лове када испливају или се избацају по површини воде. Одличан
метеоролог је и чиков. Та риба достиже дужину од 20—30 cm и одлично је прилагођена ниској
концентрацији кисеоника у води и среће се у устајалим водама као што су мртваје река, блата и баре.
У акваријуму мењају своје понашање са променом ваздушног притиска. Када притисак пада, пре
погоршања времена, он излази на површину воде и плива раздражено у акваријуму, а при високом
ваздушном притиску, пре пролепшања времена, држи се дна и плива мирно.
Водене жабе и гаталинка исто су одлични метеоролози и у прошлости су чувани у теглама са
стубама које су вириле изнад воде. Када се попну у потпуности на стубе, као када се удаљавају од
обале у потрази за храном, тада је ваздушни притисак повећан и претходи погоршању времена и
киши, a када је влажност ниска и време лепо и сунчано жабе су целе у води.
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Међу птицама има много метеоролога, а посебно су међу њима осетљиве миграторне птице. Већ
су се причала предања о ластама и њиховом лету ниско изнад земље, у вези са погоршањем времена
пре кише — понашање у вези са летом инсеката, њихове главне хране. Једна од најгласнијих птица
— славуј прави концерт целе ноћи уочи лепог и сунчаног дана, а ако не пева, време ће се погоршати.
То важи и за бројне врсте птица које се удварају као што су тетреби. Углавном су морске птице,
галебови, зовоји и албатроси одлични метеоролози, захваљујући томе што осећају инфразвучне
фреквенце, предосећају олује и приближавајуће урагане.
Погледајмо сисаре међу мојима налазимо једног који може да нас информише о времену без да
излазимо из куће. Да, погодили сте — домаћа мачка. Опет по народном предању, „њено купање“
и одржавање тоалета су чешћи и интензивнији пре погоршања времена. Научници имају одговор
и на то питање — мачка се „купа“ како би пред лов сакрила свој „одајући“ мирис коже и крзна
(одјек времена још пре него што је мачка постала домаћа животиња), а тај мирис се појачава при
снижавању атмосферског притиска које претходи погоршању времена.
Видели сте да без посебног знања из зоологије, посматрањем понашања животиња у нашем
најближем окружењу можемо да научимо како да их „читамо“ и сами прогнозирамо време! Заиста
забавно!

Образовне активности
Активност 1. Да потражимо мудрост наших дека и бака
Знате да су наши преци препознали време без телевизије, радија, паметних телефона и свакодневне
временске прогнозе. Питајте ваше родитеље, баке и деке да ли знају природне знакове промене
времена које су и они сами открили или слушали од својих предака. Запишите их и разговарајте о
њима у разреду. Обратите пажњу на оне који се понављају или оне у вези са животињама.
Активност 2. Да направимо био-метеоролошки дневник
Уз помоћ вашег васпитача направите таблицу — дневник са наученим природним знаковима за
промену времена. Сакога дана, у току једног или два месеца, бележите да ли сте приметили промене
времена и знакове који су у вези са животињама.
Знак који
указује на
промену
времена

Месец и посматрано време: сунчано, киша, ветар, облаци, повишавање или снижавање температуре
1 дан
присуства
знака

1 дан
посматрања
времена

2 дан
присуства
знака

2 дан
посматрања
времена

3 дан
присуства
знака

3 дан
посматрања
времена

Ласте лете
ниско
Кокошкe
опуштају
крила и
костреше се
Мрави износе
земљу и
запушују
улазе
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• Не само биљака

Информативни блок
Још у давној прошлости људи су користили дарове природе. Познавали су својства многих
различитих биљака. Преко 200 врста самониклих биљака биле су храна наших предака. Многе врсте
су се користиле као лек. Лековите биљке у великом делу Балканског полуострва се зову лековито
биље. Не мало врста је било коришћено и као зачини или за неке необичне радње са наше тачке
гледишта. О особинама лековитог биља и коришћењу самониклих врста можемо да прочитамо у
древним рукописима античких и средњовековних лекара, али најлакше је да питамо бабу и деду,
посебно ако они живе ван града. Са неким од особина нама познатих дрвећа, жбунова, трава и
цвећа упознаћемо се у наставку.

Образовне активности

Активност 1. Знате ли лековито биље?
Поставите ово питање разреду. Запишите дане предлоге. Запамтите који делови лековитих биљака
се користе — цветови, листови, гранчице и стабло, листови и цветови, или корен. Дајте конкретне
примере за то лекевито биље. Напишите „лековито биље“ и замолите децу да дају предлоге за шта
се лековито биље користи и какви производи се праве од њих?! На пример лекови — екстракти
и таблете, биљни чајеви; козметички производи — креме, шампони, сапуни, зачини за спремање
хране, етерична уља за лечење путем ароматерапије и воденим процедурама, и др. Наведите
конкретне примере таквих биљака.
Питајте родитеље, баке и деке о најпопуларнијем и употребљаваном лековитом биљу у вашем
насељеном месту.
Активност 2. Боје из природе
За савет је најлакше да се обратимо нашим бакама. Лако ћете да се организујете код куће и у школи,
али само након што сте упозорили одраслу особу која ће вам помоћи. У вашем разреду то је ваш
наставник. Запамтите — за 1 килограм предива обично вам је потребно око 1 килограм биљака са
којима ћете бојити. Зависно од сезоне и биљака потребних за бојење, одаберите одговарајућу боју.
Пажња: тканине се кувају. Ова активност се врши уз помоћ наставника. Пазите да се не
опечете врелом водом или грејачем!!!
Бојење у зелено
Потребни су нам стабљике и листови коприве. Тканине или пређа се испирају. Након тога се
стављају у лонац са листовима и стабљикама коприве и кувају се око 1 сат. После бојења се испирају
топлом водом а, после и хладном па се суше.
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Коприва.

Лук.

Липов свет.

Листови ораха и ораси.

Листови и плодови дуње.

Бугарска ружа је позната у целом свету.
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Бојење у жуто
Потребни су нам суве љуске главице црног лука. Љуске се кувају. За интензивнију боју ставите
већу количину љуски. За одржање боје додаје се лимунска киселина (лимонтус). Вода се прецеди и
у њу се ставља материјал или предиво, претходно навлажено.
Бојење у розу
Потребан нам је цвет липе. Може и осушен. Тканина или предиво се испира. Скува се ароматичан
чај од липе. Оставља се да накисне 2—3 дана, прецеди се и у прецеђена вода се кува предиво
или платно, који попримају нежну розу боју. После кувања око 1 сат испирају се топлом, а после
хладном водом и суше се.
Бојење у браон
Потребни су нам листови ораха и кора зелених ораха. Кувају се. Извади се половина, стави се
опрана и добро навлажена тканина која се боји и од горе се стављају извађени листови или кора.
Оставља се да проври. Тканина се вади, испира се и суши. За тамнију боју бојење се понавља са
новим листовима ораха или зелена кора плодова.
Бојење у беж-жуту
Потребни су нам жути јесењи листови дуње. Добро се оперу и оставе да накисну у хладној води.
Кувају се и остављају да кисну неколико дана. Прецеде се и у добијеној течности се кува платно.
У зависности од количине листова и времета кишељења, добија се тамнија или светлија беж боја.
Претходно навжлажено платно или предиво се кува око 1 сат. Обијени материјал се пере након што
се добро охлади.
Активност 3. Да сами направимо парфем
Бугарска производи много различитих ароматичних етеричних уља од разноврсних лековитих
биљака. Бугарска ружа која садржи уље је један од симбола наше домовине, а бугарско ружино
уље је познато у целом свету. То је незаменљив састојак у парфимерији, козметици и фармацији. И
данас бугарско ружино уље поставља глобални стандард квалитета, а Бугарска је стетски лидер у
производњи.
Етерична уља су се у прошлости изоловала уз помоћ паре или процеса дестилације или
растварањем у одређеним течностима. Те технике су познате и вашим бакама и декама за прављење
биљних препарата и мелема. Можете направити домаћи парфем заједно са вашим наставником.
Неопходни материјал: стаклене тегле са поклопцима, 95% алкохол, свеже набрани листови и/или
цветови руже, лавандуле, здравца, жалфије, нарциса, и флашица за парфем, капалица (пипета).
•
•
•
•
•
•
•
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Ујутру рано наберите листове и/или цветове руже, лавандуле, здравца, жалфије, нарциса.
Од ароматичних ружа, многоцветне руже (трендафил) или нарциса користите цветове, од
здравца листове, од лавандуле — цветове или чистове и стабљике, од жалфије — струкове са
листовима и цветове по 20—30 комада.
Уз помоћ вашег наставника насецкајте листове и струкове, или одвојите појединачне латице и
ставите их у посебне тегле за сваку врсту.
Уз помоћ вашег наставника залијте алкохолом листове и цветове у теглама док се скроз не
налију..
Чврсто затворите тегле и оставите их на хладно и тамно место најмање 12 сати.
Када ја одређено време прошло, поново помешајте смесу и процедите у чисту теглу.
Чврсто затворите теглу и ставите је у фрижидер на најмање 12 сати.

•
•
•
•

Поново процедите кроз филтер за кафу или фино платно.
Сипајте у флашицу за парфем.
Пробајте да помешате разне мирисе и видите која је најбоља комбинација.
Капните на папир и сачекајте да алкохол испари како бисте осетили мирис.

Флора и фауна на територији трансграничног региона Ћустендил —
Лебане
• Птице око нас

Информативни блок

Оне су свуда око нас — од морских плажа до планинских врхова, од густо насељених градова до
најудаљенијих кутака природе. Да упознамо једне од најуспешнијих представника кичмењака —
птице.
Да почнемо са шетњом кроз насељена места. Птице, које ту најчешће срећемо су неколико врста
врабаца, сенице и вране. Иако се број врабаца око нас у последње време смањује, они и даље остају
део нашег непосредног окружења. Две најчешће врсте су домаћи врабац (покућар) и пољски врабац
и као и свим њиховим сродницима, основна храна су им семена различитих биљака и инсекти.
Предвече се често може чути хор врабаца из густих крошњи дрвећа и жбуња. У насељеним местима
такође има две врсте сеница — велика и плава сеница, а на планинама често се среће и јелова
сеница. Исто као и врапци, сенице се срећу током целе године, а основна храна током лета су им
инсекти (укључујући и длакаве гусенице које друге животиње не воле) и пауци, док у јесен и зиму
једу различита семена. Други наши сапутници су голуби и гугутка, који су постали саставни део
нашег окружења. Они се хране семењем, али као што знате, радо прихватају и хлеб. Увече и ноћу
се може чути карактеристичан глас кукумавке, одакле и потиче њено име. Иако је неки људи не
воле, она је изузетно корисна јер су њена главна храна различити глодари. Тако да ако је чујете,
будите срећни јер њено присуство значи живот без мишева и пацова. Већина врана су сваштоједи, а
стални станосвници градова су сојка, сврака, сива врана и чавка. Сојка може да имитира различите
звукове које чује и често се забавља мјаукањем попут мачића, звиждећи или чак подсећа на аларм
аутомобила… Изван насељених места често се срећу гачац и највећи представник — гавран. Будући
да воле угинуле животиње, често их називамо чистачима природе јер тако спречавају ширење
разних инфекција. Ако се попнемо на планину Осогово можемо да нађемо још једног њиховог
рођака — лешњикару, која се углавном храни семенима четинара и других дрвећа, али радо једе
и велике инсекте и чак ситне глодаре. За њу је интересантно да као и сојка прави залихе семена за
зиму. По црном „костиму“ и жућкастом кљуну можамо да препознамо коса који се храни црвима,
инсектима и другим бескичмењацима које налази у земљи бучним разоравњем лишћа, а у јесен и
зиму једе и плодове различитих биљака. Не треба пропустити неке „амблеме“ насеља, птице селице
које зиму проводе на југу… Да, тачно сте се сетили — бела рода, градска и сеоска ласта и њима
слична чиопа. Последње три врсте нам донесе велику корист јер нас ослобађају досадних мува и
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Бела рода.

Пољски врабац.

Ћубаста шева.

Црногрла стрнадица.

комараца који су њихова главна храна, а чиопу, осим по стрмоглавом лету, можете да препознате и
по карактеристичних оштрим звуцима које производи.
А сада продужавамо шетњу међу пољима, њивама и воћњацима омеђеним проређеним грмљем.
Ту су неоспорни господари околног предела различите врсте птица певачица — шева, од којих
је најчешћа ћубаста шева, названа по ћуби на глави. Храна им се састоји од инсеката и семења.
Ево још неких извођача лепог гласа — смештени на горњим гранама дрвећа и грмља, они се
такмиче како би привукли пажљу на „нежнијег“ пола. То су стрнадице. Такође по вршним гранама
дрвећа можемо да видимо и друге интересантне птице — сврачке, називани у народу и живодери.
Хране се крупним инсектима и ситним кичмењацима — гуштерима, жабама, а чак и мишоликим
глодарима. Они су птице селице али у периоду гнежђења праве залихе хране, набадају своје жртве
на гране дивље шљиве и других дрвећа. Друга птица селица, чија храна су инсекти, је пупавац са
невероватном крестом пера на глави. Подједнако често можемо да га видимо, заузетог тражењем
хране, док друге становнике поља можемо само да чијемо и у изузетном случају да их видимо
— препелице и јаребице. И док је јаребица код нас птица станарица, препелица је птица селица
и зимује у Африци. Ако подигнемо поглед ка небу, можемо да видимо узвишене мишаре и често
лебдеће ветрушке, скенирајући површину земље ради своје хране — мишоликих глодара.
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На крају шетње треба да обратимо пажњу на шумовита места на брдима и планинама. На
нижим надморским висинама јарко жута птица, прелеће између дрвећа и може да нам привуче
пажњу — мужјак вуге. Да би било у потпуности стилозован, жуту боју употпуњују црна крила
и црна трака преко очију, док је женка са значајно блеђе жутом бојом са зеленкастим нијансама.
Храни се различитим инсектима, укључујући гусенице и високо на гранама дрвета од траве
гради много интересантно висеће гнездо. У пролеће у парковима, баштама и шумама можемо да
чујемо карактеристично бубњање (добошање) по стаблима дрвећа од стране детлића. Код нас се
среће девет врста, а хране се првенствено инсектима из стабала дрвећа због чега их назовамо и
санитарцима шуме. Друга интересантна птица са карактеристичним гласом је кукавица. Као што
знате, она снесе по једно јаје у гнезда других птица, која без сумње одгледа младунче кукавице
као своје… Због тога што су јој основна храна инсекти и гусенице, она је птица селица и зимује у
Африци. Ако се попнемо високо на планину можемо да уживамо у јединственом лету јастреба, а
до река и потока ћемо видети воденкоса. Овај прави ронилац у птичјим царством се храни ларвама
тулара и другим воденим животињама које улови док гњури под водом! Поред њим, ту се срећу и
наше најмање птице царић и две врсте краљића, који достижу једва десет центиметара! Све три
врсте се хране пауцима и инсектима, а пошто царић насељава обрасла и најтамнија места, бугарско
народно име му је орашчић. Ту, напланини, не можемо да заобиђемо другу интересантну птицу —
крстокљун. Како јој име каже, горњи и доњи део кљуна се укрштају образујући својеврсан алат за
ломљење шишарки и вађење семена из њих, које је њихова главна храна.
Да завршимо шетњу, погледајмо и језерце где ћемо да посматрамо водене коке, различите
врсте чапљи и често сретану патку глувару, док у обалној трски и шашу одјекује цвркутање разних
врста трстењака. Ту се среће и једна од најмногобојнијих и јарко обојених птица — водомар, а по
каменитим обалама са намером се шетају плиске, вукући непрекидно своје дуге репове.

Образовне активности
Активност 1. Помозимо птицама у току зиме
Зими, посебно ако је она јака и са много снега, многе птице тешко проналазе храну. Можемо им
помоћи, а да их у исто време посматрамо, тако што ћемо им направити хранилице.
Узмемо једну празну пластичну флашу од 1,5 или 2 литра, скинемо етикету и сечемо, један преко
пута другог, два отвора, широка од 5 до 7 центиметара и до десетина центиметара висине. На око
2-3 центиметара од њих правимо још две рупе, једну преко пута друге, кроз које провучемо прутић
или дрвену грану тако да слободни крајеви гране буду дуги око 5 цетиметара. Тако направљену
хранилицу напунимо са сировим семенкама и окачимо је, по могућству, високо тако да до ње не могу
да допру мачке или други предатори. Извадите дневник за белешке и запишите ваша посматрања.
Активност 2. Опасност за време миграција
Да бисмо научили зашто је миграција за птице много важан и опасан период, направићемо следећу
игру за опасности које очекују птице за време миграције. Ту се убрајају стубови и далеководи,
загађивање водених басена нафтним дериватима и отровима, лов, ветрогенератори и остали које
ћете да напишите на листу папира и поделите једном делу ученика. Ти ученици ће да стану један
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укосо од другог са скупљеним ногама и раширеним рукама, тако да између њих остане места да
други учесници могу да прођу. Остали учесници су птице, који треба да мигрирају заобилазећи
опасности, тако да не буду додирнути. Ако нека „птица“ буде додирнута — она је изгорена и остаје
по страни. Када све птице прођу, утврђује се број птица које су успешно пролетеле и оне које су
„настрадале“ од различитих опасности.
Активност 3. Тражење хране
Да научимо мало више о исхрани птица. Направите две врсте картица — једне су са сликом и
именом птице, а на друге је написана одређена храна (као у датој табели):
пупавац
ласта
чапља
сеница
кос
крстокљунка
врабац
детлић

скакавци
инсекти
рибе
гусенице
црви
семе шишарки
семење
инсекти испод коре дрвета

Картице са птицама се деле учесничницима, а оне са храном се сакрију на одређено место да
ученици не виде. На „три четири сад!“ „птице“ почињу да траже одговарајућу храну за њих. Ако
нађу картицу са неодговарајућом храном, враћају је на место и игра се наставља. На крају се
направи редослед по коме је откривана одговарајућа храна.

• За водоземце и гмизаваце с љубављу

Информативни блок

Ходате обалом ријеке или језера, а хор жаба одјекује у близини, ходате цестом или стазом, а
гуштери пуцају наоколо и с времена на вријеме престају вас гледати знатижељним очима. Заиста,
они су свуда око нас и постали су тако саставни део нашег окружења да о њима ретко размишљамо.
Да — то су водоземци и гмизавци. Понекад људи не праве тачну разлику између којих од њих
припада којој групи… За водоземце је карактеристично да полажу јаја у воду где се касније из
њих излежу ларве и у почетку живе у истом окружењу. Ту се убрајају прашума, грмови и жабе.
Међутим, гмизавци одлажу своја јаја на копно, а сама јаја су прекривена шкољком која их штити
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Планински мрмољак је ретка животиња
која се среће на планини Осогово.

Жутотрби мукач је заузео упозоравајућу
позу.

Даждевњак.

Шарка се среће само на највећим висинама
на планинама у Ћустендилској и Лебанској
области.

Обичан или ескулапов смук је био
добродошао гост у кућама наших бака и
дека.

од исушивања и других штетних утицаја. Из
тих разлога, водоземци полажу многа јаја (до
неколико хиљада!), Док гмизавци — само
између 5 и 15. А тело гмизаваца прекривено
је љускама и добро је заштићено од губитка
воде, док је кожа водоземаца гола и глатка
(са неколико изузетака као што су жабе)
морају бити стално влажни, што их заузврат
чини високо зависним од високе влажности
ваздуха.
Покрај речица, поточића, па чак и канала,
често се, посебно у пролеће или јесен, може
видети даждевњак. Тело му је жуто, ишарано
жутим мрљама које служе за упозорење
непријатељима: „Не пипај ме јер сам опасан“.
И заиста — иза очију му се налазе жлезде из
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којих излази беличасти отров. За нас није опасан на додир, али не покушавајте да га поједете и ако
смо га пипнули, обавезно треба добро да оперемо руке. За њега је интересантно да женка рађа живе
младунце у води, а не полаже јаја. Њихови блиски сродници су мрмољци. Могу се наћи у водама
у пролеће где се сакупљају ради парења. При томе мужјаци изводе много интересантне свадбене
плесове. У нашем региону се срећу четири врсте мрмољака — мали, планински и два крастава
мрмољка. Најинтересантнији међу њима је планински мрмољак који, иако је чест на планини
Осогово, тамо беше откривен тек пре двадесетак година! Та реликтна врста има веома ограничено
распрострањење на Балканском полуострву. На планини Осогово, изнад Новог села, је налазиште
са најнижом надморском висином у Бугарској.
У коритима чесама, па чак и у локвама, може се видети сразмерно мала жаба, чије је тело на
леђима браон и „бубуљичаво“, а трбух јој је јарко жут са црним шарама. Када јој прети опасност,
она извија тело попут дуге и показује јарко обојен трбух. Својом обојеношћу, баш као и даждевњак,
показује да је отровна. Сличне отрове ослобађају и краставе жабе — обична и зелена крстача,
које су најбоље прилагођене животу и на сувљим местима. Зелена крастача се може приметити
ноћу, чак и у градовима, када иде да тражи храну. Обе врсте су врло корисне за човека зато што
се хране разним бескичмењацима, укључујући гусенице и пужеве и на тај начин штите усеве од
штеточина. Зелена жаба је масовни становник водених акумулација, а њени рођаци шумска и грчка
жаба су мало ређе, али ипак могу бити виђене у влажним шумама, а друга и поред потока. Да
бисмо завршили преглед водоземаца, треба да обратимо пажњу на гаталинку која је сразмерно мала
зелена жаба, која живи у стајаћим водама и чије се крекетање може чути на великом растојању.
На врховима прстију предњих и задњих ногу има јастучаста проширења и много лако се пење по
рогозу и другим приобалним грмовима и дрвећу.
Хајде да обратимо пажњу и на гмизавце. Код нас су то корњаче (сувоземне и водене), гуштери
и змије. У нашем региону јавља се само један представник водених корњача и то је барска корњача.
Среће се у разним стајаћим водама и храни се разним ситним бескичмењацима. Излази на обале
или камење у води да се сунча, али је много опрезна и када се уплаши брзо се сакрије у води.
Најзад, на истим местима се може видети црвеноуха корњача, пореклом из Северне Америке.
Од гуштера, најчешће се среће зидни гуштер који насељава каменита места, а са задовољством
живи и у напуклим зидовима зграда и кућа. Спретно се креће у потрази за храном — а при
опасности или када бива уловљен, одбацује реп који се грчи док се сам гуштер спасава бежањем.
То важи за све врсте гуштера. Често сретан и један од наших највећих гуштера је зелембаћ, а само
на великим висинама планине Осогово среће се живородни гуштер, који је, слично планинском
мрмољку, реликт. Како му име каже, за разлику од својих сродника, он не полаже јаја, него рађа живе
младунце. Врло скривен начин живота води једно гуштерче, које се среће међу опалим лишћем у
шуми. То је кратконоги гуштер. На сличним местима се среће и један од представника безногих
гуштера код нас — слепић.
Фауна те две групе гмизаваца се допуњава са још неколико врста змија, међу којима су
најрспрострањеније две водене змије — рибарица и белоушка. У шумама се среће смукуља. На
истим местима се среће обичан смук, док степски смук више воли отворена станишта. Последње две
врсте су некада биле поштоване и када би се населиле у близини кућа, називане су „чуваркућама“,
јер су им глодари (мишеви, пацови) главна храна и уништавајући их, човеку доносе велику
корист. Још две врсте отровних змија употпуњују слику региона, а чешћи је поскок. Он преферира
каменита места и на врху њушке има рошчић, док се шарка среће високо на планини Осогово и,
такође, је реликт. При било каквој сметњи или опасности брзо беже и скривају се, али при непажњи
човек може да их изненади и нагази, при чему се оне бране уједањем. Ако се то деси, без одлагања
потражите лекарску помоћ!
Надам се да ћемо сада када боље познајемо ове комшије, више пажње посветити њима и
заштитити их, не само зато што су корисни, већ и зато што и они имају право на живот!
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Образовне активности
Активност 1. Да ли добро познајемо змије или смо паметни попут њих?
Припремите се да одговорите на питања заједно. Ако је ваш одговор на питање Да, идите са десне
стране свог учитеља. Ако мислите да је одговор Не — идите лево. Наставник ће затим рећи кога од
вас познаје и они ће наставити игру. Побеђују они који знају најтачније одговоре и остану најдуже
или до краја игре.
ПИТАЊЕ

ТАЧАН ОДГОВОР

Да ли су змије слузаве?

Не. Змије имају суву кожу, сличну људској кожи, али
за разлику од наше, хладнија су на додир због своје
неправилне телесне температуре.

Све змије у Бугарској су отровне

Не. У Бугарској постоји само 6 врста отровних змија.
Две од њих нису пронађене скоро 90 година. На подручју
Киустендила и Лебанеа можете наћи само двије врсте
— пепељугу и змију и оне нису правилно смртоносне за
људе уз одговарајућу реакцију и медицинску помоћ.

Змије расту целог живота?

Да. Змије расту током свог живота, иако се стопа раста с
годинама смањује.

Могу ли змије отворити уста више
од ширине главе?

Да. Змије су анатомски распоређене са механизмом који
им омогућава да одвоје доњу вилицу од својих зглобова,
а њу задржавају само мишићи и растезљиви лигаменти.
Ово омогућава да се њихова уста отворе шире и могу
гутати плен дебљи од њих. Након јела, вилице се враћају
у нормалан положај.

Да ли су змије глухе?

Да. Не могу да чују звукове као ми, али могу да осете
вибрације на површини, имају сјајан вид, имају снажан
мирис и неке врсте терморецептора.

Да ли су змије глупе?

Не. Змије се, као и све животиње, не могу назвати глупима.
Не заборавимо да су наши преци змију прихватили као
симбол мудрости и интелигенције.

Змије имају само главу и веома
дугачко тело?

Не. Змије такође имају реп. У неким од њих је знатно
тањи од тела и лако је видљив — у пепељуги, змији.

Змије не могу ни трептати?

Да. Змије немају капке и за разлику од нас не могу
трептати.
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Активност 2. Жаба која најбрже скаче
Направите импровизирану трку. Означите почетну линију и покушајте да скочите са места.
Означите свако слетиште обојеном кредом. Након три покушаја у сваком, измерите најдужи од
свих скокова и забележите резултат. Затим упоредите са достигнућима
дугонога шумска жаба.
Дугонога шумска жаба становник је листопадних шума. Дужина тела му је до 7 цм. Врх је жутосмеђе до сиве боје, готово без тамних мрља, дно трбуха је сиво жуто. Гоитер је боја абдомена.
Ноге су дуге, са тамним попречним пругама. Налази се у листопадним и мешовитим шумама до
1200 м надморске висине. Помиче се на значајној удаљености од водних тијела, али у прољеће се
може наћи око и у малим воденим тијелима у шумовитим предјелима. Прави скокове до 2,5 метра.
Можете ли скочити тако далеко?
Активност 3. Упознајмо се са…
Истражите следеће становнике региона Киустендил и Лебане. Да ли их познајеш. Реците нам где
сте их видели и шта вас је највише импресионирало. Направите визиткарт са карактеристичним
врстама које су вас највише импресионирале.

Зелембаћ
Један од наших највећих гуштера дугачак до 40 цм (заједно с репом). Леђно тело је зелено са малим
црним тачкицама. Трбух је жут или жуто-зелен. Гуска у мужјака је од плаве до јарко плаве током
сезоне размножавања. Насељава ливаде са ретким грмљем, међу којима је најчешће скривен,
као и рубовима шума до око 1800 м. Налази се и на каменитим теренима. Лако ћете га пронаћи и
посматрати.
Жутотрби мукач
Леђа на леђима су смеђа до готово црна, са много малих брадавица. Трбух је жут или жуто-наранџаст,
са тамним мрљама. Налази се у разним воденим стаништима — потоцима, рекама, каналима,
језерима, чак и у привременим ископинама или поплављеним колосецима на земљаним путевима.
Име је добила по звуку који емитује. У случају опасности показују трбух који има жуто-црну боју
упозоравајући.
Белоушка
Дужина је 140 цм, а горња страна тела је сива до сиво смеђе боје. Са обе стране главе са две светлосне
тачке (жута или понекад бела или наранџаста). Јавља се на влажним местима — мочвара, језера,
бране, реке, потоци или влажне ливаде, равнице. Активан је током дана и може се видети док
ловите или се крећете у води или на копну. Није отровна, али када се ухвати, оштро уједа и избацује
непријатно смрдљив секрет из своје клоаке.
Зидни гуштер
Задња страна је од бледо смеђе до тамно смеђе боје са променљивим тамним узорком, који се
понекад спаја у мрежасти узорак. Трбух је бел или црвен. Налази се углавном у каменитим и
каменитим теренима: стенске круне, камени гроздови, обрежно камење и камена корита. Може се
наћи и у насељима блиским људима — на зидовима, кућама, железничким насипима, каменолозима,
шкарпинама итд.
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• Непознати суседи

Информативни блок
Ако пажљиво погледамо, видећемо да у нашем дому има много тога што остаје непримећено. За
мале инсекте и њихове ларве, свака посудица са водом је непремостива препрека, свака цев је тајни
подземни пролаз, а пукотина у малтеру или поред врата и прозора је тајни улаз. У нашем дому, који
сматрамо својом тврђавом сваког дана продиру многи незвани гости, а многи су тако повезани с
њим, да чак не желе да живе на другом месту. Заједничко им је то, што их ретко примећујемо.
Потребан материјал: Опране пластичне чаше од јогурта, шоље за кафу, лопатица, станиол,
прозирна пластична кутија или петри шоља, парче коре од дрвета.

Образовне активности
Активност 1. Инсекти и њихови ближи и даљи рођаци у нашем дому
Пажљиво погледајте следеће слике. Дали сте видели неку од животиња на слици у учионици или код
вас? Испричајте шта сте најинтересантније приметили у њиховом понашању: када сте их видели
(дању или ноћу), дали се крију, дали вас се боје, где су најмногобројнији.

Слике инсеката и других бескичмених животиња која живе у људским становима
Домаћа мува
Ова врста толико је повезана са нама, да је више нема у природи. Прати човека от најдубље прошлости.
Очигледно није пријатан сусед. „Досадан као мува“ је честа изрека.
Црна бубашваба
Она је један од наших најдревнијих сапутника. Бира влажнија места и среће се у ниским деловима
зграда — подрумима, приземним спратовима. Бубашвабе воле топлоту.
Велики домаћи паук
Крупан паук који само изгледа страшно. Прави левкасте мреже у тамним угловима по подрумима и
ређе на горњим спратовима.
Шећерни четинаш
Близак рођак инсеката, живи скривен и храни се алгама или нитима гљива. У нашим домовима храни
се папиром, лепком за тапете или другим материјама које садрже угљене хидрате.
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Кућна мува је наша пратиља од давнина.

Кућни паук може да се види како виси са
доње стране своје мреже.

Паук фолкус или дугокраки домаћи паук
Начићете га скоро у сваком тамнијем и влажнијем углу. Паучина има неправилан облик. Виси у
ниским деловима мреже и када га узнемиримо, брзо мрда телом горе-доле и практично га губимо из
вида. Наш драгоцен помоћник који се храни многим нашим нежељеним минијатурним гостима.
Стонога
То је многоножац са највише ногу у Бугарској. Грабљивица која у нашим домовима лови ситне
инсекте или друге бескичмењаке.
Многи од ових инсеката су толико прилагођени, да их нема изван људских насеља у дивљој природи
— као што су две врсте бабашваба и домаћа мува. Нису претња по нас, осим ако их не допустимо до
наше хране коју могу нехотице загадити.
Пауци, стоноге и лажни шкорпиони су пријатељи који нам помажу у регулацији броја осталих
незваних гостију.

Активност 2. Бубе у дворишту
Двориште нашег дома или школе је место за игру. Тамо често пролазимо или станемо да одморимо.
Ретко обраћамо пажњу на његове становнике. Можда је то тако зато што многи од њих бирају да
се крећу ноћу. Тако избегавају грабљивице, а с други стране, ми у нашим сређеним домовима, не
обезбеђујемо места за скривање. Могли бисмо лако да откријемо тајне неких непознатих суседа.
Користићемо испробани још од старина метод падајућих клопки. Ловићемо мале животиње,
зато не очекујте да ћемо копати огромне рупе. Почнимо наш лов!
Разгледајте школско двориште са вашим учитељем. Помислите где су најбоља места за живот
и где је најбоље да усредсредите ваше напоре. Са друге стране, да не бисмо пропустили нешто
занимљиво, добро је да пробамо с клопкама и на местима која нам на први поглед нису оставила
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утисак. После тог првог корака важно је да се поделимо на групе према броју за постављање клопки
— башта са цвећем, око дрвета, травна површина, око грмља, травната места поред алеја. Клопке
се постављају као на слици. Ако имате више места, можете ставити две или три клопке. Покријте
клопке кором, као што је показано. Тако ћете избећи да се улов удави ако падне киша. Проверавајте
клопке сваког дана и пуштајте ухваћене животиње на слободу. Мамац ће вам дозволити да клопку
оставите 24 часа без надзора. Ако улов не ослободите дуже времена, ризикујете да неке од животиња
поједу друге у том малом простору.
На крају вашег проучавања не заборавите да склоните клопке. Избаците пластичне чаше
одвојено — у кофу за пластику и метал. Тако ћете помоћи очувању чак и тих симпатичних, малих
суседа у вашем дворишту.
Опишите и нацртајте ваш улов од неколико дана. По могућности направите фотографије улова
сваког дана у посебној клопци.
Упоредите клопке по броју уловљених непознатих суседа. Упоредите где их има највише и где
су најразноврсније.
Пошаљите вашу најбољу фотографију научницима у Националном природно-научном музеју
(contact@nmnhs.com) и потражите више информација о посматраним врстама.
Активност 3. Шарене бубе
Многи инсекти нам остају невидљиви, стапајући се са околином. Да бисте се сами уверили, можете
играти следећу игру. Узмите уз помоћ свог наставника 25—30 кратких комада предива различитих
боја: браон, зелена, жута, плава, црвена, црна, беж. То ће бити наше бубе. Ако се играте у учионици
или негде другде у школи, повећајте број бубица на 100. Дужина комада пређе не сме бити већа од
3—4 цм. Ваш учитељ „бубице“ разбацује траву или око грма по одабраном делу дворишта. Сваки
од учесника сакупља комад и ставља га у кутије. У први оквир се поставља првих 5 пронађених, у
друго — следећих 5 и тако даље док се не пронађу све грешке. Ако кутије распоредите по редоследу
сакупљања, видећете занимљив редослед боја. Најсвјетлије боје су на почетку, а зелена и браон су
на крају. Зависно од сезоне и терена, најбоље су боје маскирне боје.
Чак је и за нас тешко пронаћи комаде предива и оно што остаје за инсекте који живе на скривеним
местима и са бојом која им помаже да неопажено прођу.

• Интересанте и корисне биљке у трансграничном региону Ђустендил
— Лебане

Информативни блок
Дрвеће и жбуњесу једни од лаких објеката за посматрање. Само треба да одемо на прикладно место
и да се упознамо са њима. Започните у пролеће — тада ћете моћи да видите како цветају. Мада, и
друга годишња доба су погодна. Убедићете се сами.
Често појединачна биљка није заштићена, него је заштићена читава врста којој она припада, а
која је интересантна и треба да је знате.
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Балкански зановет образује густе ниске грмове на вишим пределима планине Осогово и других
високох планина у областима Ћустендил и Лебане.

Смрча (Picea abies)
Дрво са игличастим листовима, високо до 50 m. Иглице (четине) са четири пруге, дуге 15-25 mm,
распоређене су густо по целој грани. У Бугарској је широко распрострањена у горњем планинском
појасу од 1400—2000 m надморске висине и често образује чисте заједнице. Распрострањена је и
у целој средњој и северној Европи. Разликује се од јеле по томе што јој иглице имају кратку браон
дршкицу.
Буква (Fagus sylvatica)
Достиже висину до 30, ретко 49 m и пречник стабла до 2 m (само у резерватима). Кора је сива и
глатка. Пупољци су врло крупни, вретенасти, браонкасти као цимет; листови су сјајни и јајолики
до 12 cm дужине, одгоре тамнозелени, цветови су једнополни, распоређени једнодомо у сферичне
цвасти, развијају се у исто време кад и листови. Плодови су отровни када се конзумирају сурови и у
великој количини, јер садрже алкалоид „фагин“. Буква има плитак коренов систем, при чему неретко
страда од мраза и снега.
Источни платан (Platanus orientalis)
Листопадно дрво, високо 30-50 m. Кора младог дрвета је зеленкасто-сива са карактеристичном
мозаично-тачкастом шаром. Листови су прстасто дељени на 5-7 делова. Плодови су распоређени
заједно у сферичној цвасти по 3-6 на заједничкој оси.
Планински јавор (Acer heldreichi)
Вид је увршћен у категорију „рањив“ у Црвеној листи (2009) и Црвеној књизи Републике Бугарске,
том 1 (2005). Заштићен је законом о биолошкој разноврсности. Балкански ендемит. Дрво са правим
стаблом и широком заобљеном крошњом до 20 m високо. Најчешће се среће појединачно, на горњој
шумској граници и улази у састав букових шума.
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Балкански зановет
(Chamaecytisus absinthioides)
Жбун висине 50—100 cm. Листови су
тројни, прекривени густим влакнима,
сивозелени до сребрнкасти. Цетови су
жути, дуги 1,5—2 cm, скупљени по 10—20
у вршне главичасте цвасти. Цвета од маја
до јула. Најлакше је наћи га у субалпијском
појасу, где образује густе заједнице.

Карпатски љиљан или главичина је ретка
врста.

Боровница
(Vaccinium myrtillus)
Низак
жбун,
распрострањен
на
планинама од 1000 до 2200 m н. в. Расте
високопланинским пашњацима и у
широколисним и четинарским шумама.
Листови, надземни део и плодови се
користе у народној медицини. Од плодова
се праве разни производи — слатка,сирупи,
желеа, џемови и пекмези.
Купина (Rubus sp.)
Постоји много врста (у Бугарској их је
45), углавном се срећу на отвореним
и каменитим местима, и у шумама и
жбуњацима у целој земљи. Листови и
корени садрже танине и употребљавају
се у народној медицини. Селекционисано
је око 100 сорти. Плодови садрже 4—8%
шећера, 0,8—1,4% органских киселина,
витамин C, каротен и др. Користе се у
сировом и орерађеном стању (сирупи,
сокови, нектари, компоти, джемови, вина).

Платан.

Дивља ружа, шипак
(Rosa canina)
Вишегодишњи, бодљикави, густо разгранат
грм са гранама од 1 до 5 m дужине.
Дивља ружа цвета од маја до августа.
Расте у жбуњацима, шумама и отвореним
стаништима до 2000 m н. в. у целој земљи.
Среће се у Европи, северозадној Африци и
западној Азији, а пренесена је и у Сверну
Америку. Плод, шипурак, је вековима у
употреби у народној медицини. Он је добар
извор витамина C, а садрже и још витамина
B2, провитамин A, K, каротеноиде,
флавоноиде, органске киселине, танине,
соли и др. Користе се за припрему джемова,
чајева и вина од шипка.
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Карпатски љиљан или главичина (Lilium jankae)
Једно веома лепо и ретко цвеће, које можете видети почетком лета на већим висинама на планинама
у регионима Ћустендил и Лебане. Има јак и не тако пријатан мирис, али тако привлачи инсекте који
разносе полен на друге цветове. Можете га срести само на Балканском полуострву и нигде другде у
свету.
Мајчина душица (Thymus sp.)
Вишегодишња зељаста биљка. Цвета од јуна до септембра. Распрострањење: среће се по травнатим
и каменитим местима, брдским пољанама, пашњацима и у жбуњацима у целој земљи. Користе се
цветови и листови за спремање чаја који помаже код кашља.
Кантарион (госпин цвет) (Hypericum perforatum)
Вишегодишња зељаста биљка, висока 30—100 cm. Цвета од маја до септембра. Распрострањење:
расте у целој земљи по травнатим местима, жбуњацима и пољима. Цветови и листови се користе за
припрему чаја.
Ригано (Origanum vulgare)
Вишегодишња зељаста биљка, висока до 60 cm. Цвета од маја до августа. Распрострањење: расте по
сувим пољанама и жбуњацима и проређеним шумама у целој Бугарској до око 1600 m н. в. Цветови се
користе за припрему чаја.

Образовне активности
Активност 1. Упознајмо се са неким биљкама
Покажите деци слике и основне карактеристике биљака, можете да укључите и друге врсте, које
познајете или сматрате да ће им бити интереснтне. Можете да организујете рад у малим групама
или индивидуално. Дајте им упутства за да биљку ппикажу кроз цртеж –како изгедају, где живе.
Нека вам деца причају о биљкама на основу онога што су нацртала.

• Ретке и заштићене животиње у трансграничном региону Ћустендил
— Лебане

Информативни блок

Разноврсност животињских врста је велика и понекад их не препознајемо. Да би се олакшала
заштита природе и доношење одлука у управљању њоме, бирају се врсте које су од значаја за цели
екосистем, карактеристичне су за њега и кроз њивхову заштиту бивају заштићене и друге врсте.
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Јеленак је наш највећи тврдокрилац.

Алпска стрижибуба.

Јеленак (Lucanus cervus)
То је највећи представник тврдокриаца (Coleoptera) у Бугарској. Најупечатјива карактеристика су му
веома развојене горње вилице код мужјака. Мужјаци се често разликују по величини и по степену
развијености вилица. У њима се огледају различити услови под којима је протекло развиће ларве.
Женке су ситније, са много мањим горњим вилицама. Због женке, а и због хране, мужјаци улазе у
коштац једни са другима (слично јеленима). То је једина улога њиховим вилица. Одрасли обично
лете од јуна до августа, најчешће у храстовим шумама. Ларва живи дуго — до 5 година. Живи у
распаднутом дрвету, којем се и храни.
Носорожац (Oryctes nasicornis)
Црвенкасто-браон, сјајни тврдокрилац. Мужјаци имају карактеристично испупчење на предњем делу
груди и слабо извијен рог на глави, док женка нема рог или је сасвим мали. У зависности од услова,
развиће ларве која најчешћа живи у распаднутом дрвету и пиљевини, може да траје дуго (до неколико
година). Када достигне дужину од око 12 cm, тада се учаури. Када се развије у одраслог инсекта
још увек остаје у чаури око 1—2 месеца. Среће се у нижим појасима, укључујући и појас храстових
шума. Привлачи га светлост.
Велика храстова стрижибуба (Cerambyx cerdo)
Један од највећих европских тврдокрилаца, црн са црно-браон крилима. Антене мужјака некад
превазилазе дужину тела за два пута, а код женки су дужине тела. Среће се у старим храстовима,
а ређе у другом широколисном дрвећу. Женка носи јаја у пукотине и под кором слабих и болесних
дрвећа. Излегле ларве у дрвету изгризају широке, овалне, до 1 метар дуге разгранате ходнике. После
четири године развоја, ларва прави комору у дрвету где се и учаури. Одрастао инсект се излеже у
августу, остаје у дрвету и ту презимљује. Дрво напушта у мају и среће се до краја јула. Заштићена
врста у бугарском и европском законодавству. Основни угрожавајући фактори су губитак станишта,
сеча старих дрвета итд.
Алпска стрижибуба (Rosalia alpina)
Светло сиво-плава стрижибуба са по три тамне шаре на сваком горњем крилу. Дуге сиво-плаве антене
имају сомотаста црна задебљања између чланака. Ларве се развјају распаднутом деблу букве и јасена.
Развиће им траје 3 или више година. Среће се у пролеће и лето у буковом појасу.
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Аполон је један од наших најлепших и
најређих лептира.

Струмска уклија може да се види само у
реци Струми и њеним притокама.

Букова стрижибуба (Morimus asper)
Елитре (горња крила) су сиве са по два црна поља. Хитински оклоп на телу је веома чврст. Елитре
су срасле, а крила за летење су редукована и инсект не лети, него само хода по подлози. Среће се у
пролеће и лето у буковом појасу, али није толико везан за тај појас као алпска стрижибуба. Лако се
може нађи по деблима или у буковој шуми. Док се креће прави специфичан звук.
Руска медоњица (Euplagia quadripunctaria)
Један од већих представника ноћних лептира код нас који је активан дању. Предња крила су
тамнобраон, са великим неправилним попречним бело-жутим тракама, а задња крила су црвена, са
малим округлим и другим неправилним тамнобраон шарама. Преферира крашке области са шумама
и ливадама. Одрасли лептир се јавља крајем лета и лети од августа до септембра. Може се видети
како сише нектар цветова стричка, паламиде и петровца.
Велики дукат (Lycaena dispar)
Не тако велик, али редак лептир. Крила су одгоре ватреноцрвена са танком црном ивицом са
спољне стране и са малом црномтачком око средине (код мужјака) и са још једним редом тачака
код спољашње ивице (код женки). Лети од маја до септемра—октобра. Среће се скоро свуда на
отвореним и осунчаним местима поред језера, долина, канала и других влажних зона до 1000 m н. в.
По планинама, брдима и влажним пољанама. Храни се разним врстама кисељака.
Аполон (Parnassius apollo)
Велики и атрактиван лептир. Крила су бела са 4—5 тачки, а костална област је сива. Субмаргинални
и маргинални делови крила су сивкасто-сјајни и провидни, а при основи крила почињу да буду
замагљена. Задња крила имају 4 окасте мрље са црним рубом. Доња страна је слична, али на
задњим крилима има више црвених тачака. Лети од јуна до августа и гусенице се хране жедњацима.
Заштићена врста.
Струмска уклија (Alburnoides strumicae)
Мала риба, која достиже 15 cm и тежину до 60—70 g. Једина места у свету где је можете видети су
реке које се уливају у Струму. Има дуго и бочно спљоштено тело, али је за разлику од уклије високо.
Друга важна особина ове рибе је дупла бочна линија. Преферира плитке и чисте потоке и брзаке
и мале природне или вештачке слапове. Река Елешница, брзаци Струме у Земенској клисури око
водопада Скакавица идеална су места за њено посматрање.
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Шарени даждевњак (Salamandra salamandra)
Реп ове врсте достиже дужину до 15—18 cm. Леђна страна тела је црна, са жутим и жуто-наранџастим
шарама различите величине и облика. Ларве имају добро развијене спољашње шкрге и заобљено
репно пераје и најчешће су светлосиви до црни, са малим тачкама по леђној страни. Како расту,
постепено им се појављују жуте шаре. Када се јако надраже, кожне жлезде даждевњака луче бели
секрет који изазива печење при контакту са слузокожом и отвореним ранама на кожи. Најзначајнији
угрожавајући фактор за опстанак даждевњака представља сеча широколисних шума, као и исушивање
тих шума као последица сече.
Жутотрби мукач (Bombina variegata)
Жутотрби мукач је ситна врста жабе која у Бугарској достиже 5,5 cm дужине. Основна боја леђне
стране је најчешће браон боје, али може да варира. Стомак је јарко жут до јарко наранџаст са
неравномерно распоређеним сиво-црним шарама. Мужјаци праве карактеристичне звукове по чему
је ова врста и добила име. Жутотрби мукач је распрострањен првенствено у централној и јужној
Европи. Основни фактор угрожености је исушивање, изазвано човековом активношћу — сечом
широколисних шума и скраћивање воденог тока реке при изградњи мини хидроелектрана.
Шумска корњача (Тestudo hermanni)
Највећи измерени примерци ове врсте нађени су у Бугарској — од 31 до 35.7 cm. У последњих
неколико деценија такви примерци су врло ретко налажени, чак и у великим и очуваним популацијама.
Сигурни знаци за распознавање ове врсте су уска линија од плочица уздужно преко централног дела
оклопа, при чему су друга, трећа и четврта плочица увек уже од пете, као и увек добро развојена
плочица у репном региону. Оклоп је по облику и величини много боље развијен код мужјака. Фактори
угрожености су близина човековог присуства и потенцијална опасност од пожара намерно изазвани
од стране човека. На многим места у Бугарској се убијају ради хране. Првенствени разлог тога је
сујеверје повезано са измишљеним „лековитим“ својствима крви и меса корњача.
Бела рода (Ciconia ciconia)
Једна од наших већих птица. Често је зову и лелек и штрк. Има црвени кљун, а код младим има
тамни крај. Воли да се гнезди у насељеним местима или у њиховој близини, где гради гнезда на
оџацима, крововима, бандерама или појединачним старим дрветима. Све чешће локални становници
или радници електродистрибуције праве вештачке платформе за гнезда, не би ли их заштитили од
струјног удара или једноставно ради веровања да доносе срећу. Као птица селица, зиму проводи
у јужној Африци. Сваштојед. Храни се жабама, змијама, инсектима, глодарима, па чак и малим
пилићима.
Ћук (Otus scops)
Сразмерно мала сова. Често је зову ћувало или ћувекало. Њена песма је једноставна, нешто као
„кљууух“ или „ћуух“, коју понавља сваке три секунде. Има једна интересантна легенда о двоје
младих људи који су се волели. Зла вештица им је завидела и хтела је да их претвори у птице. Девојку
је претворила у кукавицу, а момка у ћука. Они су чули једно друго, али нису могли да се виде. Још
увек можемо видети кукавицу какао тражи и зове свог вољеног песмом — „куку-куку“, док јој у току
ноћи он са тугом одговара „ћуух“, „ћуух“. Преферира широколисне или мешовите шуме, а често
се гнезди и у парковима и двориштима. Основна храна су му инсекти. Ноћно активна врста. Птица
селица је и зимује у Африци.
Црна жуна (Dryocopus martius)
Црна жуна је позната и као црни детао. Мужјаку је цело чело црвено, а женка има црвену мрњу само
позади на темену. Оглашавање му је слично мишару, али дуже — „кијау-кијау-кијау…“. Као и већина
детлића, куцање по дрвету користи и за оглашавање или уместо песме. Преферира да се гнезди у
старим четинарским или мешовитим шумама, где прави релативно велике шупљине у дрвету.
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Љиљци потковичари су наши пријатељи.

Сеоска ласта (Hirundo rustica)
Једна од најпрепознатјивијих и обичних врста птица, гласник пролећа, позната и као ластавица
или вилорепа ласта. Одгоре је црна са металним сјајем, одоздо је беличаста, на челу и грудима је
тамноцрвена са карактеристичним репом у облику виле. Оглашавање јој је кратко,али са високим
тоном, са два три „вит“, а у случају опасности нешто као „флит-флит“. Гнездо јој подсећа на балкон,
направљено од блата и влати трава, обично испод кровова, мостова и настрешница. Храни се
инсектима, које активно лови отвореним кљуном брзо летећи.
Гавран (Corvus corax)
Највећи представник птица које живе на пољима код нас. У потпуности је црн са металним одсјајем.
Има масиван кљун и клинаст реп. Лети врло карактеристично, споро и уверено. Познат је и као
гробар. Оглашавање му је гласно и оштро — „корр“ или нешто као „крок“. Врло је одан и образује
парове за цео живот. Територија му заузима велики простор. Иако није много социјалан као друге
вране, често се може видети да организује мала јата да би отео плен већим птицама као што су орлови
и лешинари.
Слепо куче (Nannospalax leucodon)
Веома интересантан подземни глодар, укључен у међународну Црвену листу. Због подземног
начина живота очи су му закржљале. Преферира ливаде, пашњаке и светле проређене шуме. Његово
присуство најлакше можете препознати по великим подземним тунелима, значајно већим од оних од
кртице. Није пожељан у засадима у баштама јер се храни коренима различитог поврћа. Тамо га је и
најлакше уочити.
Велики потковичар (Rhinolophus ferrumequinum)
Један од љиљака у Бугарској који се понекад насељава у близини човека. Све врсте љиљака су веома
корисне јер сваке вечери поједу велики број инсеката. Тако регулишу бројност различитих врста, као
и оних који пију крв као што су комарци. Заштићена врста коју понекад можете да нађете на тавану
сеоских помоћних објеката. Љиљци се најчешће виђају у топлим летњим ноћима како око уличних
лампи траже храну.
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Вук (Canis lupus)
Дужина тела му је 100—160 cm. Очи му се налазе укосо, а не хоризонтално и жуте су боје. У прошлости
је био широко распрострањен широм Европе, али му је данас распрострањење распарчано. За њега
је карактеристично добро развијен њух и слух. Вук је социјална животиња. Вукови користе завијање
као начин комуникације. Они избегавају контакт са људима и веома их тешко можемо видети, али
можемо да потражимо њихове трагове шапа, измет, рупе и остатке од хране и др. Њихови отисци
подсећају на отиске великог домаћег кучета. Отисак је величине око 8—11 cm. Нокти на предњим
прстима су савијени ка унутра или на доле, док су код кучета усмереми ка споља.

Образовне активности
Активност 1.. Да препознамо животињу!
Замолите децу да изаберу ону шумску животињу коју знају и која им се свиђа и нека вам кажу
нешто о њој. Покажите им слике животиња које познајете и које су карактеристичне за општину.
Омогућите сваком детету да их упозна. Вадите једну по једну слику и одредите врсту животиње.
Можете да организујете и такмичење. Поделите разред на 2—3 групе и оној која погоди животињу
доделите један поен. Победиће она група која скупи највише поена.

Рад у природи са предшколском децом, као и са децом са посебним
образовним потребама
• Додатни савети за рад у природи са децом са посебним образовним
потребама

Информативни блок
„Најбоља веза није она која повезује идеалне људе, већ она у којој свако може да живи са
недостацима других и да призна њихове квалитете.“
(одломак из „Прича о јежевима“)
У литератури појам „деца са посебним образовним потребама“ (ПОП) је скупни термин који
обухвата ону групу деце, која испољавају несклад у различитим способностима за учење и показују
област велике компетентности паралелно са сферама у којима доживљавају велике тешкоће. Таква
интерпретација термина ставља нагласак на специфичне педагошке потребе детета и социјалну
интеракцију (укључујући и интеракцију са природом), и укључивање у процес еколошког
образовања.
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Основни приступи са децом са ПОП
У раду са децом и младима са ПОП, издвајају се два модела, који обележавају основне правце
њиховог интегрисања у школску средину и однос државних институција и друштва као целине, а
нарочито:
• Медицински;
• Социјално-педагошки модел.
У фокусу медицинског приступа је објашњење етиологије и клиничке слике одговарајућег
стања, а онда и прихватање деце као болесне. Тај приступ ограничава да се та деца успешно
интегришу у школску средину и лимитира могућност за потпун социјални живот.
За разлику од њега, социјално-педагошки модел се усмерава на развој детететовог потенцијала,
промене његовог социјалног статуса и активно и равноправно укључење у друштво. Већина
научника сматра да је постизање једнаког приступа школи за сву децу последица примењивања тог
модела.*
Карактеристике и специфичности адолесцената са ПОП, које учитељ биологије треба да има
у виду приликом извођења занимања у природи
Специфичности емоционалних реакција и
карактеристике понашања деце са ПОП

Произилазећи изазови за наставника у процесу
учења

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Анксиозност, брига и страх
Изливи беса
Склоност ка ризицима и опасностима
Антисоцијално понашање
Вербално и физичко изражавање
раздражљивости и непријатељства
Фантазирање, маштање, брзо умарање
Тежња ка депресији и осећању кривице
Губитак самопоуздања и самоуверења
Испољавање неодлучности, низак степен
самосталности и зависност од одраслих
Супростављање, опозиционно понашање
Поремећени социјални односи

•

•
•
•
•
•

•

Споро и тешко прилагођавање на школску
средину и школске активности
Тешко пребацивање са једне активности
на другу; тешко управљање временом за
дату активност
Недостатак еластичности и прилагођавања
Недостатак логичког мишлења и нетачан
говор
Постојање импулсивних реакција и
одсуство самоконтроле
Појава брзог умарања, нарочито код
једнотипних школских активности
Доминантно визуелно размишљање
и недостатак стратегија за учење и
суочавање са проблемима
Слабе организационе вештине и
способности планирања активности учења

Педагошке идеје и смернице за рад са децом са специфичним образовним потребама у
природи
Процес укључивања и обуке деце са ПОП, треба да полази од схватања да је свако дете посебно и да
му треба помоћ да би се развило и припремило за живот. Важно је приметити да се сва деца рађају
* Радулов, Вл. Деца със специални образователни нужди в училището и обществото, Рекламна издателска
къща „Дарс“, Бургас, 2007
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Тимски рад је много важан у образовним активностима у вези са природом.

са способношћу да уче! У књизи „Марсијанац на игралишту“, Жан-Пол Бове пише: „Ми правимо
неке ствари на различите начине, али смо вредни колико и други и не треба нас „поправљати“ и
„лечити“.
За децу са ПОП је од суштинског значаја да им се остави могућност да уче из изкуства и
личних преживљавања. У том смислу сматра се да је организована еколошка настава у природи,
кроз одговорајуће групне и индивидуалне школске активности, драгоцен фактор за успешно
интегрисање те деце. Природа предлаже многобројне могућности за интелектуални, физички
и емоционални развој деце са ПОП. Показало се да је интеракција са природним стаништима и
живим организмима који живе у њима од кључног значаја за развој детета.

Погодне образовне активности у природи за рад са децом са ПОП

Избор конкретних школских активности у природи треба да одговара конкретном психофизиолошком стању детета и врсти његовог обољења, као и времену у коме дете може максимално
да се укључи. Рецимо за децу из аутистичког спектра са одговарајућим сензорско-моторним
кружним занимањима, која изискују тактилну стимулацију. У том смислу могу да се искористе
активности усмерене на тактилно истраживање и посматрање природних објеката и процеса.
Средња дужина сличних активности не треба да превишава 15—20 минута, а да се притом обезбеде
сензорне потребе детета и да се побољша његова концентрацијд. Добра идеја је тражити од деце
да воде белетке о својим посматрањима у форми „истраживачког дневника“ у коме деца цртају/
записују основне карактеристике посматраних објеката или слушају звукове природе.
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Активност 1. Чујмо и запишимо птичје песме
Птичје песме се могу записати знацима. Песме се записују цртицама и тачкама, које су расположене
на једном нивоу, више или ниже, тако да се очитава ритам и општи тон песме.
Например: песма зебе овако се записује знацима ( _ _ _ … — ),
а жутовољке овако (… _ )
Птичје песме се могу записати писмом знакова звуцима који се чују.
Например: _ фију, фију, фију, фију, ла, ла, ла, ла, чију
Прем А.Н. Промптову, песме птица се по структури могу класификовати у 4 групе:
1-ва група
• Песма има почетак, средњи део и крај, тј. она је потпуно завршена. Та група садржи две
подгрупе:
• Песма се састоји искључиво од звиждука (нпр. вуга, обичан звиждук, зимовка).
• Песма је звонка и снажна — без звиждука (нпр. зеба, црвендаћ).
2 група
• Песма је продужна, без одређеног почетка и наглог краја. Та група садржи три подгрупе:
• Песма се састоји од звиждука, без јаких и звонких звукова нпр. (чичак, попић).
• Песма има мало звиждука и преовладавају врисци и цврчци (нпр. дрозд).
• Песма се састоји од брзих цвркутања и кратких звиждука (нпр. сеница).
3-ћа група
• Песма се састоји од добро формираних и повезаних делова који се понављају више пута. Делови
могу бити подељени кратким паузама, (нпр. кукавица, славуј). Та група садржи две подгрупе:
• Песме са узастопним, не много различитим деловима (нпр. кукавица).
• Песме са релативно много делова, који се групишу у веће, равномерно понављајуће делове са
кратким паузама (нпр. славуј, кос, дрозд).
4- та група
• Песма је састављена од посебних делова песама других птица (нпр. чворак, сојка).
При раду са децом са ПОП, треба имати у виду да је тих и миран говор учитеља от изузетне
важности да би могао да делује умирујуће на ту децу. Полазећи од специфичности рада са њима у
приоди, погодно је одржавање организованих игара и арт-занимања. Нарочито су корисне за развој
когнитивних способности код деце са ПОП, игране улоге, драматизације и позоришне игре, као и
разматрање случајева:
Активност 2. Дилема „Мртво дрво“
Организујте групно или индивидуално разматрање предложеног случаја. Коментиришите
предложена решења.
Случај „Мртвог дрвета“
Група ученика шетајући шумом види мртво, увело стабло које још није пало. Почиње спор дали да
буде посечено. Ви предлажете:
• Отсећи га и искористити за грејање;
• Отсећи га, јер је мртво и ружно;
• Оставити га, јер је уточиште за многе животиње — инсекте и птице;
• Оставити га, зато што дрво које трули одаје топлоту, која може да истопи снег и да загреје
земљу;
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• Оставити га, јер ће се приликом трулења део материје вратити у земљу;
• Друго.
Добри примери у раду са децом са ПОП, показују да та деца имају потребу да буду охрабрена и да им
се да могућност да експериментишу, нпр. како објекти нестају и поново се враћају заједно. То учитељ
може искористити приликом организовања игара у природи у којима се стимулише истраживање
и проналазак биолошких објеката у природним стаништима. У већини случајева (нпр. код деце са
Дауновим синдромом), деца прихватају дате концепције одређеним редом. То је нарочито важно када
учитељ формира биолошке појмове и организује активности за апстракцију уобичајених основних
карактеристика у природи. Стручњаци саветују да се усклађују идентични предмети, по одређеним
категоријама — најпре по једној карактеристици, а онда да се карактеристике надграђују. Контакт
деце са ПОП са природом, преко организованих школских активности, је могућност да се удовољи
потреби те деце, да се са много праксе са правим предметима у реалним ситуацијама постигну
реални циљеви. На тај начин она доживљавају и гомилају сопствена искуства кроз активно учешће
у активностима повезаним нпр. са храњењем животиња, посматрање одређеног понашања и т.д.,
што ствара емоционалну везу између деце и природе.
Активност 3. Експерти за биодиверзитет (еко-драматизација)
Размислите!
• Изаберите ученике који ће играти улоге. Децу можете да поделите на експерте за животиње и
експерте за биљке.
• Направите специјалне костиме за све експерте.
• Заједно са вашим васпитачем направите сценски дизајн, који је у вези са вашом улогом.
• Смислите шта ћете да представите публици (сценарије).
Помоћне црте за сценарио:
• Направите своје визит картице експерта за биодиверзитет.
• Који је ваш посао и шта мислите да експерти за биодиверзитет раде? Шта све треба да знају да
би обављали такав посао?
• Реците нам које сте дилеме у вези са биљкама и животињама решили у току године. Шта
угрожава биодиверзитет Земље?
• Објасните публици улогу миграција код птица и како човек може да утиче на њих.
• Које сте биљке и животиње приметили у вашем региону?
• Реците нам о свом теренском раду који сте имали током године.
• Који је ваш предлог да се очува биодиверзитет наше планете?.

• Избор руте и метода за осматрање, опрема

Опрема
• Одаберите и носите погодну одећу и обућу у складу са временом и местом практичног
занимања.
• Носите мали и удобан ранац за додатну одећу (кишобран и др.) воду, храну и друге ствари.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обратите пажњу за заштиту од сунца и топлотног удара преко лета. Носите капе или мараме за
заштиту од сунца.
Прилком организовања ноћних осматрања, требаће вам обичне лампе или лампе са црвеним
филтером.
Приликом ноћних осматрања увек треба да имате резервну топлу одећу. Чак и у летњим
месецима може да буде непријатно прохладно или чак и хладно.
Не заборавите да напуните мобилни телефон, да бисте по потреби имали везу.
Вода и храна су вам неопходни приликом дужих посматрања и нарочито ноћу, када наш
организам троши више енергије због промене свакодневног ритма живота.
Бележник и оловка су неизоставни део опреме да бисте водили белешке од посматрања.
За посматрање птица, сисара, лептира и вилиних коњића треба вам двоглед, а за неке инсекте и
бескичмењаке — лупа.
За одређивање врста користите различите одреднице за биљке и за животиње.
Торбе од платна, пластичне и картонске кутије су добре за сакупљање природних материјала —
сувог лишћа, сувих плодова, биљака или нађених перја и др.

Избор руте и метода за осматрање
•

За осматрање водоземаца

Рута: У време излета најбоље је посетити неколико врста басена — брану или језеро, стару чесму,
поток. Планирајте излет тако да пут пролази и кроз шуму или сеновиту долину.
Метод: У малим групама обилазите ниско грмље у шумским плантажама. Нека вас воде звуци
који издају жабе. Идите полако и тихо. Пробајте да откријете одакле долазе извори непознатих
звукова. Жабе ће реаговати на нагле покрете и појаву великих силуета. Ако се сакрију, станите и
чучните за тренутак и оне ће се поново показати.
Кад: Од марта до октобра. Зелена и крастача жаба су ноћне животиње, али у пролеће можемо да
их посматрамо и дању када су у басенима за размножавање. Код велике крастаче то почиње у марту,
а код зелене — у априлу.
•

За осматрање гмизаваца

Рута: Најповољнија су отворена каменита места обрасла грмљем. Гмизавце можемо посматрати и
у шумама, виноградима, утринама, а водене змије и корњаче — око басена.
Метод: Осматрање гуштера и змија није лако. И код најмањег покрета оне се сакривају.
Идите пажљиво кроз терен у малим групама и корачајте лагано. Често се заустављајте и детаљно
истражујте терен, јер када су гмизавци непокретни, они се уклапају у природну средину. Ако неки
гуштер побегне и сакрије се у грмље или рупу, одступите неколико корака и будите непокретни.
После неколико минута он ће се поново показати.
Кад: Најбоље време за посматрање гмизаваца је пролеће. Онда можемо да их видимо преко
целог дана. Преко лета гмизавци су активни претежно ујутру и предвече.
•

За осматрање птица

Рута: Птице можемо да посматрамо скоро свуда. У разним стаништима има различитих врста и оне
се различито понашају. По могућности тако изаберите руте, да пролазе кроз различита станишта.
Важно: Ако узнемиравате родитеље у гнезду, ризикујете да их напусте. Ако случајно наиђете
на гнездо, удаљите се што пре. Преко јесени и зиме мирно можете да разгледате и да чак узмете
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гнездо птице певице. Те птице користе гнезда само једну сезону и сваке године праве нова. То не
важи за птице грабљивице, роде и чапље. Оне могу годинама да користе једно те исто гнездо.
Осматрање поред кућица за птице
У групама током пола сата посматрајте птице док носе храну. Колико често долазе оба родитеља?
Шта избацују?
Осматрање поред хранилице
Корисност хранилица за птице је спорна, али у сваком случају је добро средство да их
посматрамо. Деца постављају хранилице у дворишту или на тераси и прате колико врста их
посечује. Која врста је најчешћа? Која им је омиљена храна? Које врсте прогоне друге врсте?
Осматрање на појилима
Преко лета можете много да осматрате птице на местима где пију воду. Не треба да будете близу
воде, да не бисте плашили птице које долазе.
Корисни савети: Има много врсти птица и у почетку може да вам буде тешко да их разликујете.
Немојте очајавати и не мислите да треба да познајете све птице. Можете заједно да одредите
непознате врсте ако забележите неке карактеристичне белеге и упоредите их са врстом одредницом.
Распознавање птица по њиховим песмама такође није лако, с обзиром да многе врсте певају више
од једне песме, а неке подражавају друге врсте.
•

Осматрање сисара

Рута: Тренутак и место излета треба претходно изабрати. Пре излета, информишите се о врстама
животиња које ћете видети. Такође припремите учеснике.
Трагови сисара
Није лако видети сисаре, али нам зато њихови трагови могу дати детаљну информацију о
понашању и начину живота. Не тежите да сами одредите врсте, него покушајте да научите нещо
о њиховом начину живота. Ево например неколико питања: У ком правцу се кретала животиња?
Каквом брзином се кретала? Дали је ходала, или бежала? Дали је имала циљ, или је лутала без
циља? Дали је оставила трагове? Дали се хранила уз пут? Ако јесте, чиме се хранила?
Проблем тишине
Деци је тешко да буду тихи. Нарочито када се ништа не дешава. Онда 5 минута може да им
се учини као читава вечност. Да бисте избегли разочарање, треба све претходно припремити.
Можете им дати списак са животињама које треба претходно посматрати и нека свако запише
своја посматрања. Посматрања зависе од вашег понашања. Ако је група бучна и светло обучена,
шансе се смањују. Ево и неколико правила: тамна одећа — сива или браон. Избегавајте да с
пењете на висове, ако је могуће идите у сусрет ветру. Ако је могуће, не говорите и не правите
буку. Да бисте избегли досаду, обратите пажњу на занимљиве ствари: сове, мраве, пужеве.

• Безбедносне мере
•
•

Влажне зоне могу бити опасне. Избегавајте дубоке басене. Најбоље проведите осматрање поред
мале речице, (вододерине) или плитке бране. Пратите учеснике.
Кожа краставе жабе лучи секрет, који надражава очне љигавице. Оперите руке ако сте дирали
жабу.
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•

Пажљиво посматрајте руту за отровне (кукута, љутић) или за биљке које изазивају алергију
(росен) и ако треба упозорите ученике. Посебну пажњу обратите на примамљиве, али отровне
плодове као што је пасје грожђе.
• Пазите када узимате тек нађену корњачу. За њу то је стрес и она обично реагује као и уплашени
човек — неконтролисано уринише.
• Код евентуалног уједа змије, не паничите. Ако сумњате која је врста змије у питању,
претпоставите да је отровна. Смирите пострадалог. Брзо га одвезите до најближе болнице или
амбуланте. Отров наших отровних змија не може одмах убити човека. У сваком случају имате
неколико часова да потражите помоћ. Није правилно, а чак је и опасно да сами убризгујете
противотровни серум, зато што постоји ризик од алергијских реакција. Немојте сисати отров,
горите или сечете рану. Чак није препоручљиво да претежете уједено место. Једноставно
потражите лекарску помоћ на најбржи начин. По могућности сликајте змиу, то ће помоћи
лекарима.
• Приликом кретања кроз густу шуму или грмље, натегнуте гране од претходника могу да
повреде лице онога који га прати. Има случајева озбиљних повреда очију, задобијених у таквим
ситуацијама. Да бисте то избегли, пазите дистанцу од неколико метара између сваког члана
групе. Научите децу да не пуштају гране кроз које пролазе, а да претходно не погледају ко је иза
њих и колико је удаљен.
• Мислите на безбедност животиња. Не правите велику буку. Ако у периоду размножавања
наиђете на гнездо са малим птицама или на легло сисара, удаљите се. Код појних птица мале
птице напуштају гнездо пре него што се науче да лете. Ако наиђете на такву птицу, не узимајте
је у руке. Она није изостављена и њени родитељи су у близини. Они ће је хранити још неколико
дана, док се не научи добро да лети. У домаћим условима има мало шансе да преживи.
• Код ноћног осматрања обратите пажњу на неколико мера безбедности. На дневној светлости
проучите место посматрања. Проверите дали има опасних предмета — вода, бодљикава жица,
рупе. Кажите некоме где и за колико времена одлазите. Носите топлу одећу, зато што је хладно
у летњим вечерима. Узмите довољно лампи и резервних сијалица. Можда је добро да о вашим
намерама обавестите и полицију. Људи су сумњичави када виде непознате и светла увече у
шуми. Пребројте учеснике на почетку и на крају екскурзије.
Важно: Пре и у време теренских осматрања увек спроведите детаљна (писмена и усмена)
упутства и уведите строга правила о безбедности и понашању за очување природне средине.

• Правила о понашању приликом спровођења теренских занимања у
природи
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54

Крећите се само по познатим рутама и обележеним стазама.
Не узнемиравајте птице и и животиње, не рушите њихове „домове“.
Не кидајте биљке и не дробите траву без потребе.
Отпатке бацајте на одређеним местимаљ а ако нема таквихљ узмите их са собом.
Не загађујте водене површине.
Не оштећујте и не уништавајте табеле — оне су стављене ту, да би вама било лакше.
Не палите ватру, а ако је то потребно, само на одређеним за то местима.
Код опасности звоните на 112.
Пазите на основно правило — иза себе оставите само трагове, са собом понесите само успомене
и слике.

• Корисни савети за снимање природних објеката
Помоћу фотоапарата можемо се упознати са природом и организмима око нас. Можемо користити
било који дигитални фотоапарат, па чак и најјефтинији и најједноставнији имају добре функције као
што су макро режим и zoom (увеличавање објекта тако да испуњава цео кадар). Фотографисањем
разних животиња и биљака, почетник љубитељ природе може научити да распознаје различите
врсте.
Када се припремамо да сликамо животињу, увек јој морамо прилазити пажљиво и мирно. Човек
обично мисли да треба брзо да реагује када фотографише лептире или вилине коњице, међутим,
то више смета него што помаже. Веома је важно објекту прићи полако и пажљиво да га не бисмо
уплашили. Тада се наместимо угодно и стабилно и можемо почети са фотосесијом. Карактеристике
светла су врло важне током снимања, тако да се најбоље фотографије праве преподне или
послеподне (осим тога ни животиње нису толико активне). Око поднева, када је сунце у зениту,
није добро време за фотографисање. Приликом снимања треба да покушамо да стојимо тако да
нам је сунце иза леђа или мало у страну (никад не снимати у правцу сунца). Када правимо макро
фотографије (изблиза сликамо ситне објекте) и сунце нам је иза леђа и ниско изнад хоризонта,
треба да станемо тако да не заклањамо објекат. Најлакши начини за снимање лептира су следећи:
када се хране нектаром, када се одмарају на биљкама или на влажним местима где се сакупљају у
великом броју и апсорбују минеларне соли. За снимање већих, али удаљенијих објеката (птица и
сисара) потребно је да користимо zoom функцију, али што више зумирамо објекат, фокус постаје
нестабилнији, па је у таквим случајевима добро да имамо статив за фотоапарат, како би се добила
јасна слика.
При обради и прегледу фотографија, приметићемо неке детаље који су нам у природи промакли
и научићемо да разликујемо различите врсте, чак и веома блиске. Тако је кроз фотографисање право
задовољство комуницирати са природом. Пуно успеха у даљем раду!

Фотографисање животиња у природи захтева стрпљење и пажњу.
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