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          или учители,
      с тази втора част на образователното помагало “С Червеногушка 
на училище и сред природата” можете да направите учебния процес още 
по-забавен и заедно с това децата да научат повече за красотите на 
заобикалящата ни природа - нашият безценен дом.

тази част на помагалото включва два раздела, свързани с учебната програма. 
те се отнасят към по-широк спектър от учебни предмети: „Човекът и 
природата“, „Човекът и обществото“, „География и икономика”, „Български 
език“, „английски език“,  „Математика“, „изобразително изкуство“, „домашен 
бит и техника“ и „информационни технологии“. Съответните предмети 
могат да бъдат видяни в описанието на всяка отделна задача или игра, 
т.е. тяхното начало. В задачките и игрите са включени информация и 
загадки или задания за растенията, животните и природата в близост до 
училището и/или дома на децата. Съдържанието им е подходящо за ученици 
от 7 до 14 годишна възраст, като в описанието на всяка от тях, както и в 
съдържанието на помагалото, е означена конкретната възрастова група. 

Както вече знаете от първата част на помагалото, сближаването с 
природата е много важно още в ранна възраст и колкото  по-привлекателен 
за децата е този процес, толкова по-трайни ще бъдат познанията и любовта 
им към нея. именно това е целта на тази втора част на помагалото.

Приятни занимания от червеногушите и авторите!

М 



ПЪРВА ЧАСТ
Забавни задачки с Червеногушка





Задача 1

Цветове в цифри

Възраст
8+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки цветовите особености на птиците и 
влажните зони, да упражнят умението си да пресмятат.

Предмети
Математика, Човекът и природата, изобразително изкуство

Необходими материали
работен лист, цветни моливи

Работен процес
Учениците получават работните листове с картинка, върху която има 
изписани различни задачи за пресмятане. те трябва да ги пресметнат и да 
открият с какви цветове трябва да оцветят различните й части.
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Задача 1 – Работен лист 1

Пресметнете задачите и открийте къде с какви цветове трябва да 
оцветите картинката. Приятно оцветяване!

(27 : 3) х 9 = кафяв                               (36 + 57 ) – 29 = черен
15 х 5 – 38 = зелен                               (64 : 4) х 5 = жълт
147 + 56 : 7 = светло син                     42 + 54 : 6 = оранжев
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Задача 1 – Работен лист 2

Пресметнете уравненията и открийте къде с какви цветове трябва да 
оцветите картинката. Приятно оцветяване!

(27 + 11) х 19 = кафяв                           (966 : 46) + 572 = черен
35 х 15 + 378 = зелен                             32 х 19 – 848 : 16 = жълт
(37 х 25) – 587 = син                              (21 х 39 – 211) : 38 = бежов
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Задача 1 – Отговори

Работен лист 1

(27 : 3) х 9 = 81 = кафяв                               (36 + 57 ) – 29 = 64 = черен
15 х 5 – 38 = 37 = зелен                               (64 : 4) х 5 = 80= жълт
147 + 56 : 7 = 29 = светло син                     42 + 54 : 6 = 16 = оранжев

Работен лист 2

(27 + 11) х 19 = 722 = кафяв                            (966 : 46) + 572 = 593 = черен
35 х 15 + 378 = 903 = зелен                             32 х 19 – 848 : 16 = 555 = жълт
(37 х 25) – 587 = 338 = син                              (21 х 39 – 211) : 38 = 16 = бежов
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Задача 2

Колко гъски има в нивата?

Възраст
8+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят умението си да броят и пресмятат. 

Предмети
Математика

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове със снимката, на която трябва 
да преброят колко са гъските. След това трябва да пресметнат колко ще 
останат, като извадят съответните числа / излети съответния брой 
гъски.
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Задача 2 – Работен лист

Пребройте гъските в нивата на снимката (или на открито, ако имате 
възможност) и пресметнете колко ще останат там, ако излетят 35, 51, 
73? 

  

           ? – 35 = ?
           ? – 51 = ?
           ? – 73 = ?

14 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата
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Задача 3

Птиците и тяхната храна

Възраст
8+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и наблюдавайки птиците, които се хранят, да упражнят 
умението си да броят, умножават и делят. 

Предмети
Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист и химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с таблица, която трябва да 
попълнят. След като извършат зададените им действия, могат да обсъдят 
причините и зависимостите, поради които се получават тези резултати, 
т.е. поради които птиците променят поведението си и факторите, които 
им влияят. При желание биха могли да нарисуват и сцени от тяхното 
наблюдение.
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Задача 3 – Работен лист

Поставете хранилка за птици на удобно за наблюдение място. 
След седмица пребройте птиците върху поставената хранилка в двора на 
вашето училище. Пребройте ги и на 2 съседни клона. Кой от двата клона е с 
повече птици и с колко? Пребройте птиците на всички клони по отделно, а 
след това ги съберете и кажете колко общо има на дървото. Умножете броя 
им по 2, за да получите броя на птичите крака върху дървото. Умножете броя 
на птиците по 4, за да получите общо колко криле и крака има на дървото и 
разделете тази сума на 2, за да получите само броя на крилете.

Броими признаци резултат (брой)
птици на хранилката
птици – клон 1

птици – клон 2
птици на дървото
птичи крака
крака + криле
птичи криле
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Задача 4

Какво влияе на птиците докато се хранят?

Възраст
8+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки поведението на птиците, които се хранят, 
да упражнят умението си да броят, сравняват, както и да визуализират 
данни на графики и диаграми, като разберат и въздействието на различни 
фактори върху поведението на хранещите се птици. 

Предмети
Математика, Човекът и природата, (информационни технологии)

Необходими материали
работен лист, химикал и уреди за чертане; може и компютър

Работен процес
Учениците получават работните листове с таблица, която трябва да 
попълнят. Според възрастта си те трябва да сравнят или графично да 
изобразят събраните данни.  След като извършат зададените им действия 
могат да обсъдят причините, поради които птиците променят поведението 
си и факторите, които им влияят. Биха могли също да направят графиките 
и диаграмите на компютър, а при желание биха могли и да нарисуват сцени 
от тяхното наблюдение.
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Задача 4 – Работен лист

Поставете хранилка за птици на удобно за наблюдение място. започнете 
да отчитате броя на птиците в един и същи час от деня на всеки 7 дни, 
в период от 2 месеца, като използвате таблицата по-долу. определете с 
колко се е увеличил / намалил броят им около хранилката за 7, 14, 21 и т. н. дни. 
Сравнете резултатите, за да разберете какво влияе върху поведението на 
птиците, напр.: С колко се променя броя на птиците всеки път? С колко се 
е променил броя на птиците на 28-я ден в сравнение с първия ден? Каква 
е промяната като се сравни началото и края на периода на наблюдение? 
направете графика, за да видите как протича изменението. Представете 
данните и на кръгова диаграма. обсъдете причините, поради които са 
настъпили промените –  климатични условия, наличие на смущаващи 
или застрашаващи фактори и т.н. ако желаете, можете да опитате да 
определите видовете птици и да нарисувате сцените, на които сте 
свидетели.

ден      дата и час метеорологични условия брой птици
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Задача 5

Колко крака има в нивите?

Възраст
8+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да упражнят уменията си да пресмятат с числа до 100 и 
мислят логично. 

Предмети
Математика

Необходими материали
работен или бял лист и химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с условието на задачата, която 
трябва да решат. При желание биха могли и да нарисуват условието на 
задачата.
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Задача 5 – Работен лист

Пресметнете израза и открийте броя на гъските хранещи се в нива 1:
 (11+ 8 + 6) х (38 - 35) = ?.  Съберете техния брой с гъските от нива 2:  
 (27 + 13) х 5 = ?. добавете към тях и гъските от нива 3, който е с 3 пъти 
по-голям от този в нива 1.  Пресметнете колко крака има в нивите.
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Задача 6

Любопитно

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да научат любопитни факти за видовете птици в техния 
район, като същевременно упражнят умението си да пресмятат. 

Предмети
Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове с изрази, които трябва да решат, 
за да открият любопитни факти за дадените видове. След като извършат 
зададените им действия, могат да обсъдят наученото и да потърсят още 
интересни факти за други или същите видове.
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Задача 6 – Работен лист

открийте любопитни факти за някои видове птици около вас, като 
пресметнете изразите.

1. най-едрата хищна птица в България е морският орел. Женската достига 
тегло до около:
(10 350 х 8)  :  12 = .........гр

2. тръстиковият блатар може да има повече от една партньорка. Броят на 
партньорките му може да достигне до:
(282 х 8) : 752 = .........бр.

3. немият лебед е една от най-едрите летящи птици. той лети със скорост 
около:
(2 648 + 1 177) : 45 = .........км/ч

4. Къдроглавият пеликан е най-голямата летяща птица в България. теглото 
на мъжкия достига до:
(85 х 5) : 25 = .........кг

5. По време на миграция червеногушата гъска изминава над:
(448 - 164 - 84) х 25 = .........км
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Задача 6 – Отговори

1. (10 350 х 8)  :  12 =  6 900 гр

2. (282 х 8) : 752 = 3 бр.

3. (2 648 + 1 177) : 45 = 85 км/ч

4. (85 х 5) : 25 = 17 кг

5. (448 - 164 - 84) х 25 = 5 000 км
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Задача 7

Пъзел

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят умението си да разпознават различните 
видове геометрични фигури и да научат повече за една от влажните зони, 
в близост до техния роден дом.

Предмети
Математика, Човекът и природата, Български език и литература

Необходими материали
работен лист, ножица

Работен процес
Учениците получават работните листове със снимка на дуранкулашко 
езеро, направена на пъзел. те трябва първо сами да си направят пъзела, 
като го нарежат по линиите на съставните му части. След това трябва да 
разгледат отделните парчета и да определят геометричната им форма, да 
преброят  различни видове фигури, а накрая да подредят частите. Когато 
снимката е отново цяла трябва да познаят езерото или да открият името 
му с помоща на написаните разбъркани срички, като ги подредят. 
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Задача 7 – Работен лист

направете си сами пъзел като нарежете снимката по линиите на съставните 
му части. След това разгледайте отделните парчета и определете 
геометричната им форма, пребройте различните видове фигури, а накрая 
подредете частите. Когато снимката е отново цяла познайте кое е езерото 
или открийте името му с помоща на написаните разбъркани срички, като ги 
подредите.
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Задача 7 – Oтговори

триъгълник -  10 броя
Шестоъгълник - 2 броя
трапец - 5 броя
Успоредник - 3 броя
Квадрат - 1 брой

дуранкулашко езеро
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Задача 8

Пресметнете

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят умението си да пресмятат и да научат 
повече за природата в района, в който живеят.

Предмети
Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове с уравнения, които трябва 
да решат и да открият коя буква на кое число отговаря. След това, при 
правилно пресмятане и заместване на числата и буквите, ще трябва да 
открият кой или какво се крие в празните квадратчета. 
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Задача 8 – Работен лист

открийте кой или какво се крие зад отговорите, като ги пресметнете и 
поставите всяка буква в правилното празно квадратче под числото, на 
което отговаря:

60 х 33 = ъ                            27 х 7 = к                              5763 : 51 = ш                     
3213 : 9 = е                           3571 – 2392 = в                    7354 – 4643 = н
1911 : 13 = у                         232 х 40 = г                          123 + 54 = р
2013 – 54 = а                        16 640 : 65 = о                      855 : 57 = ч
157 + 66 = с                          7592 : 73 = –                         435 + 136 = интервал

15 357 177 1179 357 2711 256 928 147 104

113 1959 571 147 1980 229 189 1959

95 719 : 13 = о                           27 768 : 78 = з                      73 519 : 37 = б
31 450 – 27581 = а                    295 + 456 = к                        76 х 12 = ш
753 + 1382 = е                           3791 – 2416 = р                    24328 – 23 755 = н
288 + 651 = с                             128 х 53 = л                           

  
912 3869 1987 6784 2135 573 939 751 7363

   
2135 356 2135 1375 7363
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Задача 8 – Отговори

15 357 177 1179 357 2711 256 928 147 104
Ч е р В е н о Г У  –

113 1959 571 147 1980 229 189 1959
Ш а Г Ъ С К а

  
912 3869 1987 6784 2135 573 939 751 7363
Ш а Б Л е н С К о

   
2135 356 2135 1375 7363

е з е р о
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Задача 9

Едно е повече от едно

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки птиците да развият умението си да сравняват.

Предмети:
Математика, Човекът и природата

Необходими материали:
работен лист

Работен процес:
Учениците получават работните листове с таблица, която съдържа 
информация за средното тегло на 3 вида птици. те трябва да сравнят 
данните и да пресметнат задачата. Може да потърсят и обсъдят и 
допълнителна информация за тези или други видове.
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Задача 9 – Работен лист

Сравнете теглото на индийско шаварче, червеногуша гъска и морски орел, 
според дадената информация в таблицата. Колко гъски са необходими, за да 
се достигне теглото на орела? A колко шаварчета? При желание може да 
замените мерните единици с грамове, както и да оцветите птиците.  

Вид птица Средно тегло
Морски орел 4,900кг
Червеногуша гъска 1,300кг
индийско шаварче 0,009кг

 
 

31С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата



Задача 10

Колко ли е дълго едно пътешествие?

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят умението си да пресмятат с числа над 1000. 

Предмети
Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен или бял лист и химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с условието на задачата, която 
трябва да решат. При желание биха могли и да нарисуват условието на 
задачата.
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Задача 10  – Работен лист

Всяка година червеногушите гъски идват в България, за да презимуват. 
Пресметнете изразите и открийте километрите, които те изминават 
по време на техния прелет (миграция) от местата за гнездене (арктична 
русия) до местата за зимуване (Североизточна България) в периода от 1 
септември до 30 ноември.                                                                                              
Пресметнете и средно по колко километра на ден изминават за целия период. 
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1 септември

17 732 + 12 300
=

+

10 257
=

x

50

30 септември

=

1 октомври

2 155 + 1 284
=

500
=

x

31 октомври1 ноември

1 091 990 - 338 870
=

1 442 450 - 561 420
=

30 ноември

+



Задача 11

Мисли логично

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят умението си да мислят логично и да научат 
повече за видовете от района, в който живеят.

Предмети
Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Според възрастта, учениците получават работните листове със задачи, 
които трябва да решат, като мислят логично и да открият информацията 
за различните видове. 
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Задача 11 – Работен лист

Четири водолюбиви птици – червеногуша гъска, белоока потапница, сива 
чапла и лиска се хранят предимно с четири различни вида храна  – риба, 
пшеница, водни растения и безгръбначни. известно е, че:

1. рибата не е храната на червеногушата гъска и лиска;
2. Белооката потапница и сивата чапла не се хранят с водни растения;
3. Безгръбначните не са храната на сивата чапла и червеногушата гъска; 
4. Лиска не се храни с пшеница и безгръбначни.

  
  
   

?
?

?
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?
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Задача 11 – Отговори

червеногуша гъска – пшеница
белоока потапница – безгръбначни
сива чапла – риба
лиска – водни растения
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Задача 12

Как влияе температурата върху храненето на птиците

Възраст
12+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки поведението на птиците, които се хранят, да 
упражнят умението си да изготвят графики и да анализират данните в тях, 
като разберат и въздействието на температурата върху поведението на 
хранещите се птици. 

Предмети
Математика, Човекът и природата, информационни технологии

Необходими материали
работен лист, химикал и уреди за чертане; може и компютър

Работен процес
Учениците получават работните листове с таблица, която трябва 
да попълнят. те трябва да изобразят графично събраните данни и да ги 
анализират, т.е. да обсъдят причините, поради които птиците променят 
поведението си в зависимост от различни фактори (напр.: температурата 
на въздуха). Биха могли също да направят графиките и таблиците на 
компютър, а при желание и да нарисуват сцени от тяхното наблюдение.
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Задача 12 – Работен лист

Поставете хранилка за птици на удобно за наблюдение място. започнете 
да отчитате броя на птиците в един и същи час от деня, на всеки 7 дни, 
в период от 3 седмици и всеки път отчитайте и температурата, като 
попълвате данните в таблицата по-долу. Може да направите опита и 2 
пъти седмично. направете графика и сравнете как се променя броят на 
птиците според температурата. Може да направите наблюдението 2 пъти 
– веднъж в началото и веднъж в края на зимата или в 2 последователни сезона 
(есен и зима или зима и пролет). нанесете отново на графика и обсъдете 
резултатите. ако желаете можете да опитате да определите видовете 
птици и да помислите върху различия и сходства в тяхното поведение, 
както и да нарисувате сцените, на които сте свидетели.
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Задача 13

Колко червеногуши гъски зимуват у нас?

Възраст
12+ години

Цели на задачата
изучавайки  данните за червеногушите гъски, които зимуват в Северо-
източна България, да упражнят умението си да пресмятат, сравняват, 
както и да визуализират данни на графики и диаграми, като разберат и 
въздействието на различни фактори върху числеността на зимуващите 
птици. 

Предмети
Математика, Човекът и природата, информационни технологии

Необходими материали
работен лист, химикал и инструменти за чертане

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата, която трябва 
да решат. Според възрастта си, те трябва да сравнят или графично да 
изобразят събраните данни.  След като извършат зададените им действия, 
могат да обсъдят причините, поради които птиците са променили 
числеността си и факторите, които им влияят. Биха могли също да 
направят графиките и диаграмите на компютър.
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Задача 13 – Работен лист

Пресметнете израза (4 269 + 1 731) х 9 =  ? и открийте максималния брой на 
червеногушите гъски в страната ни през зимата на 2012/2013 г.  Сравнете 
с максималния брой от предходните зими - 2010/2011г.: 
2 968 + 57 x 72 = ? и 2011/2012г.: (376 + 233 + 291) х 25 = ? направете графика. 
обсъдете в час по Човекът и природата вероятните причини, поради които 
е настъпила тази промяна.
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Задача 14

Колко голямо може да бъде разнообразието? (на открито)

Възраст
12+ години

Цели на задачата
да се запознаят с видовото многообразие в едно езеро/на хранилка в двора 
на училището. да изучат различните признаци, по които птиците се 
различават и да упражнят умението си да визуализират данни в таблици 
и графики/диаграми. да обсъдят и разберат причините за различните 
признаци/характеристики на птиците. 

Предмети
Математика, Човекът и природата, (информационни технологии)

Необходими материали
работен лист, химикал и уреди за чертане; може и компютър

Работен процес
Учениците получават работните листове, на които трябва да направят 
и попълнят таблица и графика според измислената от тях класификация. 
Могат да използват и дадената им примерна таблица, като попълнят в 
нея признаците, по които ще класифицират видовете птици и я продължат 
според нуждите си. След това трябва графично да изобразят събраните 
данни в графика или диаграма. Когато извършат зададените им действия, 
могат да обсъдят причините, поради които съществуват различните 
признаци характеризиращи птиците. Биха могли също да направят 
графиките и диаграмите на компютър, а при желание биха могли и да 
нарисуват сцени от тяхното наблюдение.
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Задача 14 – Работен лист

запишете видовете водни птици в едно езеро (или видовете птици върху 
поставена от вас хранилка в двора на училището). решете как (по какви 
признаци – вид, цвят, големина и т.н.) да ги сортирате/класифицирате и 
как да ги опишете по групи с цифри. Представете резултатите в таблица 
и с графика или диаграма. Можете да използвате примерната таблица 
по-долу или сами да си измислите такава, която да бъде най-подходяща 
за начина, по който ще разпределяте/класифицирате видовете. ако 
искате направете графиката или диаграмата и на компютър. Можете да 
нарисувате наблюдението си.

Критерий Брой
общ брой птици
.................................... (признак 1) * 
.................................... (признак 1) 
.................................... (признак 1) 
... 
.................................... (признак 2) 
...

 

*напр.: признак 1 може да бъдат видовете според местообитанието  –   
водолюбиви птици – зеленоглави патици - ?бр., лиски - ?бр., червеногуши 
гъски - ?бр. и т.н.
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Задача 15

Как влияе климатът върху броя на зимуващите гъските?

Възраст
12+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки поведението на птиците, които се хранят, 
да упражнят умението си да броят, сравняват, както и да визуализират 
данни на графики и диаграми, като разберат и въздействието на различни 
фактори върху поведението на хранещите се птици. 

Предмети
Математика, Човекът и природата, (информационни технологии)

Необходими материали
работен лист, химикал и уреди за чертане; може и компютър

Работен процес
Учениците получават работните листове с таблица с данни, която трябва 
да изучат и да изобразят графично. След като извършат зададените им 
действия могат да обсъдят причините, поради които птиците променят 
поведението си и факторите, които им влияят. Биха могли също да 
направят графиките и диаграмите на компютър, а при желание биха могли 
и да нарисуват сцени от тяхното наблюдение.
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Задача 15 – Работен лист

нанесете на графика промяната в броя на гъските през различните зимни 
месеци и промяната според температурните условия, като използвате 
данните от таблицата по-долу. По възможност използвайте компютър за 
графичното представяне. Можете да изчислите и нанесете също така и 
общия брой на гъските. 

ден дата
температура

°С
брой белочели 

гъски
брой червеногуши 

гъски

1 3.11.2012 8 °С 9 0
2 17.11.2012 2 °С 31 35
3 1.12.2012 13 °С 0 0
4 15.12.2012 - 5 °С 43143 6024
5 29.12.2012 4 °С 26319 15340
6 13.01.2013 - 5 °С 230000 54000
7 26.01.2013 - 2 °С 24668 4670
8 09.02.2013 2 °С 12198 5243
9 23.02.2013 6 °С 684 439
10 9.03.2013 7 °С 460 0
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Задача 16

Кой е по-, по-, най-?

Възраст
12+ години

Цели на задачата
запознавайки се с особеностите на някои характеристики на птиците, да 
упражнят умението си да сравняват.

Предмети
Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове с таблица, в която са дадени 
данните за теглото и дължината на размаха на крилете на няколко вида 
птици. Според възрастта си, те трябва да сравнят данните и да установят 
кои са най-едрите и най-дребните представители. След като извършат 
зададените им действия, могат да обсъдят причините, поради които 
птиците са с тези размери. Биха могли също да проверят колко е размахът 
на техните ръце и до кой представител са най-близки те.
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Задача 16 – Работен лист

определете коя е най-леката и най-тежката от изброените птици според 
дадената информация в таблицата. След това пресметнете и коя от тях е 
с най-голям размах на крилете и с колко спрямо тази с най-малък и втората 
по големина.

Вид птица средно тегло макс.размах на крилете
ням лебед 11 кг 2,4 м
Белочела гъска 2,300 кг 1,6 м
Червеногуша гъска 1,300 кг 1,25 м
зеленоглава патица 1,300 кг 95 см
Лиска 900 г 80 см
Синигер 18 г 25 см
индийско шаварче 9 г 18 см

  
    
 
  
  

?

?

?

?

?

?
?
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Задача 17

Какво влияе на птиците докато се хранят?

Възраст
12+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки поведението на птиците, които се хранят, 
да упражнят умението си да сравняват и да визуализират данни на графики 
и диаграми. Същевременно да усвоят и/или упражнят събирането на 
информация и планирането на проучване, като разберат и въздействието 
на различни фактори върху поведението на хранещите се птици. 

Предмети
Математика, Човекът и природата, информационни технологии

Необходими материали
работен лист, химикал, уреди за чертане; може и компютър

Работен процес
Предварително, в клас, се провеждат проучване и дискусия за предпочитаните 
видове храни от птиците на конкретното място. Поставят се подноси и 
хранилки с различни видове храна на видимо пред прозореца място, където 
птиците обичат да се хранят. Учениците получават работните листове 
с таблица, в която трябва да попълват, на всеки 15 минути, броя на 
птиците, идващи да се хранят във всеки поднос. След като приключат, 
трябва графично да изобразят събраните данни, да ги сравнят и да 
обсъдят причините, поради които птиците променят поведението си и 
факторите, които им влияят. Биха могли също да направят презентация на 
резултатите от проведеното проучване (при възможност и на компютър).

47С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата



Задача 17 – Работен лист

най-популярната храна за птиците в градината са слънчогледовите семена. 
направете проучване какво друго обичат да си хапват те. обсъдете как 
точно да направите проучването, предложете други видове храна (напр.: 
жито, овесени ядки, ябълки). Поставете подноси и хранилки с различни 
видове храна пред прозореца, където птиците обичат да се хранят и 
записвайте в таблица, на 15 минути, броя на птиците, идващи да се хранят, 
във всеки поднос. направете графика и/или диаграма с резултатите и 
сравнете предпочитанията към различните храни. обсъдете резултата по 
графиката, която е получена. направете презентация.

час вид храна брой птици
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Задача 18

Студът и червеногушите гъски

Възраст
12+ години

Цели на задачата
да представят и анализират информация за редкия вид птици – 
червеногушите гъски, като по този начин упражнят уменията си по 
математика и се запознаят с някои особености, свързани с тези птици.  
По-големите могат да направят и презентации по темата. 

Предмети
Математика, Човекът и природата, Български език, информационни 
технологии

Необходими материали
работен лист, химикал и уреди за чертане; може и компютър

Работен процес
Учениците получават работните листове с таблица, която съдържа 
необходимата им информация. Според възрастта си те трябва да изобразят 
графично и да обсъдят тази информация и/или да направят презентация 
въз основа на нея. След като извършат зададените им действия, могат 
да обсъдят причините, поради които птиците променят поведението си 
и факторите, които им влияят. Биха могли също да направят графиките и 
диаграмите на компютър.
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Задача 18 – Работен лист

Като използвате данните от среднозимните преброявания на водолюбивите 
птици, нанесени в таблицата по-долу, изгответе графика и чрез дискусия 
сравнете броя на червеногушите гъски в различни години. Можете да 
направите графиката и на компютър. 
за по-големите: направете презентация с наличната информация.
за допълнителна информация може да използвате: 
http://bspb.org/srednozimno.php?chPage=1&menu_id=23

№ дата численост червеногуши гъски температура, °С
1 януари 2003 30030 -3 
2 януари 2004 37311 0
3 януари 2005 238 1
4 януари 2006 2828 -3
5 януари 2007 642 2
6 януари 2008 15129 -4
7 януари 2009 18995 -9
8 януари 2010 23279 -2
9 януари 2011 7183 -1

10 януари 2012 834 0
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Задача 19

Мисли логично 2

Възраст
13+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят умението си да мислят логично и да научат 
повече за видове от района, в който живеят. 

Предмети
Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачи, които трябва да 
решат, като мислят логично и да открият информацията за различните 
видове. 
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Задача 19 – Работен лист

Червеногушата гъска, белооката потапница, зеленоглавата патица и 
индийското шаварче намират храната си на 4 различни места – в близост 
до водната повърхност, в нивата, във въздуха и под водата. известно е, че: 

1. Червеногушата гъска не се храни в близост до водната повърхност или 
под водата;
2. зеленоглавата патица се храни или в близост до водната повърхност, 
или под водата;
3. индийското шаварче не се храни нито в нивата, нито под водата;
4. В близост до водната повърхност се хранят или червеногушата гъска, 
или зеленоглавата патица
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Задача 19 – Отговори

червеногушата гъска – в нивата
белооката потапница – под водата
зеленоглавата патица –  в близост до водната повърхност
индийското шаварче  – във въздуха
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Задача 20

Пресметнете 2

Възраст
13+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят умението си да пресмятат и да научат 
повече за видове от района, в който живеят.

Предмети
Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачи, които трябва да 
решат и да открият информацията за различните видове. 
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Задача 20 – Работен лист

1. Броят на лебедите, гъските и патиците в едно езеро се отнася както 
3 : 8 : 5.
знае се, че гъските са с 24 повече от патиците, колко ще бъдат лебедите:
а) 40       Б) 8      В) 24      Г) 48

2. една голяма белочела гъска тежи колкото 2,5 лиски, а един морски орел 
тежи колкото 2 белочели гъски. Колко лиски тежат колкото един морски 
орел?

3. Пет гъски изяждат за 5 часа 5 кв.м. поникнала пшеница. Колко гъски са 
необходими за изпасването на 100 кв. м. за 100 часа?

4. В едно езеро живеят видри и белооки потапници. Краката на всички 
животни са 78, а главите им са 24. Колко е броят на потапниците в езерото:
а) 15            Б) 14          В) 9          Г) 8

  
  
   

?
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Задача 21

Миграцията на птиците и земното кълбо

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да упражнят умението си да работят с карта/земно 
кълбо, да упражнят пресмятането на разстояния според мащаба, както и 
да затвърдят имената на държавите и характерните за тях климатични 
особености. 

Предмети
Човекът и обществото, Човекът и природата, Математика, информационни 
технологии

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата. Предварително 
може да потърсят или да им се обясни процесът миграция (напр.: сезонна 
миграция - прелет на птиците за зимуване – есенна и размножаване – 
пролетна миграция), ако вече не са запознати с него. След като са наясно 
с темата, трябва да проследят, използвайки таблицата и географска 
карта / глобус, кога и накъде мигрират различните видове птици, изброени 
в условието на задачата, както и да изброят имената и климатичните 
особености на държавите, през които преминават те. При желание биха 
могли да обсъдят колко от тези държави са били посетени лично от тях или 
техни близки и какво знаят за тях? Също могат да изчислят количеството 
километри, които изминават птиците, като се съобразят с мащаба на 
използваната от тях карта. допълнително може да потърсят повече 
информация за процеса миграция, миграционните пътища в енциклопедии, 
интернет, както и на сайта на кампанията “Пролет на живо”:  
http://www.springalive.net/ 
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Задача 21 – Работен лист

използвайки таблицата и вашия атлас проследете кога и накъде мигрират 
(прелитат) различните видове птици – червеногуша гъска, белочела гъска, 
бял щъркел, селска лястовица, градска лястовица, пчелояд, като посочите 
на географска карта/глобус държавите, през които преминават. С какъв 
климат се характеризират тези държави? Колко от тях сте посетили 
вие или ваши близки и какво знаете за тях? определете разстоянията, 
които птиците прелитат, като съобразите мащаба на картата, която 
използвате. Можете допълнително да потърсите повече информация 
за процеса миграция, миграционните пътища в различни енциклопедии, 
интернет или на сайта на кампанията “Пролет на живо”:  http://www.sprin-
galive.net/ .

вид птица държави, през които преминава пролетната 
миграция на съответната птица

Червеногуша гъска България – румъния – Украйна – Казахстан – русия

Белочела гъска България – румъния – Украйна – Казахстан – русия

Бял щъркел зимбабве – замбия – танзания – Кения – етиопия – 
Судан – египет – израел – Йордания – Ливан – Сирия 
– турция – България

Селска лястовица Юар – зимбабве – замбия – танзания – Кения – 
етиопия – Судан – египет – израел – Йордания – 
Ливан – Сирия – турция – България

Пчелояд Юар – зимбабве – замбия – танзания – Кения – 
етиопия – Судан – египет – израел – Йордания – 
Ливан – Сирия – турция – България
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Задача 22

Птиците и гербовете на държавите

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки видовете птици, да затвърдят държавите 
по света и да се запознаят с гербовете, които те имат.

Предмети
Човекът и обществото, Човекът и природата, информационни технологии

Необходими материали
работен лист, химикал; може и компютър

Работен процес
Учениците получават работните листове с таблица, в която трябва 
да попълнят известните им гербове на държави, съдържащи облика на 
птица. ако не познават такива, могат да използват приложените в листа 
с отговори или да потърсят в някоя енциклопедия или интернет. След 
като извършат зададените им действия, могат да обсъдят причините, 
поради които птиците се използват на гербовете на държавите и какво 
символизират те. Биха могли също да направят проект за техен собствен 
герб с вид птица и да обяснят защо са избрали конкретния вид и какво 
символизира той за тях.
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Задача 22 – Работен лист

Попълнете в таблицата известните ви гербове на държави, съдържащи 
облика на птица. ако не познавате такива, може да поискате от вашия 
ръководител или да потърсите в някоя енциклопедия, или в интернет. След 
като попълните таблицата, обсъдете причините, поради които птиците 
се използват на гербовете на държавите и какво символизират те. Бихте 
могли също да направите проект за ваш собствен герб с вид птица и да 
обясните защо сте избрали конкретния вид и какво символизира той за вас.

№ континент държава герб вид птица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
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Задача 22 – Отговори

европа

 
австрия

 
албания

 
Германия

 
Молдова

 
Полша

 
румъния

 

русия Сърбия

 

Черна гора
 

Чехия
 

 

азия

армения индонезия
 

ирак
 

Йемен
 

Йордания

 
обединени 

арабски 
емирства

Кипър
 

русия
 

Сирия
 

тайланд
 
австралия

австралия
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Задача 22 – Отговори

Северна и Южна америка

 
Сащ 

 
Мексико

 
Гватемала

 
Бахамски 
острови 

 
Панама

 
Санта 
Лусия

 
Барбадос

 
тринидат и 

тобаго
 

Боливия
 

еквадор
 

Колумбия Чили

африка

  
Гана

 
египет

 
замбия

 
зимбабве

 
Кения

 
Либерия

 
Мавритания

 
Малави

 
Мали

 
намибия

 
Сейшелски 

острови
 

Судан

 
Уганда

 
Южен 
Судан
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Задача 23

Климатични особености на местообитанията на 
световно застрашената червеногуша гъска 

Възраст
12+ години

Цели на задачата
изучавайки/затвърждавайки знанията си за климатичните особености на 
двете основни местообитания на световно застрашената червеногуша 
гъска, да упражнят уменията си да изготвят графики, да анализират 
данните в тях. заедно с това да научат повече и за въздействието на 
тези фактори върху този рядък вид птица. 

Предмети
География и икономика, Математика, Човекът и природата, информационни 
технологии

Необходими материали
работен лист, химикал, уреди за чертане; може и компютър

Работен процес
Учениците получават работните листове с таблица, която трябва да 
попълнят. След това те трябва да изобразят графично събраните данни 
и да ги анализират, т.е. да обсъдят приликите и разликите между тях и 
въздействието им върху птиците. Биха могли също да направят графиките 
и таблиците на компютър. нека направят същото сравнение и за отделните 
сезони на двете местообитания от таблицата и след като установят кои 
са любимите на червеногушата гъска, нека обяснят защо. 
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Задача 23 – Работен лист

Сравнете климата в Североизточна България (европа)  и Сибир (азия) като 
потърсите информация за тях и ги опишете в таблицата по-долу. нанесете 
на графика попълнените стойности. Бихте могли също да направите 
таблицата и графиката на компютър. направете същото сравнение и за 
отделните сезони на тези две местообитания. Кои от тях са любими на 
червеногушата гъска и можете ли да обясните защо?

Место-
обитание

Климатична 
зона

Мин. год. 
t°

Макс. год. 
 t°

Ср. год. колич. 
валежи

добруджа
Сибир
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Задача 24

Да помогнем на Червеногушка да разкаже историята си

Възраст
8+ години

Цели на задачата
Проследявайки смисъла на текста, с цел неговото правилно попълване, да 
научат интересни факти и характерни особености за птиците и влажните 
зони.

Предмети
Български език и литература, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с текст с липващи думи. те 
трябва да ги попълнят, използвайки правилните думи над текста, поставени 
в правилните род и число, според смисъла на текста.
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Задача 24 – Работен лист

Попълнете думите в текста, като съобразите рода и числото по смисъл:

долина, крайбрежие, зона, езеро, птица, гъска, гъска, червеногуша.

из писмото на една червеногуша гъска:
аз съм прелетна (мигрираща) ............... . След края на гнездовия сезон се
отправям заедно с другите червеногуши ............... на юг по ............... на река 
об до Казахстан и след това на запад към Черно море, за да достигна
............... на румъния и България. там имам няколко любими места за зимуване. 
на територията на България това са Шабленско и дуранкулашко ............... и 
още няколко влажни ............... (ез. Сребърна, Бургаските езера и др.). Често с 
останалите ............... се движим в ята заедно главно с големите белочели и 
със сивите гъски, а в Казахстан и русия ни придружават и малките белочели 
............... .
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Задача 24  – Отговори

аз съм прелетна (мигрираща) птица. След края на гнездовия сезон се
отправям заедно с другите червеногуши гъски на юг по долината на река 
об до Казахстан и след това на запад към Черно море, за да достигна
крайбрежията на румъния и България. там имам няколко любими места за 
зимуване. на територията на България това са Шабленско и дуранкулашко 
езеро и още няколко влажни зони (ез. Сребърна, Бургаските езера и др.). 
Често с останалите червеногуши се движим в ята заедно главно с големите 
белочели и със сивите гъски, а в Казахстан и русия ни придружават и 
малките белочели гъски.
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Задача 25 

Къде е грешката?

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се с историята на червеногушата гъска да упражнят 
правилното изписване на думите и поставянето на препинателните знаци 
в българския език.  

Предмети
Български език и литература, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с текст, който съдържа грешни 
думи и липсващи или грешни препинателни знаци. те трябва да ги открият 
и поправят, а след това да обяснят защо така е правилно.
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Задача 25 – Работен лист 

открийте грешките в текста и ги поправете. обърнете внимание на 
думите и препинателните знаци.

защитена зонъ Калиакра която включва и обхваща най-источната част 
на добруджанското плато, носи името на едноименния чернуморски нос. 
зоната се простира от грат Каварна на запад, нос Калиакра на юг до нос 
Шабла на север и включва варовикови скални масиви с пещери и скални 
ниши, както и последните най-добре запазени степни местообитания в 
Балгария? на територията на защитенъта зона се срещат 40 вида редки 
застрашени и ендемични видове и подвидове растения. там единствено 
в света растът ендемитите калиакренско плюскавиче и калиакренска 
метличина. там са и най-големите находища на редките и застръшени 
теснолист бужур, широколистна гърлица, седефче, кримски чай, лесингово 
коило, татарско диво зеле и др. на територията на защитена зона Кълиакра 
се срещат следните редки или застрашени видове: червенокоремна бумка, 
шипоопашата и шипобедрена кустенурка, степен и пъстар пор, лалугер, 
видра, а в морските води покрай зоната могат да се видят трите вида 
делфини – черноморски делфин, афала и морскъ свиня (известен още като 
муткур).
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Задача 25 – Отговори

защитена зона Калиакра, която включва и обхваща най-източната част 
на добруджанското плато, носи името на едноименния черноморски нос. 
зоната се простира от град Каварна на запад, нос Калиакра на юг до нос 
Шабла на север и включва варовикови скални масиви с пещери и скални ниши, 
както и последните най-добре запазени степни местообитания в България.
на територията на защитената зона се срещат 40 вида редки, застрашени
и ендемични видове и подвидове растения. там единствено в света растат
ендемитите калиакренско плюскавиче и калиакренска метличина. там са
и най-големите находища на редките и застрашени теснолист божур,
широколистна гърлица, седефче, кримски чай, лесингово коило, татарско
диво зеле и др. на територията на защитена зона Калиакра се срещат 
следните редки или застрашени видове: червенокоремна бумка, шипоопашата 
и шипобедрена костенурка, степен и пъстър пор, лалугер, видра, а в морските 
води покрай зоната могат да се видят трите вида делфини – черноморски 
делфин, афала и морска свиня (известен още като муткур).

69С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата



Задача 26 

Какво се крие зад гиганта?

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки птиците и местообитанията в техния роден 
край, да упражнят умението си да съставят изречения и да използват 
препинателните знаци. 

Предмети
Български език и литература, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с дълги нереални думи. те трябва 
да ги разделят на съставящите ги реални думи, а след това да съставят 
изречения със тях, като поставят правилно препинателните знаци.
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71С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

Задача 26 – Работен лист 

разделете дългите нереални думи на съставящите ги реални думи, 
направете изречения с тях и поставете правилно препинателните знаци.

1.   приморсканивитегъскихранятнадобруджазиматавсепрезчевеногушите
на

2.   вкогатоместаводоемисалюбимитезимуватоткрититенасагъскитенощ
уванезанезамръзващибългария

3.   двасезеропроизходвключвадуранкулашковъвостровасикоетолиманенвод
ите

4.   лагунатузлабогатаехранителниешабленскатавеществакоятона 
многополусолена

5.   крайдунавскисребърнавегъскибългарияезеракоетовмалкотоезеротопри
стигатзапазенипървочервеногушитеотедно



Задача 26 – Отговори

1.  Червеногушите гъски през зимата се хранят в нивите на приморска 
добруджа.

2.   Любимите места за нощувка на гъските, когато зимуват в България, са 
откритите, незамръзващи водоеми.

3.  дуранкулашко езеро, което включва във водите си два острова, е с 
лиманен произход. 

4.  Шабленската тузла, която е полусолена лагуна, е много богата на 
хранителни вещества.

5.   езерото Сребърна, в което първи пристигат чевеногушите гъски е едно 
от малкото запазени крайдунавски езера в България.
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Задача 27

Открий скритите думи

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да упражнят познанията си за видовете птици и 
особеностите на местообитанията в техния роден край. 

Предмети
Български език и литература, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата. те трябва 
да намерят 17-те скрити думи, които са разположени хоризонтално и 
вертикално. Всички те са свързани с влажните зони и техните обитатели 
в района на езерата Шабленско и дуранкулашко. Като помощник могат да 
използват картинките, дадени на работния лист.
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Задача 27 – Работен лист 

намерете 17-те скрити думи, които са разположени хоризонтално и 
вертикално в квадратчетата. Всички те са свързани с влажните зони 
и техните обитатели в района на езерата Шабленско и дуранкулашко. 
Като помощник може да използвате картинките около квадратчетата на 
работния лист.

К У П е н и Ч а К а Л Л о С В и К

а р о н К н е С Г К П а П У р и В

П Л а Б о д р В В П а о Я р М К Х

т а д е Ч и В о Л Ю Л т У К о ц Й

Ч н и Л В Й е д а Ь и е з е р о В

и т р о о С н н Ж д С е П о С щ Г

Л и К Ч д К о а н Б К Я Ъ Л К н а

з е Л е н о Г Л а В а П а т и ц а

Ю Г и Л о Ш У е з ц Ф Ъ Г р о Г з

Ж и С а К а Ш щ о з Б Л Ж Ъ р а д

Г М и Г о В а а н д о и Б С е К е

е Я ц Ъ н а Г Л а П К т У т Л П т

т р а С Ч р Ъ з М П Ш е н и ц а н

о Ф В К е Ч С Х е н Ф К Ж К Ю М Й

С У з а Х е К о Л д з Ш В а Ф Л д

Б е Л о о К а П о т а П н и ц а Б

М П т р Ъ С т и К о В Б Л а т а р
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Задача 27 – Отговори

К У П е н И Ч А К А Л Л о С В и К

а р о н К Н Е С Г К П А П У Р и В

П Л а Б о Д Р В В П а о Я р М К Х

т а д Е Ч И В О Л Ю Л т У К О ц Й

Ч н и Л В Й Е Д А Ь И е з е Р о В

и т р О О С Н Н Ж д С е П о С щ Г

Л и К Ч Д К О А Н Б К Я Ъ Л К н а

З Е Л Е Н О Г Л А В А П А Т И Ц А
Ю Г И Л О Ш У Е З ц Ф Ъ Г р О Г з

Ж и С А К А Ш Щ О з Б Л Ж Ъ Р а д

Г М И Г О В А А Н д о и Б С Е К е

е Я Ц Ъ Н А Г Л А П К т У т Л П т

т р А С Ч Р Ъ з М П Ш Е Н И Ц А н

о Ф В К Е Ч С Х е н Ф К Ж К Ю М Й

С У з А Х Е К о Л д з Ш В а Ф Л д

Б Е Л О О К А П О Т А П Н И Ц А Б

М П Т Р Ъ С Т И К О В Б Л А Т А Р
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Задача 28

Историята на моя приятел

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да упражнят умението си да изслушват и преразказват. 

Предмети
Български език и литература, изобразително изкуство

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с условието на задачата. те 
трябва да чуят случка или история на техен приятел, свързана с рядък вид 
птица или животно и след това да я преразкажат от името на животното/
птицата.  При желание биха могли и да я нарисуват.
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Задача 28 – Работен лист 

изслушайте случка или история на ваш приятел свързан с рядък вид 
птица или животно и след това я преразкажете от името на животното/
птицата.
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Задача 29 

Моята история за червеногушите

Възраст
11+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да упражнят уменията си да описват случки или измислени 
истории.

Предмети
Български език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с условието на задачата, в 
която те трябва да измислят случка за червеногушата гъска. В случката 
трябва да участват и децата или техни приятели. ако нямат тяхна случка, 
с помощта на информацията от помагалото, могат да измислят такава 
на тема „един ден от живота на червеногушата гъска”. При желание биха 
могли и да нарисуват случката.
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Задача 29 – Работен лист 

разкажете случка, в която участва червеногушата гъска и в която 
вие или ваш приятел сте участвали. ако нямате такава, с помоща на 
информацията от помагалото, измислете случка на тема „един ден от 
живота на червеногушата гъска”.
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Задача 30

Кое е най-важното за червеногушите гъски

Възраст
11+ години

Цели на задачата
изучавайки интересна и важна информация за редкия вид – червеногушата  
гъска и нейните местообитания, да упражнят умението си да слушат 
внимателно, да подбират важната информация и да преразказват.

Предмети
Български език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата. Могат сами или 
с помощта на преподавател да прочетат писмото на Червеногушка от 
началото на помагалото, след което трябва да преразкажат най-важната 
информация за гъската.
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Задача 30 – Работен лист 

Прочетете писмото на Червеногушка от началото на помагалото и 
преразкажете най-важната информация за нея.
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Задача 31

Червеногушата гъска - накратко

Възраст
11+ години

Цели на задачата
да упражнят умението си да описват в кратък текст, като същевременно 
се запознаят с особеностите на редкия вид птица – червеногушата гъска. 

Предмети
Български език, Човекът и природата, изобразително изкуство

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата, където трябва 
да опишат червеногушата гъска и най-важната за нея информация. Като 
материал за подготовка могат да използват писмото на гъската, което 
е в началото на това помагало, информация от интернет или други 
източници. След като завършат описанието биха могли и да нарисуват 
сцена, характеризираща някоя от особеностите на гъската.
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Задача 31 – Работен лист 

Като използвате информацията от писмото на червеногушата гъска 
от началото на помагалото или събрана от вас информация за птицата 
опишете на половин страница червеногушата гъска и най-важното за нея.
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Задача 32

Картичка или писмо до Червеногушка

Възраст
11+ години

Цели на задачата
да се научат как да оформят лично писмо и/или поздравителна картичка, 
като същевременно се запознаят и с особености на района, в който живеят. 

Предмети
Български език, Човекът и природата, изобразително изкуство

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата. те трябва да 
изготвят писмо и/или поздравителна картичка до червеногушата гъска и в 
него да разкажат на птицата нещо ново или интересно за района, в който 
живеят, и в който тя идва, за да презимува. Биха могли и сами да нарисуват 
картичката за гъската (Червеногушка).
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Задача 32 – Работен лист 

напишете писмо или поздравителна картичка до Червеногушка, като ѝ 
разкажете нещо интересно за района, в който живеете, и в който тя 
идва, за да презимува.
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Задача 33

Покана за Червеногушка

Възраст
11+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят умението си да изготвят покана, като 
същевременно научат повече за важните местообитания и видове в района, 
в който живеят.

Предмети
Български език, Човекът и природата, изобразително изкуство

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата и трябва да 
измислят и напишат покана за млада червеногуша гъска, която никога не 
е идвала в България, като разкажат защо районът на езерата Шабленско 
и дуранкулашко е толкова важен. за информация могат да използват 
описанието на влажните зони от писмото на Червеногушка в началото на 
това помагало, както и информацията в сайта на проекта:               
www.bspb-redbreasts.org. Биха могли също да илюстрират поканата, за да 
бъде по-привлекателна за бъдещата гостенка.
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Задача 33 – Работен лист 

напишете покана за млада червеногуша гъска, която никога не е идвала 
в България, като разкажете защо районът на езерата Шабленско и 
дуранкулашко е толкова важен. 
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Задача 34

Покана за фестивала на хвърчилата

Възраст
11+ години

Цели на задачата
забавлявайки се, да упражнят уменията си да изготвят покана за 
предстоящо събитие. 

Предмети
Български език, Човекът и природата, изобразително изкуство, домашна 
техника и икономика

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове със задача да напишат покана 
за следващото издание на Фестивала на хвърчилата край град Шабла, 
посветен на ключовия за района вид – червеногушата гъска. При желание 
биха могли и сами да илюстрират поканата.

88 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата



Задача 34 – Работен лист 

напишете покана за следващото издание на Фестивала на хвърчилата 
край град Шабла, посветен на ключовия за района вид – червеногушата 
гъска.
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Задача 35

Обява / съобщение за Фестивала на хвърчилата

Възраст
12+ години

Цели на задачата
да упражнят умението си да изготвят съобщения/обяви, като използват 
информация за събитие посветено на опазването на рядък вид птица – 
червеногушата гъска. 

Предмети
Български език, изобразително изкуство, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал 

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата, в която трябва 
да изготвят обява и/или съобщение за предстоящо събитие – Фестивала 
на хвърчилата край град Шабла, посветен на ключовия за района вид – 
червеногушата гъска. те биха могли също сами да илюстрират обявата с 
тематични рисунки.
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Задача 35 – Работен лист 

напишете обява и/или съобщение за предстоящото издание на Фестивала 
на хвърчилата край град Шабла, посветен на ключовия за района вид – 
червеногушата гъска. Можете и да илюстрирате обявата/съобщението с 
тематични рисунки.
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Задача 36

Писмото от Червеногушка - резюме

Възраст
12+ години

Цели на задачата
запознавайки се с особеностите на някои характеристики на редкия вид 
птица – червеногушата гъска и нейните местообитания в района, в който 
зимува, да упражнят умението си да изготвят резюме на текст.

Предмети
Български език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове и писмото на Червеногушка от 
началото на помагалото. те трябва да прочетат писмото и да направят 
резюме на текста или част от него.
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Задача 36 – Работен лист 

направете резюме на текста от писмото на Червеногушка в началото на 
помагалото. 
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Задача 37

На среща с частите на речта и червеногушата гъска

Възраст
12+ години

Цели на задачата
изучавайки редкият вид птица – червеногушата гъска, да упражнят 
умението си да определят отделните части на речта и техните 
граматически признаци. 

Предмети
Български език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата и текста за 
червеногушата гъска, в който трябва да определят частите на речта. 
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Задача 37 – Работен лист 

отделете частите на речта в текста за червеногушата гъска и 
определете граматическите им признаци.

„ ... Малко повече факти за мен – червеногушата гъска:
аз мога да бъда отличена от другите гъски доста лесно по пъстрото
ми (ръждиво червено-черно-бяло) оперение. Висока съм обикновено от 54
до 60 см, размахът на крилете ми е между 110 и 125 см, а на тегло
достигам 1 - 1,5 кг.
Гнездя на територията на арктична русия и по-точно на полуостровите
Ямал, Гидан и най-вече таймир и там отглеждам малките си до края на
лятото. те са от 1 до 6 на година, не са толкова пъстри в началото и
изглеждат като сиви, пухкави топчета с жълти коремчета, когато вървят 
след мен. Как ще прекарам зимата е от голямо значение за броя на моето 
потомство.
аз съм прелетна (мигрираща) птица. След края на гнездовия сезон се
отправям заедно с другите червеногуши гъски на юг по долината на река
об до Казахстан и след това на запад към Черно море, за да достигна
крайбрежията на румъния и България. там имам няколко любими места
за зимуване. на територията на България тези земи са Шабленско и
дуранкулашко езеро и още няколко влажни зони (ез. Сребърна, Бургаските
езера и др.). Често с останалите червеногуши се движим в ята, заедно
главно с големите белочели и със сивите гъски, а в Казахстан и русия ни
придружават и малките белочели гъски.
Храня се главно с пониците на есенни посеви на житни култури и нощувам
в открити, незамръзващи водоеми. за късмет по западното черноморско
крайбрежие намерих такива подходящи места.
Преди около 50 години с останалите червеногуши гъски зимувахме
по крайбрежието на Каспийско море. Смяната на житните култури с
технически (памук) в този район ни накара да се преместим на запад –
югозапад по западното Черноморско крайбрежие. това не се отрази добре
на нашата популация и броят ни рязко намаля.
Много съм чувствителна към безпокойство и човешко присъствие и често се 
налага да се местя, при което губя енергия и това намалява възможностите 
ми за оцеляване.
Голямо нещастие за мен е когато ловците ме бъркат с по-едрите ми роднини 
– големите белочели гъски. те са повече на брой и са разрешени за лов, за 
разлика от нас, червеногушите. не ми се отразява добре и влошаването или 
промяната на условията във водните басейни, в които нощувам и утолявам 
жаждата си, а всичко това е наистина жизнено важно за мен.
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Задача 38

Медийни експерти

Възраст
13+ години

Цели на задачата
Упражнявайки особеностите на медийното общуване,  да научат интересна 
информация за редки видове птици и събития в техния район, като 
същевременно упражнят умението си да представят наученото. 

Предмети
Български език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата да подготвят 
текст (200 – 300 думи) за медийна изява по избор на една от следните теми: 
„Пристигането на гъските”, „Фестивал на хвърчилата”, „защо трябва 
да опазваме червеногушата гъска?”. за информация могат да използват 
текста от началото на помагалото и интернет страницата на проекта 
(www.bspb-redbreasts.org).

96 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата



Задача 38 – Работен лист 

Подгответе текст (200 – 300 думи) за медийна изява по избор на една от 
следните теми: „Пристигането на гъските”, „Фестивал на хвърчилата”, 
„защо трябва да опазваме червеногушата гъска?” 
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Задача 39

Съчинение - разсъждение

Възраст
13+ години

Цели на задачата
да упражнят умението си да пишат съчинение разсъждение и да научат 
повече за редките видове птици и местообитанията в района, в който 
живеят.

Предмети
Български език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата да напишат 
съчинение разсъждение на една от следните теми: „защо трябва да опазваме 
червеногушата гъска?”, „защо езерата са важни за червеногушата гъска 
/птиците?”. за информация при изготвянето на съчинението могат да 
използват текста от писмото на Червеногушка в началото на помагалото 
и информация от интернет страницата на проекта: 
www.bspb-redbreasts.org
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Задача 39 – Работен лист 

напишете съчинение разсъждение на една от следните теми: „защо 
трябва да опазваме червеногушата гъска?”, „защо езерата са важни за 
червеногушата гъска/птиците?” 
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Задача 40

Wetland word search

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и изучавайки птиците и местообитанията в техния роден 
край, да упражнят познанията си по английски език. 

Предмети
английски език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове със задачата. те трябва да 
намерят 13-те скрити думи дадени в условието, които са разположени 
хоризонтално и вертикално. Всички те са свързани с влажните зони и 
техните обитатели в района на езерата Шабленско и дуранкулашко.
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Задача 40 – Работен лист 

Find the following wetland words that are hidden up and down in the grid – wetland, 
water, reed, ducks, geese, lake, marsh, wildfowl, swan, mallard, red-breasted 
goose, ferruginous duck, marsh harrier. All they are related to the habitats and 
the species around Shabla and Durankulak lakes.

Y A E M R O U S G H K A E R T L

R B G E E S E W E O F E D M P E

A T Q D G I S E A M E N I B S M

V R M I D J W F R I R G V V R A

P E A M Z W A T E R R E A N L R

W M L A K E N A E B U D G E A S

Z B L R U T D U D L G F K G M H

A L A S I L E S I O I S E K E H

D E R H S A R O V M N B N E W A

V C D R K N I D O A O B G N Q R

E H W I L D F O W L U C L G L R

N D I K B F E A L I S N O R H I

R E D B R E A S T E D G O O S E

U J E G Y A I K I R U I R S K R

K L D U C K S L S K C T E E I N

S N R O H S M A R E K D T A Z E
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Задача 40 – Отговори

Y A E M R O U S G H K A E R T L

R B G E E S E W E O F E D M P E

A T Q D G I S E A M E N I B S M
V R M I D J W F R I R G V V R A
P E A M Z W A T E R R E A N L R
W M L A K E N A E B U D G E A S
Z B L R U T D U D L G F K G M H
A L A S I L E S I O I S E K E H
D E R H S A R O V M N B N E W A
V C D R K N I D O A O B G N Q R
E H W I L D F O W L U C L G L R
N D I K B F E A L I S N O R H I
R E D B R E A S T E D G O O S E
U J E G Y A I K I R U I R S K R
K L D U C K S L S K C T E E I N

S N R O H S M A R E K D T A Z E

wetland - влажна зона, water - вода, reed - тръстика, ducks - патици, geese - 
гъски, lake - езеро, marsh - блато, wildfowl - водолюбиви птици, swan - лебед, 
mallard - зеленоглава патица, red-breasted goose - червеногуша гъска, 
ferruginous duck - белоока потапница, marsh harrier - тръстиков блатар
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Задача 41

Jumbled words

Възраст
11+ години

Цели на задачата
Учениците трябва да подредят разбърканите букви, за да открият 
английските наименования на различните видове животни/птици 
характерни за местообитанията около езерата Шабленско, дуранкулашко 
и Сребърна. По този начин те ще разширят или затвърдят знанията си 
по английски език, както и екологичните си познания за района, в който 
живеят.  

Предмети
английски език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист или (магнитна) дъска с букви

Работен процес
Учениците получават работните листове с разбъркани английски думи, 
които трябва да подредят в правилния ред и да открият кое е скритото 
животно или вид птица в тях.
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Задача 41 – Работен лист 1

Arrange the letters to make the words that are describing animals living around the 
lakes Shabla, Durankulak and Srebarna.

1. FXO
2. OSGEO
3. CDKU
4. RGADYFONL
5. OTRTE
6. KAJLAC
7. SNWA
8. ROFG 
9. ROTISTOE
10.  KENSA
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Задача 41 – Работен лист 2

Arrange the letters to make the words that are describing bird species living around 
the lakes Shabla, Durankulak and Srebarna.

1. DRE-RADSBETE OSGOE
2. TEHWI-ATEILD GEEAL
3. DLARALM
4. HWTEI-TERDOFN GEOSO
5. RASMH ARHERIR
6. TUME AWNS
7. NOFRUGSERIU CUKD
8. ELPDIFADID ARWBERL
9. ANDMAALTI LIANCPE
10.  MYPYG MORCANORT
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Задача 41 – Отговори

 Работен лист 1

1. FOX
2. GOOSE
3. DUCK
4. DRAGONFLY
5. OTTER
6. JACKAL
7. SWAN
8. FROG 
9. TORTOISE
10.  SNAKE

 Работен лист 2

1. RED-BREASTED GOOSE (червеногуша гъска)
2. WHITE-TAILED EAGLE (морски орел)
3. MALLARD (зеленоглава патица)
4. WHITE-FRONTED GOOSE (белочела гъска)
5. MARSH HARRIER (тръстиков блатар)
6. MUTE SWAN (ням лебед)
7. FERRUGINOUS DUCK (белоока потапница)
8. PADDIFIELD WARBLER (индийско шаварче)
9. DALMATIAN PELICAN (къдроглав пеликан)
10. PYGMY CORMORANT (малък корморан)
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Задача 42

Find the missing word

Възраст
11+ години

Цели на задачата
забавлявайки се с червеногушата гъска и характерни за нея особености, да 
упражнят познанията си по английски език. 

Предмети
английски език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал 

Работен процес
Учениците получават работните листове с изречения на английски 
език с липсващи думи.  те трябва да изберат 1 от 3-те дадени възможни 
отговора под всяко изречение и да попълнят правилно липсващите думи, 
характеризиращи червеногушата гъска. 
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Задача 42 – Работен лист 

Find the correct missing words for the sentences below and you will learn some 
interesting facts about the red-breasted goose.

1.  The red-breasted goose is one of the ..................... geese in the world.
        biggest                    smallest                  heaviest

2.  This goose is feeding in the .................. in North-Eastern Bulgaria.
        lakes                        fields                      pastures

3.  It is very important protected bird species because it is .........................
        colourful                  expensive                  rare

4.  The red-breasted goose is ............................... bird.
        singing                    migrating                 raptor

5.  The main wintering place for the red-breasted geese in Bulgaria are the 
................. lakes.
       Burgas                        Rila                       Shabla and Durankulak

6.  The most favourite food for the geese are the ..................................
       water plants                 wheat crops                       insects

7.  Red-breasted geese are breeding and spending the summer in...............
      Siberia                      Dobrudza                            Sahara                                  
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Задача 42 – Отговори

Find the correct missing words for the sentences below and you will learn some inter-
esting facts about the red-breasted goose.

1.  The red-breasted goose is one of the smallest geese in the world.
        

2.  This goose is feeding in the fields in North-Eastern Bulgaria.
       

3.  It is very important protected bird species because it is rare.
        

4.  The red-breasted goose is migrating bird.
        

5.  The main wintering place for the red-breasted geese in Bulgaria are the Shabla 
and Durankulak lakes.
      

6.  The most favourite food for the geese are the wheat crops.
       

7.  Red-breasted geese are breeding and spending the summer in Siberia.                      
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Задача 43

Fill the gaps

Възраст
12+ години

Цели на задачата
изучавайки интересни факти и характерни особености за червеногушите 
гъски да упражнят и затвърдят познанията си по английски език. 

Предмети
английски език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с текст с липващи думи. те 
трябва да ги попълнят, използвайки правилните думи над него, поставени в 
правините род и число, според смисъла му.
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Задача 43 – Работен лист 

Fill the gaps with the proper form of the words below and help the red-breasted 
goose to finish the part of its letter. Each word has to be used only ones.

place  goose  bird  coast  lake  valley

Part of the letter of the red-breasted goose to the Bulgarian children:

...I am a migratory................... After the breeding season together with the other 
red-breasted geese I head south along the river Ob .................. to Kazakhstan 
and then to the west to reach the Romanian and then Bulgarian Black sea............. 
There are some of my favourite wintering.............. In Bulgaria these are the fields 
around the ................ Shabla and Durankulak and several other wetlands (Srebarna 
lake, Burgas lakes, etc.). Often with the other red-breasted geese we move in flocks 
together with white-fronted, lesser white-fronted and greylag ..................
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Задача 43 – Отговори

Part of the letter of the red-breasted goose:

...I am a migratory bird. After the breeding season together with the other red-
breasted geese I head south along the river Ob valley to Kazakhstan and then to 
the west to reach the Romanian and then Bulgarian Black sea coast. There are 
some of my favourite wintering places. In Bulgaria these are the fields around the 
lakes Shabla and Durankulak and several other wetlands (Srebarna lake, Burgas 
lakes, etc.). Often with the other red-breasted geese we move in flocks together with 
white-fronted, lesser white-fronted and greylag geese.
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Задача 44

Reading and understanding - sentence matching

Възраст
13+ години

Цели на задачата
изучавайки интересни факти и характерни особености за езерата, които 
са изключително важни за червеногушите гъски, да упражнят и затвърдят 
познанията си по английски език и уменията си да запаметяват и разбират 
непознат текст при първи прочит.

Предмети
английски език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал 

Работен процес
Учениците получават работните листове с текст, който трябва да 
прочетат само веднъж и да довършат изреченията. Когато са готови, 
могат да прочетат текста още веднъж, за да проверят какво са разбрали 
от първото прочитане и дали са допълнили вярно изреченията.
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Задача 44 – Работен лист 

Read the text once and then write the end of the sentences below in the right way 
according to the text. Read it again to check what did you learn and understand on 
the first read.

Shabla lake complex includes three coastal lakes - Shabla lake, Ezeretsko lake 
and Shabla Tuzla. The first two are firths and are located in old riverbeds. The 
lake Shabla Tuzla is a brackish lagoon. These types of lakes are among the rarest 
ecosystems in Bulgaria. They are with high nutrients content and there could be 
seen some of the rarest species of waterfowl in the country.
In Shabla Tuzla are feeding many swans, ducks, plovers and other birds.

Durankulak lake has the same origin as the Shabla and Ezeretsko lakes and
includes two islands in its water. The biggest one, called „The Big island“ is an 
archaeological site complex because of the found traces and remains of millennial 
human presence there.

In spring and summer in the reed beds of Durankulak lake and Shabla lake complex 
breed rare bird species such as black-winged stilt, collared pratincole, ferruginous 
duck, little bittern, marsh harrier and the paddyfield warbler. Many birds use the 
water of the lakes to rest during their migration during the spring and the autumn, 
while for other northern species, such as white-fronted and red-breasted geese, 
they are great roosting and wintering place.
As important habitats, in and around the lakes could be seen many rare species of 
plants, fish, reptiles, amphibians and mammals too.

Shabla and Ezeretsko lakes are located .......................................................

Shabla Tuzla is ...........................................................................................

The lakes in the Shabla lake complex are ..................................................

Durankulak lake is .....................................................................................

During the spring and the summer many rare birds ...................................

In the spring and the autumn many birds are having their .........................

During the winter many wintering geese are using the ..............................
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Задача 44 – Отговори

Shabla and Ezeretsko lake are located in old riverbeds.

Shabla Tuzla is a brackish lagoon.

The lakes in the Shabla lake complex are among the rarest ecosystems in Bulgaria.

Durankulak lake is a firth.

During the spring and the summer many rare birds are breeding in the reed beds of 
the lakes.

In the spring and the autumn many birds are having their rest during the migration in 
the lakes.

During the winter many wintering geese are using the lakes for roosting.
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Задача 45

Listening and questions answering

Възраст
13+ години

Цели на задачата
да опознаят езерата и видовете в близост до техния дом и да упражнят 
уменията си да слушат (или четат) внимателно и разбират английски 
текст, да приоритизират информацията и да отговарят на въпроси, 
свързани с текста.

Предмети
английски език, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с условието на задачата. те 
трябва да чуят или прочетат единият или и двата текста, разказващи за 3 
езера в близост до техния роден край и от голямо значение за червеногушата 
гъска, а след това да помислят и отговорят на въпросите под тях. някои 
от отговорите са споменати в текста, а други трябва да се отговорят 
логически. След това могат да прочетат текста отново, за да проверят 
дали са отговорили вярно.
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Задача 45 – Работен лист 

Listen (read) one or both of the texts about 3 lakes that are very important for the 
red-breasted goose and answer the questions below. Some of the answers are 
mentioned in the text and some has to be find out logically. Go through the text(s) 
again to check if your answers are correct.

Text 1
Shabla Lake Complex and Durankulak Lake

Shabla Lake Complex, including Shalbla Lake, Ezerets Lake and Shabla Tuzla, 
Durankulak Lake and their adjacent territories supports 260 bird species. Almost 
half of these species are listed in the Red Data Book for Bulgaria and of European 
conservation concern. The area provides suitable habitats for about 90 species, 
which need special conservation measures.

These wetlands are of enormous importance for the endangered Red-breasted 
Goose in winter. Sometimes they hold almost the entire known global population of 
the species. The site is used by the species as over-wintering place.

The sites are also of global importance for other congregatory wintering water birds 
like: Greater White-fronted Goose, Graylag Goose, Whooper Swan, Mallard and 
Pygmy Cormorant. Small groups of globally vulnerable Lesser White-fronted Goose 
regularly occur among the goose flocks there too.

As the lakes are located on the Via Pontica migration flyway and close to the 
Danube delta, this is one of the most important bird migration stopover site along 
the Bulgarian Black Sea coast. The lakes are migration staging site for large 
numbers of wading birds, ducks and waders. These are joined by smaller numbers 
of a several water birds of high conservation concern such as Ferruginous Duck, 
Lesser White-fronted Geese, Dalmatian Pelican, White-headed Duck, White Tailed 
Eagle, Pygmy Cormorant, White Pelican, single Greater Spotted Eagles and 
Aquatic Warbler. 

The lakes are also an important breeding site for wildfowl and other birds. It 
supports breeding Purple Heron, Little Bittern, Little Crake, Kentish Plover, Collared 
Pratincole, Little Tern, Western Marsh Harrier, Great Bittern, etc Three species of 
global conservation concern breed at the site too – Ferruginous Duck, Corncrake 
and Red-footed Falcon. 
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Задача 45 –  Работен лист

Text 2
Srebarna Lake

Srebarna Lake is the only left of the Danube lakes in Bulgaria nowadays. 
It is the first water reservoir in Bulgaria under protection as a reserve since 1948. 
The lake is wetland with international importance since 1976, Biosphere Reserve 
and World cultural and natural heritage of UNESCO.

The lake supports 173 bird species and provides suitable habitats for 64 of them. 
Seventy eight of the birds species are listed in the Red Data Book for Bulgaria and 
so much are of European conservation concern. The lake is primarily important as 
a breeding site for colonial waterbirds. There could be seen the only colonies of 
breeding dalmatian pelicans in the country. There also nest the endangered species 
– pygmy cormorant, ferruginous duck and white-tailed eagle.

During the winter it is very important resting place during their migration for many 
wintering birds coming from the North like the red-breasted goose, the white-fronted 
goose, the greylag goose and the fieldfare.

Around the lake could also be seen other rare species like the spur-thighed tortoise, 
steppe and marbled polecats, otter, European wildcat, the plants – white water lily 
and the only Bulgarian deposits of northern water hemlock and water pineapple. 
There grows the carnivorous water plant – waterwheel plant that eats small water 
invertebrates.  

Questions?

Why are the lakes so important?

Why there are so many rare species?

What could you do to keep them for the birds and the wild nature?

What should be done to keep them for the birds and the wild nature?
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Задача 46

Корона 

Възраст
8+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да се научат да наблюдават детайлите на птичите 
окраски и многообразието от форми и цветове, които природата е създала. 

Предмети
домашен бит и техника

Необходими материали
работен лист, ножица и цветни моливи

Работен процес
Учениците получават работните листове с различни видове птици, 
характерни за местообитанията около езерата Шабленско и дуранкулашко. 
те трябва да ги пречертаят на картон или да ги залепят върху картон и 
изрежат. След това трябва да си подготвят от кадастрон лента с ширина  
5 см и дължина с 5 см повече от обиколката на тяхната глава. на лентата 
трябва да залепят готовите вече обитатели, но могат да нарисуват и 
характерните особености на водното местообитание. ако искат, могат 
да оцветят короните си (могат да използват за информация картинките 
на видовете в края на помагало). накрая трябва да съединят двата края 
на короната с лепило според обиколката на главата си и при желание да 
си направят състезание/конкурс за мис и мистър “Господар на водното 
местообитание”.
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Задача 46 – Работен лист 

направете си корона и станете въображаем господар на едно невероятно 
природно място – водно местообитание. използвайте работните листове 
с различни видове птици, характерни за района около езерата Шабленско 
и дуранкулашко. Пречертайте ги на картон или ги залепете върху картон 
и изрежете. След това си подгответе лента от картон с дължина 5 см 
повече от обиколката на тяхната глава и ширина също 5 см. на лентата 
залепете готовите вече обитатели. Може също така да нарисувате и 
характерните особености на водното местообитание (растения, други 
животни, воден басейн и т.н.). ако искате можете да оцветите короните 
си (ако имате затруднения с цветовете на видовете, поискайте от 
вашите преподаватели да ви ги покажат на цветни картинки. накрая 
съединете двата края на вашата корона с лепило според обиколката на 
главата си и се превърнете в крале и кралици на вашето езеро - водно 
местообитание.
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Задача 46 – Работен лист 
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Задача 47

Маски

Възраст
8+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да се научат да наблюдават детайлите на птичите окраски 
и многообразието от цветове, които природата е създала.  

Предмети
домашен бит и техника

Необходими материали
работен лист, картон, ножица, лепило, цветни моливи, ластик (около 50см)

Работен процес
Учениците получават работните листове с маски на червеногуша гъска и 
домашно врабче. те трябва да ги пречертаят на картон или да ги залепят 
върху картон и изрежат след това. Могат да оцветят маските си според  
указанията. След това трябва да изрежат, прегънат и слепят, където е 
необходимо и да поставят клюна на птицата и ластик, свързващ двете 
страни на маската в указаните дупки. Биха могли да нарисуват и маски с 
други видове птици, характерни за района, в който живеят. 
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Задача 47 – Работен лист 

изберете си една от маските - червеногуша гъска или домашно врабче. 
Пречертайте я на картон или я залепете върху картон и изрежете след 
това. Може да я оцветите според вида, който сте избрали и след това 
изрежете, прегънете и слепете, където е необходимо, според указанията. 
След като сте поставили и клюна, свържете с ластик двата края на 
маската в указаните дупки. ако желаете, направете маски и на други 
видове птици характерни за района, в който живеете. 
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Задача 47 – Работен лист 

Червеногуша гъска
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Задача 47 – Работен лист 

                 

домашно врабче
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Задача 48

Аз - земеделецът или менюто на червеногушата гъска

Възраст
10+ години

Цели на задачата
да се запознаят с различните етапи на растежа, развитието и нуждите на 
растенията (пшеницата), грижите за тях и тяхното успешно развитие и 
узряване, както и с отделните части на житното растение. 

Предмети
домашна техника и икономика, Математика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, пшеница, мека хартия или салфетка, хартиена чинийка

Работен процес
Учениците получават работните листове с информация за същността и 
последователността на задачата. 
Първо трябва да поставят сгъната хартиена кърпа/салфетка върху 
хартиена чиния и на нея 100 от набавените предварително пшенични 
зърна (семена). те трябва да полеят леко зърната и след това ежедневно да 
поръсват вода върху тях. След няколко дни могат да преброят покълналите 
зърна и да определят какъв процент са те от посятите. Покълналите зърна 
трябва да прехвърлят в почва и когато изникнат да следят (измерват) 
растежа им всяка седмица. Биха могли да проследят и промяната в цвета 
и формата на житното растение в различните етапи на растеж, като 
попълнят дадената в работния лист таблица, както и да научат отделните 
части на растението.

Важно е да се отбележи, че пшеницата, както и всички растения, за да 
расте се нуждае от слънце, вода и хранителни вещества (от почвата). на 
пшеницата са и необходми 100 дни, за да израсте и може да достигне до 90 
см височина.

При желание може да се обърне внимание и на информацията за реалните 
условия на отглеждане на пшеницата, както и интересната допълнителна 
информация от работния лист, касаеща и познатите ни вече червеногуши 
гъски.
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Задача 48 – Работен лист 

Превърнете се в земеделци и добри приятели на червеногушата гъска, 
като отгледате едно от любимите и менюта. 

ето как става това:
1. Поставете сгънати хартиени кърпи/салфетки върху хартиена чиния
и върху нея 100 предварително набавени пшенични зърна;
2. Полейте ги леко и след това ги поръсвайте ежедневно с вода;
3. След няколко дни пребройте покълналите семена и определете какъв 
процент от зърното е покълнало;
5. Прехвърлете покълналата пшеница в почва.
6. измервайте растежа и всяка седмица и отбележете в саморъчно 
начертана таблица, като тази по-долу, как се променя растението и 
неговият цвят в различните етапи от растежа му?

за да расте, пшеницата се нуждае от слънце, вода и хранителни 
вещества (почва) и вие трябва да и ги осигурите доколкото е възможно. 
на пшеницата са и необходми около 100 дни, за да израсте и може да 
достигне височина до 90 см.

Седмица 
№

рисунка на наблюдението
Кратко описание на 

наблюдението
1
2
3
...

                 
за любознателните: 
В реални условия процесът за отглеждане на пшеница е доста по-сложен и 
трудоемък:
Първо почвата трябва да бъде подготвена за семената – с трактор 
се раздробява на финни частици. След това с друга машина (сеялка) 
семената се поставят в земята – правят се бразди в почвата, поставят 
се (сеят се) семената и накрая се покриват с пръст. 

Любопитно: Първата сеялка е изобретена през 1701 от Jethro Tull. тя 
е представлявала теглена от коне мотика, която разорава и засажда 
семената в еднакви редове. Преди това семената са били пръскани на 
земята на ръка и много от тях дори не са покълвали, тъй като на места 
са били твърде много на едно място т.е. машините за сеене помагат за 
увеличаване на добива.
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Задача 48 – Работен лист 

Пшеница може да бъде засята през пролетта или есента. зимната 
пшеница се засажда през есента и се прибира през следващото лято,а 
пролетната се засажда през пролетта и се прибира в началото на есента.

зимната пшеница е любима храна на червеногушата гъска. цикълът на 
растеж на зимната пшеница е следният:
  • семена се засаждат през есента
  • семена започват да растат и достигат около 15 см.
  • когато се образува първият скреж младите растения започват своята 
почивка до края на зимния сезон
  • през пролетта растението започва растежа си отново с помоща на 
слънцето и по-високите температури
  • през растежа си до узряването тя преминава от зелен към златист 
цвят
  • зрялото растение е със златист цвят и готово за прибиране

разгледайте различните части на вашето вече зряло пшенично растение 
и ги попълнете - листа, стъбло, корени, житен клас, съдържащ зърна и 
осили.
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Задача 49

Хранилка за птици

Възраст
10+ години

Цели на задачата
да упражнят умението си да създават, да осъзнаят значението на 
условията за оцеляване на видовете, как хората биха могли да бъдат 
полезни на зимуващите видове и природата, като се използват отпадъчни 
материали за полезни цели.

Предмети
домашен бит и техника, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, празна пластмасова бутилка, остър предмет за правене на 
дупки (ножица, макетен нож), 1 или 2 дървени пръчки (може и стари моливи, 
четки за рисуване и др.), връв около 50 см, сурови и несолени слънчогледови 
семки.

Работен процес
Учениците получават работните листове с условието на задачата и схема 
как се прави хранилка. Първо трябва да направят дупки на пластмасовата 
бутилка за пръчките на които птиците ще кацат. След това трябва да 
изрежат и дупките, от където птиците ще се хранят, така че да не изпадат 
зърната (слънчогледовите семки), но и птиците лесно да могат да си взимат 
от тях. Много е важен размерът на тези дупки, за да изпадат зърната 
и за да могат птиците спокойно да вадят храната си. При желание биха 
могли и да нарисуват или украсят бъдещата хранилка, разбира се по начин, 
който да не изплаши птиците. След като завържат връвта на гърлото на 
шишето – равномерно от двете страни и го напълнят, могат да поставят 
вече готовата хранилка на разположение на пернатите лакомници. Важно: 
Хранилката трябва да бъде на минимум 2 м височина, за да не представлява 
опасност от атака на хищници; трябва да бъде почиствана редовно, за да 
се избегне опасност от разпространение на зарази и болести при птиците.
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Задача 49 – Работен лист 

Първо направете две дупки в основата на пластмасовата бутилка 
за пръчките, на които птиците ще кацат. След това изрежете още 
две дупки, от където птиците ще се хранят.  Можете да направите 
на кръст и втора двойка дупки в средата на бутилката. Бихте могли 
и да нарисувате или украсите бъдещата хранилка, разбира се по 
начин, който да не изплаши птиците. След като завържете връвта 
на гърлото на шишето – равномерно от двете страни и го напълните 
със слънчогледовите семки, поставете вече готовата хранилка на 
разположение на пернатите лакомници. Важно: Хранилката трябва да бъде 
на минимум 2 м височина, за да не представлява опасност от атака на 
хищници; трябва да бъде почиствана редовно, за да се избегне опасност 
от разпространение на зарази и болести при птиците.  
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Задача 50

Вкусотии за птици

Възраст
10+ години

Цели на задачата
Упражнявайки своите способности да творят в кухнята да бъдат полезни 
и за пернатите обитатели около тях. 

Предмети
домашен бит и техника, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, продуктите в условието на задачата

Работен процес
Учениците получават работните листове с рецепти, с които да нагостят 
птиците около тях. отделните рецепти имат нужда от различни продукти, 
но се изготвят съвсем лесно като се следва описанието в работния лист. 
Когато продуктите са готови, се поставят както е описано. Както при 
хората, така и при птиците е много важно местата, където те се хранят  
или пият вода да се поддържат чисти, за да се предотврати разпространение 
на болести или зарази.   
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Задача 50 – Работен лист 

обичате ли вкусотии? а знаете ли, че и птиците също ги обичат? 
направете няколко вкусни специалитета за вашите пернати приятели с 
помощта на рецептите. 

Вкусни червейчета
Продукти Количество технология на приготвяне
Брашно 85 гр Сложете брашното и свинската мас 

в купа и ги смесете с ръце. След като 
хубаво омесите сместа я разтрийте 
между дланите си на малки парченца, 

които да приличат на червейчета. 
Поръсете на вашата маса за птички и 

върху земята около храсти и цветни лехи, 
но внимавайте за хищници.

Свинска мас 30 гр

Стафиден сладкиш
Продукти Количество технология на приготвяне
Брашно 140 гр Сложете всички продукти в купа и ги 

омесете хубаво. След това вземете 
отворени шишарки и натъпчете сместа 

в отворите. След това ги окачете на 
клоните на дърветата около вас.

Сланина 40 гр
Маргарин 30 гр
Стафиди 1 шепа

Вода 1 с.л. 
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Сладкиш Камбанка
Продукти Количество технология на приготвяне

растително 
масло/свинска 

мас

85 гр оставете растителната мазнина или 
свинската мас да се затопли до стайна 

температура. След което я нарежете на 
малки парченца. Сипете продктите в купа 
и ги смесете. направете дупка на празна 

кофичка от кисело мляко, промушете 
връзка в дупката и завържете голям 

възел от вътрешната страна. След това 
изсипете готовата смес и я сложете в 
хладилник за около час, за да се втвърди. 

Когато е готова я завържете за някой по-
висок клон.

Семена за 
птици

1 шепа

Стафиди 1 шепа
Фъстъци 1 шепа

настъргано 
сирене

Много е важно всички семена да са сурови и несолени!

 Плодов коктейл

нарежете различни видове плодове и ги разпръснете върху вашата маса 
за птички или във вашата градина. това е голям деликатес за тях. 

 Бар за напитки

Всеки ден птиците се нуждаят от прясна вода, която използват както за 
къпане, така и за пиене. Важно е тя да се поддържа чиста и поилката да 
се почиства на всеки няколко седмици, за да се предотврати появата или 
разпространението на болести. 
не забравяйте, че всички храни трябва да бъдат оставени на 
направената от вас маса за птици или скрити под/около храсти, за да се 
избегне опасността от хищници и вредители! Както при хората, така 
и при птиците е много важно местата, където те се хранят  или пият 
вода да се поддържат чисти, за да се предотврати разпространение на 
болести или зарази.   
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Задача 51

Летяща гъска 

Възраст
10+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да упражнят умението си да конструират, изработват и 
анализират конструкцията на готово изделие, като същевременно научат 
повече за червеногушата гъска и особеностите на нейното тяло.  

Предмети
домашен бит и техника

Необходими материали
работен лист, картон или фазер, ножица, цветни моливи, здрав конец, 
пръчка (20 см), шило, игла, тежест (малка)

Работен процес
Учениците получават работните листове с частите на тялото на 
червеногуша гъска.  те трябва да ги пречертаят на картон или да ги 
залепят върху картон, да ги изрежат и оцветят. След това трябва да 
направят дупки на означените места и да свържат със здрав конец крилете 
с тялото на птицата като го кръстосат (виж. чертежа на работния лист). 
на пръчката също трябва да направят 6 броя дупки според указанията 
на чертежа. Първо трбва да свържат вътрешните дупки с дупките на 
предната част на крилете, следват средните със задната част на крилете 
и накрая - външните дупки една с друга (това ще бъде конецът за окачане). 
Когато птицата е готова трябва да завържат и тежестта за корема на 
птицата с конец около 15 см.
за финал трябва да разгледат готовата конструкция и в таблицата да 
посочат броя на съставните и части, да опишат формата на цялото изделие 
и на отделните съставни части и елементи, големината и разположението 
им в пространството, както и вида на съединенията и съединителните 
елементи. 
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Задача 51 – Работен лист 

Пречертайте на картон или залепете върху картон и изрежете частите 
на тялото на червеногушата гъска и ги оцветете. Свържете със здрав 
конец по-долу крилете с тялото като го кръстосате (виж чертежа/
картинката). След това напрвете  6 дупки на вашата пръчка и свържете 
предната част на крилете с вътрешните дупки, задната част - със 
средните, а на двете крайни вържете конец за окачане. накрая, за 
корема на птицата с конец около 15 см завържете тежестта и окачете 
птицата.
разгледайте готовата конструкция и попълнете таблицата по-долу.
 Успешно летене на вашата гъска!

   
анализ на конструкцията

описание  на 
формата

описание на 
големината

описание на 
разположението

описание на 
съединенията

              

4

3

2

2

3

4
2

3

2

3
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Задача 52

Календар - къща от дърво или фазер 

Възраст
12+ години

Цели на задачата
забавлявайки се да упражнят умението си да описват, чертаят и 
проектират, като научат интересни неща за птиците и сезоните в района, 
в който живеят, а след това те или приятелите им си ги припомнят през 
цялата година с направения от тях календар.

Предмети
домашна техника и икономика, Човекът и природата

Необходими материали
работен лист, уреди за чертане, дървен лист или фазер с размери 20 х 30 
см  и дебелина от 0,5 до 2 см, дървена пръчка с дължина 20 см и диаметър от 
0,6 до 0,8 см, макетен нож или трион, чук, пирончета, ножица, хартия или 
картон, цветни моливи, бои и др., може и компютър

Работен процес
Учениците получават работните листове с чертежа и размерите на 
календара-къща, която трябва да проектират и направят. Първо трябва 
да опишат с думи предмета на снимката, а след това да направят чертеж 
на къщата според дадените размери. Когато са готови в дадената на 
работния лист таблица трябва да сравнят и попълнят плюсовете и 
минусите на двата начина за представяне на предмета. Следва сами да си 
изработят календара, като започнат с изрязване на основата с форма на 
къща и размери според чертежа, който сами са направили (или са взели от 
работния лист). След като основата, с формата на къща, е готова на нея 
трябва да направят дупки или с пирончета да поставят 6 дървени пръчки 
като на снимката от работния лист. В долната част на 3 дървени пръчки се 
поставят продупчени листчета с указаните размери с числата за датите 
(1 – от 0 до 3; 2 – от 0 до 9) и дните от седмицата, а над тях на 2 дървени 
пръчки – месецът от годината. Готовият календар - къща могат да украсят 
с рисунки на птица характерна за района, в който живеят и съответния 
месец (напр:. януари - червеногуша гъска, март - щъркел и т.н.). за тази 
цел могат да потърсят допълнително информация за видовете птици и 
техните особености през различните месеци от годината.  
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Задача 52 – Работен лист 

направете си свой собствен календар по указанията и според размерите 
дадени ви по-долу. Първо опишете с думи предмета(календара - къща) на 
снимката по-долу и направете чертеж в реален размер за изработването 
му. В дадената таблица попълнете какви са плюсовете и минусите на 
двата начина на представяне на предмета. След това изрежете основата 
от картон или дърво. След като основата, с формата на къща, е готова 
на нея поставете 5 дървени пръчки като на снимката по-долу. В долната 
част на 3 дървени пръчки поставете продупчени листчета с дадените 
размери с числата за датите (1 – от 0 до 3; 2 – от 0 до 9) и дните от 
седмицата, а над тях на 2 дървени пръчки – месецът от годината. 
Готовият календар - къща може да украсите с картинка, на която има 
характерна за месеца птица(напр.: януари - червеногуша гъска, март - 
щъркел и т.н.). за тази цел потърсете информация за видовете птици в 
района, в който живеете и интересни характерни за тях особености през 
различните месеци от годината.

                  

              

                      
начини за 

представяне 
на предмети 

по-
разбираемо

по-лесно по-бързо
заема по-

малко място

словесно, 
чрез текст
чрез скица, 

чертеж

рисунка/ 
картинка за 
декорация

месец от годината

дата дата ден 
от 
седм.
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Задача 53

Kъща за птици

Възраст
12+ години

Цели на задачата
забавлявайки се и помагайки на птиците да упражнят умението си да 
измерват; да избират и използват безопасно основните ръчни инструменти 
за очертаване, рязане, пилене;  да съединяват елементите на изработваните 
изделия.

Предмети
домашна техника и икономика

Необходими материали
работен лист, молив, метър, трион, пила, чук, гвоздеи с дължина 4-5 см, 2 
парчета гума 

Работен процес
Учениците получават работните листове с инструкциите и чертеж с 
размерите на къщичката – гнездилката за птици. това е един от най-често 
срещаните видове къщички за птици. Подходяща е за много видове: синигери, 
дърволазки, мухоловки, горска зидарка и полско врабче. за изработването и е 
необходима дъска с размери 117 х 15 см, която учениците трябва да нарежат 
както е показано на чертежа и да изпилят до достигане на желаната форма 
и релеф на повърхността на краищата, страните и отвора. След като са 
подготвили всичките части на къщичката, могат да започнат сглобяването 
с гвоздеи според инструкциите. Последен се поставя капакът с помоща на 
двете парчета гума, които го захващат за гърба на къщата.
При поставянето е важно да се избере подходящо местоположение, за да 
се предпази от хищници, вредители, климатични условия – на височина 2 до 
4м от земната повърхност, без кацалка пред отвора, защитено от пряка 
слънчева светлина (отвор на север или североизток), леко наклонено надолу 
за предпазване от дъжд и вятър. Поставянето се извършва от началото на 
януари до края на февруари, докато брачните двойки си търсят място за 
гнездене. ако къщата бъде заета, безпокойството трябва да се сведе до 
минимум и всяка есен почистването и санитаризирането и от натрупаните 
клечки, пух и листа е задължително.
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направете къщичка, наричана още гнездилка за птици като следвате 
инструкциите и чертежа с размерите по-долу. това е един от най-често 
срещаните видове къщички за птици. Подходяща е за много видове: синигери, 
дърволазки, мухоловки, горска зидарка и полско врабче. 
Първо вземете вашата дъска с размери 117 х 15 см., премерете я и я 
разчертайте както е показано на чертежа. След това нарежате отделните 
части внимателно с трион и изпилете ако е необходимо до достигане на 
желаната форма и релеф на повърхността на краищата, страните и отвора. 
Когато всичките части на къщичката са готови, можете да започнете със 
сглобяването с гвоздеи според инструкциите. Последен се поставя капакът 
с помоща на двете парчета гума, които го захващат за гърба на къщата.
При поставянето е важно да се изберете подходящо местоположение, 
за да предпазите вашите нови приятели от хищници, вредители и 
климатични условия: на височина 2 до 4м. от земната повърхност, без 
кацалка пред отвора, на защитено от пряка слънчева светлина (отвор на 
север или североизток), леко наклонено надолу за предпазване от дъжд и 
вятър. Поставянето трябва да се извърши от началото на януари до края 
на февруари, докато брачните двойки си търсят място за гнездене. ако 
къщата бъде заета трябва да сведете безпокойството до минимум и всяка 
есен да я почиствате от натрупаните клечки, пух и листа. дори къщичката 
да остане незаета през първата година, не губете надежда, тя може да 
бъде заета през следващата.
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Задача 54

Гоблен – червеногуша гъска

Възраст
12+ години

Цели на задачата
забавлявайки се с червеногушата гъска да се научат или да упражнят 
уменията си да бродират с полегат и кръстат бод.

Предмети
домашна техника и икономика

Необходими материали
работен лист, памучна или ленена панама 20х20см, памучни конци “мулине” - 
бял, черен, тъмно сив и червен (1759), игла (къса, дебела, със затъпен връх), 
ножица

Работен процес
Учениците получават работните листове с модела на гоблена и указания за 
бодовете и как се бродира. След като определят позицията на птицата от 
модела на работния лист върху панамата могат да започнат. При желание 
могат сами да си добавят и избродират поникнала пшеница около краката 
на птицата, която е любимата и храна. Когато са готови, могат да сложат  
гоблена в рамка от картон или дърво. Биха могли да си направят изложба, 
както и сами да изготвят скици и на други видове птици.
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Задача 54 – Работен лист 

избродирайте червеногушата гъска от модела като използвате полегат 
и кръстат бод (виж таблицата по-долу). 
При желание можете сами да скицирате и избродирате поникнала пшеница 
за храна на гъската около нейните крака. Поставете готовия гоблен в 
рамка от картон или дърво и направете изложба.
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Задача 55

Да бъде или да не бъде?

Възраст
12+ години

Цели на задачата
изучавайки ценностите на природата в своя роден край да оценят участието 
на обществото в решаването на екологични проблеми. Влизайки в ролята 
на засегнатите страни в тези проблеми да проучат възможностите на 
отделните заинтересовани, както и на пряко въвлечените участници от 
страна на природата – растенията и животните. 

Предмети
Човекът и природата, Български език, География и икономика

Необходими материали
работен лист, химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с условието на задачата за 
провеждане на дискусия. 

1. те трябва да се превърнат в някой от участниците в дискусията – хора, 
растения или животни.
2. Представете какъв е сценарият на задачата, а именно: Предприемач 
иска да построи голям хотел на брега на едно от езерата – Шабленско 
или дуранкулашко и чака своето разрешително от Министерството на 
околната среда и водите, както и местните общински власти. Много от 
местните хора са притеснени от въздействието на този хотел върху 
природата около тези защитени и много ценни местообитания. други пък 
смятат, че това е единственият начин този район да се развива и печели. 
те предизвикват публична дискусия по въпроса и канят и други засегнати 
участници в нея. Крайното решение на министъра и общината ще бъде 
взето според резултата от тази среща.
3. Всеки участник или група участници трябва да си избере или получи 
роля:
  • Министър на околната среда и водите
  • Представител на община Шабла
  • Предприемач, искащ да построи хотел
  • Безработен местен жител
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Задача 55  
 
  • Местен жител, който цени прородата на своето родно място
  • рибар
  • Представител на неправителствена организация в сферата на 
природозащитата
  • растение – чието местообитание е езерото или площите около него 
(напр.: бяла водна лилия, жълта водна роза)
  • Животно – представител на рядък вид, обитаващ или използващ 
езерото за оцеляване (напр.: птици - червеногуша гъска, белоока 
потапница, земноводни - балканска чесновница, риби - триигла и деветигла 
бодливка, бозайници – видра)
4. След разпределянето на ролите, децата трябва да направят проучване 
как би се отразило строителството на хотела на техния интерес/
местообитание/живот, имайки предвид кого представляват. те биха могли 
да си направят и маски или костюми, за да представят по-добре своята 
роля. дори могат да подготвят куклено шоу.
5. Всяко дете трябва да подготви кратко изявление, защитаващо 
неговата позиция.
6. дискусията може да бъде представена в класна стая, предварително 
подготвена за целта, или в по-голяма зала, сцена и т.н. останалите 
ученици от класа или представители на други класове могат да участват 
като публика представляваща и местната общност.
7. Преподавател трябва да бъде председател на публичното обсъждане и 
да кани всеки от участниците да представи своята позиция. След всяко 
представяне, при необходимост от доизясняване на тезата, останалите 
участници имат право да задават кратки въпроси. 
8. Когато всички участници представят позициите си, следва провеждане 
на обсъждане до достигане на съгласие, споразумение или гласуване на 
крайно решение на въпроса, което трябва да бъде одобрено и обявено от 
министъра и общинския представител. 

обобщение и оценка:
Попитайте децата дали са съгласни с взетото крайно решение, като 
те трябва да обосноват отговорите си. обсъдете дали процедурата на 
провеждане на срещата е била справедлива според тях и ако не, защо и 
как би могла да бъде променена. накарайте ги да сравнят тази задача, 
представена от тях с взимането на подобни решения в реалния живот. 
обсъдете дали е имало трудности при подготовката и представянето на 
ролите и защо.
Бихте могли да направите сценарий и на друга тема (напр.: „Важно ли е 
опазването на редките видове в района, като червеногушата гъска?” и 
т.н.) и да се представи и пред родителите или по-широк кръг хора.
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Задача 55 – Работен лист 
 
Подгответе съвместно с вашия преподавател представяне на дискусия 
по темата „да се построи или да не се построи хотел на брега на едно от 
езерата в района на Шабла и дуранкулак?”.

В дискусията може да се участва индивидуално или на групи, като всеки 
участник/група участници трябва да си избере или получи една от ролите:
•  Министър на околната среда и водите
•  Представител на община Шабла
•  Предприемач, искащ да построи хотел
•  Безработен местен жител
•  Местен жител, който цени прородата на своето родно място
•  рибар
•  Представител на неправителствена организация в сферата на 
природозащитата
•  растение – чието местообитание е езерото или площите около него 
(напр.: бяла водна лилия, жълта водна роза)
•  Животно – представител на рядък вид, обитаващ или използващ 
езерото за оцеляване (напр.: птици - червеногуша гъска, белоока 
потапница, земноводни - балканска чесновница, риби - триигла и деветигла 
бодливка, бозайници – видра)

След разпределянето на ролите, трябва да се направи проучване как би 
се отразило строителството на хотела върху интереса на отделните 
участници/местообитанието им/живота им, имайки предвид кого 
представляват. за по-голяма реалистичност на дискусията бихте могли 
да си направите маски или костюми, за да представите по-добре своята 
роля. дори можете да подготвите куклено шоу, което да представите на 
ваши съученици, родители или пред по-широк кръг хора. Приятна дискусия!
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Задача 56

План за екотуризъм

Възраст
12+ години

Цели на задачата
изучавайки природните ценности на своя роден край и откривайки 
същественото им значение за района и за един от видовете туризъм – 
екологичния (наричан още еко-, зелен- и т.н.), да упражнят умението си 
да проучват и пишат планове на теми и тематични послания, както и да 
представят тези послания. 

Предмети
Човекът и природата, География и икономика, Български език

Необходими материали
работен лист и химикал

Работен процес
Учениците получават работните листове с условието на задачата. 

те трябва да подготвят план за екотуризъм в техния роден край (Шабленски 
езерен комплекс, дуранкулашко езеро, езерото Сребърна, защитена зона 
Калиакра) като помислят:
ѝ С какво е важен техният роден край.
ѝ Как да формулират ключови послания и информация, които биха искали 
да представят на посетители в техния роден край.
ѝ Как да представят своите послания и информацията по-атрактивно.

Какво би могъл да съдържа един план за екотуризъм:

1.  определяне на важните растителни и животински видове, които да се 
представят на туристите.
 •  Кои са интересните видове, които туристите могат да видят?
 •  Кои са интересните факти, които могат да им се разкажат?
 • Как може да се помогне на посетителите да видят и определят тези 
видове?

2.  определяне на местата, които да се препоръчват за посещение на 
туристите в техния роден край.



Задача 56

 •  Къде се намират местата, които туристите могат да посетят, за да 
се запознаят със специалната и ценна природа?
 •  Колко са достъпни за туристите тези места?
 •  има ли подходящи и добри пътеки около тези места? 

3.  определяне как да се намали или избегне въздействието на туризма 
върху околната среда.
 •  Какво отрицателно въздействие може да имат туристите върху 
запазената природа?
 •  Какви мерки трябва да се предприемат, за да се избегне 
безпокойството на видовете и унищожаването на екосистемите?

4.  Методи за популяризиране на уникалната природа на техния роден край 
на туристите.
 •  Какви методи могат да бъдат използвани, за да се информират 
туристите за уникалните видове и природа в района още преди 
посещението?
 •  Какви методи могат да бъдат използвани, за да се информират 
туристите за уникалните видове и природа в района, когато вече са там?
 •  Кой би могъл да помогне за популяризирането на природата в района?

5.  Материали, които могат да бъдат изготвени, за да популяризират 
възможностите за екотуризъм в техния роден край.
 •  Какви материали могат да се използват за популяризиране на видовете 
и природата на потенциални туристи?
 •  Какви материали могат да се използват за популяризиране на видовете 
и природата на туристи, които са вече в района?
 •  Каква информация трябва да се включи в тези материали?
 •  Как могат да се използват тези материали, за да привлекат 
туристите?

6.  определяне на възможностите за икономически ползи на техния роден 
край от екотуризма.
 •  Какви видове икономически ползи може да има от екотуризма за района?
 •  Кои видове бизнес биха имали полза от екотуризма и какви?
 •  Как всеки от тези видове бизнес би могъл да популяризира екотуризма?
 •  Какви видове местни занаяти биха могли да популяризират района и 
природата?
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Задача 56 – Работен лист 

изгответе с помощта на указанията на вашия преподавател план 
за екотуризъм на едно от местата във вашия роден край (Шабленски 
езерен комплекс, дуранкулашко езеро, езерото Сребърна, защитена зона 
Калиакра).
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ВТОРА ЧАСТ
Щури, образователни и 

занимателни игри с Червеногушка





I. Характеристики на видовете

Въведение
това е игра, която спомага осъзнаването на важността на влажните 
зони като специални водни местообитания, където се срещат водата и 
сушата и представляват подслон за огромно разнообразие от животински 
и растителни видове с различни характеристики.

Природозащитно послание
Влажните зони са важни местообитания и се характеризират с голямо 
видово разнообразие. те са дом, хотел, зимна или лятна квартира, ресторант 
за храна и напитки и т.н. за много видове растения и животни, които са 
приспособени по един или друг начин към тях. Когато едно местообитание 
бъде унищожено, всички видове зависещи от него загиват или са принудени 
да се преместят, което може да бъде рисково за тяхното съществуване. 
изчезването на вид растение или животно в дадено местообитание би 
могло да бъде пагубно за вида като цяло, както и за други видове, зависещи 
от него.

Усвоени знания
да научат повече за важността на влажните зони и видовете, които се 
срещат в тях.
да се затвърдят отделните анатомични части/черти на видовете и 
причината за тяхната форма и присъствие породена от мястото, което 
обитават. разбиране на причината за адаптивните особености на 
организмите.
да развият способности да наблюдават и описват.

Размер на групата
По двойки.

Подготовка
 Подгответе картинки или снимки във формат а4 на различни видове, 

характерни за влажните зони около вас (можете да използвате рисунките 
или снимките от 2-те части на помагалото)

 Уверете се, че има по минимум една картинка или снимка за всяка двойка 
участници.
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Указания за игра
1.   Участниците трябва да напишат, по двойки, описание на вида растение 
или животно от картинката или снимката без да позволяват на останалите 
да го видят.
2.  трябва да опишат растението или животното от снимката/картинката 
на останалите участници като не използват реалните му съставни части
(напр.: използват каска вместо глава; тръба вместо стъбло, летящи машини 
вместо криле и т.н.)
3.  трябва да се стремят да използват максимално точни, но и също така 
сложни за разпознаване думи. Победителите са: двойката описала своя вид 
най-точно, но без да бъде разпознат или двойката успяла да опише вида си 
по най-много начини.

Допълнителни занимания
описанията биха могли да се римуват и да се съставят забавни стихчета 
с тях.
изиграйте играта и с други видове местообитания и техните 
представители.
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II.  Историята на влажните зони

Въведение
тази игра стимулира децата да се огледат и замислят за света около тях 
и за това как изглежда, защо изглежда така, колко е ценен и защо. освен за 
влажни зони може да се разиграе и за други видове местообитания. Също 
така играта е подходяща за класната стая, но и за на открито.

Природозащитно послание
Влажните зони (важи за всики местообитания) са живи и активни, и всяко 
нещо което се случва или съществува в тях си има някаква причина и 
подлежи на някаква закономерност т.е. не е случайно.

Усвоени знания
да научат повече за света около тях и видовете, както и за начина и 
причините, поради които функционира.
да развият своите качества да изслушват, съчиняват, говорят и пишат и 
да повишат богатството на своя речник.

Размер на групата
Малки групи от около 5 души.

Подготовка
 направете предварително листчета с думи свързани с водно 

местообитание – влажна зона.
 Поставете листчетата в кутия или торбичка. 
 Може да измислите и направите лисчетата и заедно с децата в клас, 

като те също обсъждат и дават идеите за думите.

Указания за игра
1. наредете се в кръг. Всеки участник, когато дойде неговия ред, си тегли 
1 дума от кутията и трябва да измисли изречение с нея, което да напише 
на лист хартия.
2. Следващият участник прави същото и така докато се изредят всички.
3. С готовите изречения групата трябва да измисли история като ги 
размести и групира по подходящ начин. Групата може да обсъжда и подобрява 
подредбата на изреченията докато направи най-добрата история – 
харесвана от всички.
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за по големите ученици играта може да протече и по следния начин:
1. отново всеки участник, когато дойде на ред, си тегли 1 дума от кутията 
и трябва да измисли изречение с нея.
2. Следващият участник, обаче, трябва да повтори първото и с изтеглената 
от него дума да продължи със следващо изречение, превръщайки двете в 
история и така отново докато се изредят всички участници.
3. историята продължава докато участниците успяват да я развиват и 
съответно все още да запомнят нейното начало.
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Следващо
изречение:

...



III.  Да си направим собствено местообитание

Въведение
това е игра, която спомага осъзнаването на важността на местообитанията 
за техните обитатели. Какво е местообитание? защо и за кого са важни 
влажните зони като такива?

Природозащитно послание
Влажните зони са важни местообитания и се характеризират с голямо 
видово разнообразие. те са дом, хотел, зимна или лятна квартира, ресторант 
за храна и напитки и т.н. за много видове растения и животни приспособени 
по един или друг начин към тях. Когато едно местообитание бъде унищожено, 
всички видове, които зависят от него загиват или са принудени да се 
преместят, което може да бъде рисково за тяхното съществуване. за да 
оцелее един вид растение или животно то трябва да получи оптимални за 
него условия на живот.

Усвоени знания
да научат повече за важността на местообитанието за червеногушата 
гъска и нейния живот.
да се затвърдят особеностите на начина на живот на редкия вид птица.
да развият способности да наблюдават и създават.

Размер на групата
По двойки или поотделно, без ограничение в размера.

Подготовка
 разчертайте на лист площ с големина 10 х 10 квадратчета, като на 

картинката по-долу.
 Подгответе на дъската в училище или на лист информацията необходима 

на участниците за започване и успешно участие в играта:

 Площ на местообитанието: 100 х 100 м²
 необходима храна за 1 гъска: 5м²
 необходима вода за 1 гъска: 10м²
 Видове части на местообитанието: къщи, хотели – червено; нива с пшеница 
– зелено; езеро – синьо; пътеки, пътища – кафяво; ветрогенератори - сиво

 Уверете се, че има по минимум една картинка на един или двама участника
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Указания за игра
1. Всеки или всяка двойка получава своето местообитание. 
2. те получават и обозначенията на отделните съставни части на 
местообитанието, които ще бъдат означени с различен цвят или шарка 
(напр.: червено – къщи, хотели; зелено – нива с пшеница; синьо – езеро; кафяво 
- пътеки, пътища; сиво – ветрогенегатори). Всяко квадратче отговаря на 
площ с големина 10 х 10м²
3. Участниците трябва да се стремят да разпределят квадратчетата по 
начин, по който да успеят да създадат подхоящо местообитание за ято 
от 20 червеногуши гъски, като се вземат под внимание нуждите им – виж 
условията по-горе.  Първоначално нека започнат само с необходимите 
квадратчета – вода и ниви и 1-2 къщи с пътека до нивите. Постепенно да 
добавят пътеки или пътища необходими на хората, както и къщи или хотели 
за новодошли, ветрогенератори.

Допълнителни занимания
Биха могли да измислят и собствени варианти на местообитанието или да 
направят такова и за други видове. обсъдете защо са избрали направения 
дизайн на местообитанието, както и какво ще стане ако броят на къщите, 
ветрогенераторите или пътищата унищожи минимума от необходими за 
птиците условия на живот.
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IV.  Игра за пестицидите

Въведение
Хората използваме химикали, за да премахваме плевели, насекоми и други 
фактори, които намаляват добивите от културните растения. някои от 
тези химикали са отровни и за гръбначните животни, които се хранят с 
обработените с тях растения. Хищникът, който се храни с тези животни, 
също е изложен на риск. тази игра показва как отровите може да не засегнат 
веднага животните, които са ги поели. След като отровите преминат по 
хранителната верига, те се натрупват в хищниците, които са на върха на 
веригата. например, ако гълъб изяде обработено с химикал зърно, отровният 
химикал се усвоява от организма на птицата. ако хищник улови и изяде 
гълъба, химикалът преминава в неговия организъм. тъй като ловният сокол 
е на върха на хранителната верига в този случай, когато изяде няколко 
такива гълъба, натрупването на отрови в организма му може да го убие или 
да погуби зародишите в яйцата му и двойката да не отгледа малки.

Природозащитно послание
През 60-те години на 20 век популацията на грабливите птици, като ловния 
сокол например, претърпява големи загуби и този сокол дори изчезва в някои 
страни в света.
изследванията доказават, че това се дължи и на токсични пестициди. 
Проучванията показват още, че тези химикали повишават риска от рак 
при човека. затова под натиска на природозащитниците употребата им 
е  забранена. това е пример как птиците могат да служат като индикатор 
за заплаха за хората и за състоянието на околната среда. Причините, 
довели до намаляването на определен вид птици, може да са същите, които 
причиняват влошаване на здравето на човека – ние, хората, също сме на 
върха на хранителната верига. тогава колко безопасна е храната, която 
използваме?

Усвоени знания
да разберат, че химикалите преминават през хранителната верига и 
причиняват смъртта на птиците.
да се направи обсъждане за това, как може да се отглежда чиста от вредни 
химикали храна.

Размер на групата
Препоръчително е участниците да бъдат минимум 10.
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Подготовка
 
нуждаете се от:

 два комплекта номерирани карти (приблизително 5 на 3 см), броят 
им зависи от броя на участниците. например ако има 12 участници, се  
нуждаете от два комплекта карти (най-добре с различен цвят), номерирани 
от 1 до 12;

 три съда, всеки пълен с различни на цвят зърна - например боб, леблебия, 
леща и др.;

 чанта с мостра от всеки тип зърна – „зърнена чанта”;
 плик с карта, озаглавена „Съдбата на ловния сокол”. 

на картата трябва да бъде написано следното:
8 или по-малко отровни зърна – 0 неизмътени яйца, 4 отгледани малки;
9 отровни зърна – 1 неизмътено яйце, 3 отгледани малки;
10 отровни зърна – 2 неизмътени яйца, 2 отгледани малки;
11 отровни зърна – 3 неизмътени яйца, 1 отгледано малко;
13 или повече отровни зърна – твърде много отрова – „ти УМираШ”;

Указания за игра
1.  изберете доброволец, който да бъде ловния сокол. останалите участници 
ще бъдат гълъби. Всеки от тях има карта с номер.
2.  Поставете трите съда със зърна в центъра на групата. Кажете им, че 
всеки съд представлява поле с посеви, където се хранят гълъбите.
3.  Гълъбите може да се хранят със зърната. Всеки участник взема по шест 
зърна в произволна комбинация.
4. тогава соколът избира четири номера, зад всеки номер стои гълъб. 
Гълъбите излизат отпред и му дават семената.
5. Кажете на участниците, че едно от полетата с посеви е пръскано с 
пестициди. за съжаление химикалите ще окажат отрицателно въздействие 
върху сокола, ако той е приел прекалено голямо количество от тях.
6. за да определите кое от зърната да бъде отровно, без да гледате, 
изберете едно от мострите от „зърнената чанта”.
7.  Пребройте отровните зърна, които соколът е погълнал. Пликът с надпис 
„Съдбата на ловния сокол” вече е отворен пред доброволеца сокол.
8.  Каква е съдбата на сокола?



Допълнителни занимания
Как можем да намалим използването на химикали в селското стопанство? 
Може би чрез използване само на оборски тор в растениевъдството или 
чрез отглеждането на по-малко, но по-чисти храни вместо големи добиви, 
но замърсени с химикали, както става при интензивните култури. Чиста 
ли е храната, която консумираме, или е замърсена? изиграйте играта и с 
други видове - например: червеногуша гъска и лисица.
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V.  Миграцията на червеногушата гъска

Въведение
Червеногушите гъски, както и много други видове прелетни птици, мигрират 
на дълги разстояния. те напускат своите гнездовища на север (арктична 
русия – полуостов таймир), тъй като през зимата няма достатъчно храна 
и се отправят на юг (България), където я има в изобилие и ще могат да 
преживеят зимата. 
Прелетните птици се сблъскват с много опасности по време на своето 
пътуване. тези опасности могат да бъдат естествени или предизвикани 
от човека. Голяма част от мигриращите птици няма да завършат своето 
пътуване в следствие на това. не е ли невероятно - много прелетници всяка 
година се завръщат точно по местата, в които са гнездили предходната 
година!

Природозащитно послание
трябва да спрем заплахите за прелетните птици, причинени от човека – 
като ловуването и унищожаването на местообитанията. Милиони птици 
биват избивани всяка година. загубата на местообитания унищожава 
важните влажни зони и други места, използвани от птиците за почивка.

Усвоени знания
да разберат проблемите, пред които се изправят птиците при своето 
пътуване.
да разберат колко е важно ограничаването на отрицателното влияние на 
човека – като лов и разрушаване на местообитанията.

Размер на групата
Повече от 2.

Подготовка
  разпечатайте отделните страници на играта от диска или от 

образователната част на сайта на проекта www.bspb-redbreasts.org. Бихте 
могли да ги ламинирате за по-голяма издържливост и по-дългосрочно 
използване.

   Подредете страниците една след друга.
   осигурете зарче за играта.
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Указания за игра
Вижте в началото на играта.

Допълнителни занимания 
– обсъдете проблемите на прелетните птици. Каква част от опасностите 
за мигриращите птици са в резултат на човешката дейност? Групата 
може да помисли и за други потенциални опасности за птиците. например 
жици, прозрачни стени, ветрогенератори и други съоръжения, в които 
прелетниците се сблъскват. Как могат да бъдат ограничени заплахите за 
мигриращите птици?
– запишете датите на първите си за годината наблюдения на прелетни 
птици през пролетта (лястовици, щъркели, бързолети, кукувици – вижте 
повече информация за тях на www.springalive.net/bg-bg/springalive/springalive) 
и есента (гъски - червеногуша гъска), за да разберете кога се връщат по 
нашите земи.
– опитайте се да установите датите, на които мигриращите птици за 
последно са били наблюдавани, преди да отлетят на север или юг.
изиграйте играта, като смените червеногушите гъски с други мигриращи 
видове. за целта потърсете повече информация за тях на www.bspb-
redbreasts.org, www.bspb.org и в други източници. разбира се, ще са 
необходими някои промени според особеностите на видовете. използвайте 
въображението си.





ТРЕТА ЧАСТ

Приложение в снимки





ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА

167С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА

168 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



СИВА ГЪСКА

169С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© С.Спасов



ЗЕЛЕНОГЛАВА ПАТИЦА

170 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© и. зафиров



СИВА ПАТИЦА

171С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



КЛОПАЧ

172 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



ЗИМНО БЪРНЕ

173С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© и. зафиров



ЛЯТНО БЪРНЕ

174 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



БЕЛООКА ПОТАПНИЦА

175С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



ЧЕРВЕНОКЛЮНА ПОТАПНИЦА

176 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д. Първанова



КАЧУЛАТА ПОТАПНИЦА

177С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д. Първанова



БЯЛ АНГЪЧ

178 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© Б. Боев



ЛИСКА

179С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



МАЛЪК ГМУРЕЦ

180 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



ГОЛЯМ ГМУРЕЦ

181С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



МАЛЪК КОРМОРАН

182 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



СРЕДЕН КОРМОРАН

183С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



ГОЛЯМ КОРМОРАН

184 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© С.Спасов



МАЛКА БЯЛА ЧАПЛА

185С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



ГОЛЯМА БЯЛА ЧАПЛА

186 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© С.Спасов



СИВА ЧАПЛА

187С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© С.Спасов



РЪЖДИВА ЧАПЛА

188 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© С.Спасов



НОЩНА ЧАПЛА

189С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



ГРИВЕСТА ЧАПЛА

190 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© С.Спасов



МАЛЪК ВОДЕН БИК

191С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© С.Спасов



ГОЛЯМ ВОДЕН БИК

192 С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© С. Панайотов



ЛОПАТАРКА

193С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата

© д.Митев



БЯЛ ЩЪРКЕЛ
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ЧЕТВЪРТА ЧАСТ





Терминология

Адаптация (приспособяване) – способността на даден жив организъм да 
променя поведението, храната, местата за почивка или хранене и другите 
си биологични изисквания, за да може да оцелее в среда, различна от 
характерната за него.
Биоразнообразие (биологично разнообразие) – обозначава съвкупността 
от живи същества – микроорганизми, гъби, растения и животни, – които 
се срещат на определно място, разнообразие от гени и разнообразие от 
екосистеми т.е. всички форми на живота на земята. от старогръцки език 
– „биос“ – „живот“, в цялото му разнообразие от форми.
Вид – съвкупността от сходни индивиди с общ произход и наследствени 
белези, населяващи определена територия, свободно размножаващи се 
помежду си и оставящи плодовито потомство.
Влажна зона – екосистема, в които водата е основният фактор, от който 
зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. 
Според рамсарската конвенция, влажните зони са: „блата, торфища, 
мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, 
постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, 
включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не 
надхвърля 6 метра”
Еволюция – научен термин, с който най-общо се означава процесът на 
растеж, промяна или развитие. В биологията той се отнася и за развитието 
на организмите през вековете, развитието и промяната на отделните 
видове животни и растения, с които те се специализират за оцеляване в 
околната среда.
Екология – науката за връзката между растенията и животните и тяхната 
околна среда.
Екосистема – съвкупността от живите организми и типичните 
характеристики на околната среда в дадена територия, оформяща 
единно цяло, в което отделните елементи съществуват в баланс и са 
взаимосвързани.
Екотуризъм – форма на туризъм, при която се посещават места, където 
естествената околна среда е основната атракция. има различни изражения: 
наблюдение на дадена група организми (пеперуди, птици, бозайници), или на 
съвкупносттаот живите същества в местността като цяло.
Ендемичен вид – вид, който се среща само в определен географски район, 
например странджанската зеленика е ендемично растение за планината 
Странджа, защото се среща единствено там.
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Естествен воден басейн (водоем) – водна площ, формирана вследствие на 
естествени природни явления, без намеса от страна на човека. естествени 
водни басейни са океаните, моретата, реките, езерата и т.н. Водните 
басейни могат да бъдат сладководни, солени или полусолени (бракични).
Защитена зона – територия, която попада в европейската екологичната 
мрежа натУра 2000 с основна цел устойчиво екологично, икономическо и 
социално развитие. В защитените зони човешката намеса не е забранена. 
Според директивите на европейския съюз зоните биват два вида: защитени 
зони за птиците и защитени зони за местообитанията. Управляват се 
от Министерство на околната среда и водите (МоСВ) чрез закона за 
биоразнообразието.
Защитена територия – територия, обявена за защитена според закона 
за защитените територии, с цел опазване на животински или растителни 
видове, природни обекти и образувания. В България има 6 категории 
защитени територии: национален парк, природен парк, резерват, поддържан 
резерват, защитена местност и природна забележителност.
Изкуствен воден басейн (водоем) – водна площ, придобила даден вид 
вследствие на човешка намеса. най-разпространеният тип изкуствени 
водни басейни са язовирите, наричани и „изкуствени езера“. Сред другите 
примери се нареждат каналите, малките изкуствени езера в парковете, 
резервоари за напояване и др.
Инвазивен вид – обикновено интродуциран вид, който е увеличил рязко и 
бързо числеността си в дадена територия и се е превърнал в заплаха за 
местните видове растения и животни. инвазивните видове обикновено 
се появяват вследствие на човешкидействия и често се превръщат във 
вредители, които застрашават местните форми на живот (например 
рапанът, които идва в Черно море от Япония по корпусите на корабите и 
застрашава мидите, а оттам и цялата морска екосистема.)
Интродуциран вид (синоним на „чужд вид“) – вид, внесен в дадена 
територия от хората умишлено или по случайност, без да се среща там 
естествено.
Лагуна – плитък водоем или залив, който е отделен от морето с пясъчна коса 
или коралов риф. Лагуните най-често се образуват при устия на реки. те са 
уникални природни комплекси, които приютяват редица водолюбиви птици, 
бозайници, земноводни, влечуги, риби, насекоми и растително разнообразие.
Лиман – езеро или подобен на езеро водоем, образуван на устието на река в 
случаите, когато течението u е ограничено от изнесен от вълните пясък 
(наносна коса). Лиманите могат да бъдат морски (на морския бряг, при 
вливането на река в море, когато косата е създадена от морско течение) и 
речни (при вливане на реката в по-голяма такава, когато косата е създадена 
от течението на по-голямата река). 
Местен (автохтонен) вид – вид, който се среща естествено на дадена 
територия, но би могъл да се среща и на други места.
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Местообитание (или „хабитат“ – от латински, „habito“ – „обитавам“) 
– естествената среда, в която живеят представителите на даден вид 
животни. Местообитанието предлага съвкупност от природни условия, 
необходими за оцеляването на конкретния вид. за растения терминът е 
месторастене.
Миграция – периодично преместване на големи групи хора или животни, 
често на големи разстояния. наблюдава се при множество животински 
видове. При повечето животни миграцията зависи от промените в климата, 
настъпили вследствие на смянатана сезоните и определящи наличието на 
храна. за птиците допълнителни причини за миграция са и търсенето на 
подходящи места за гнездене, както и бягството от естествени врагове 
Продължителността и разстоянието на миграцията са различни за 
отделните видове.
Мимикрия – свойството на живите организми да се сливат със 
заобикалящата ги среда чрез цветовете и окраската на тялото си и да 
стават трудно забележими. Мимикритята може да има две цели: или да дава 
сигурност на животни, които са плячка на други или да прави хищниците 
невидими за жертвите им.
Полов диморфизъм – наличие на видими морфологични различия (например 
в цветовете на оперението) между мъжки и женски индивид на един и същи 
вид.
Популация – група индивиди от един биологичен вид, които населяват 
трайно дадена територия, имат сходни екологични изисквания, кръстосват 
се свободно помежду си и оставят плодовито поколение.

205С ЧерВеноГУШКа на УЧиЛище и Сред Природата


