«Големият лов на растения»
Образователен проект за
биоразнообразието
2018-2019 г.

ЗАПОЧВА ГОЛЕМИЯТ ЛОВ НА РАСТЕНИЯ!
На 18.10.2018 г. ДГ»Детелина» заяви участие в проекта «Големият лов на
растения» и е регистрирана в международната база данни на Проекта в
изпълнение на Стъпка 1.
Проектът е съвместна инициатива на Toyota Motor
Europe (www.toyotafund.eu) и Фондацията за екологично
образование (www.fee.global), като в България той се управлява за поредна
година от Българско Движение „Син флаг” ( http://www.blueflag.bg ).
Фокусира се върху биоразнообразието с особено ударение върху
растенията и свързаните с тях видове.
Кампанията включва аспекти, основани на Образователните принципи на
Фондацията за екологично образование, и практически дейности, основани
на разработки на Кралската ботаническа градина „Кю“. /Royal Botanic
Gardens, Kew/.
Работата по проекта започва през месец ноември 2018 г.

За отбелязване на 200-годишнината от рождението на Чарлз Дарвин, Кралската ботаническа
градина в Kю, по поръчка и със спонсорството на Уелкъм Тръст, създава Големият лов на
растения. Този вълнуващ проект ще насърчи децата да изследват заобикалящата ги природа,
както и да се присъединят към други училища в най-големия до този момент научен училищен
проект.
Децата от подготвителна група „Пеперуди“ са готови за интересни приключения с този
проект, отключващ тайните на биоразнообразието за децата.
Те ще бъдат Дарвинови наблюдатели!

Резултати от обучението на
Наблюдателите на Дарвин:
• Могат да индентифицират и назоват
някои обикновени растения;
• Могат да опишат с рисунка или с
прости изрази какво обичат
растенията и къде растат;
• Знаят как се наричат частите на
растенията;
• Осъзнават, че растенията са живи
организми и за тях са нужни грижи;
• Използват резултатите от техните
проучвания за да докажат, че
растенията имат нужда от вода за да
растат

Време е да пристъпим към Стъпка 2
на проекта:
Изследване на осведомеността на
децата 5-6 годишни по въпросите на
биоразнообразието
Срок за изпълнение на Стъпка 2:
До 30.11.2018 г.

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛЕДВАЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТА ....

