
КАКВА Е ТВОЯТА 
САЛАТА?

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Биоразнообразие 
Биоразнообразието е сложна дума, която, уви, често привлича само онези, които се занимават с него от 
първа ръка (природозащитници, биолози, агрономи и др.). И все пак тази дума трябва да е достатъчно 
лесна за разбиране, след като е обвързана с живота на всички нива, от по-простите (гени и бактерии), през 
растителните и животинските видове, та чак до най-сложните структури (екосистемите). Тези нива са 
взаимно свързани, влияят си и се развиват. 
Учени от университета в Станфорд сравняват видовете и разновидностите на една екосистема с болтовете, 
които държат самолета цял. Ако започнат да изпадат, известно време нищо няма да се случи и самолетът 
ще остане във въздуха. Постепенно обаче неговата конструкция ще започне да се разхлабва и в един 
момент, изпадането само на още един болт ще е достатъчно, за да се разпадне напълно самолетът. 
Биоразнообразието е нашата гаранция за възможно бъдеще – то позволява на растенията и животните да 
се адаптират към климатичните промени, към нападенията от паразити и болести и дори към неочакваното. 
Системата, която разчита на ограничен брой сортове е твърде крехка. 
Най-известното доказателство за това е "Големият картофен глад" в Ирландия, когато през 1845 г. болест 
нападнала и унищожила картофените насаждения, което довело до смъртта на милиони хора, а други 
емигрирали, главно в САЩ. Това се е случило, тъй като в Ирландия бил отглеждан само един сорт картофи, 
който в крайна сметка се оказал уязвим от въпросната болест. Устойчивостта на болести, която по-късно 
прави възможно укрепването на ирландските картофени култури, е била открита сред хилядите сортове 
картофи, култивирани в Андите и Мексико. Така че, ако не съществуваше естественото биоразнообразие 
при картофите в Южна Америка тогава, днес картофите нямаше да са една от основните хранителни 
култури в света. 
Описаният случай е първото предупреждение на природата за опасностите, произтичащи от генетичната 
еднородност. 
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Подготовка и помагала
•Прочетете първата глава от историята „Съкровищницата на вкусове влиза в училище” заедно с класа.
•Набавете си различни сортове маруля и други листни зеленчуци.
•Раздайте на всяко дете по един лист и осигурете пастели и/или флумастери за всички.
•Сглобете кутията на тайните (вижте приложените инструкции в края) или използвайте непрозрачен
плик,торба, покривало (одеяло).

Описание на дейността 
След като прочетете първата глава от историята „Съкровищницата на вкусове влиза в  училище”, помолете 
децата да запишат онези части от прочетеното, които са успели да запомнят. Фокусирайте се върху пейзажа, 
описан в началото: „...ливади, отрупани с цветя в хиляди форми и цветове. Нито едно не си приличаше с 
друго. Същото беше с плодовете, растящи по дърветата […] Беше магична долина, чиято красота се криеше 
в разнообразието от видове, които я обитаваха. Това беше място, където мъже и жени, баби, дядовци и 
деца живееха щастливо, следвайки ритъма на живота и сменящите се сезони.”
Помолете децата да сгънат хартията на две и от едната страна да нарисуват онова, което им хрумва първо, 
когато чуят думата „салата” (важно е да се нарисува растението, използвайте "маруля" ако сметнете, че 
биха се заблудили). 
След няколко минути сравнете рисунките на децата, отбелязвайки приликите и разликите (цвят и размер на 
листата, форма и др.). Обикновено във въображението ни салатата е зелена на цвят със средно големи 
листа. Насочете вниманието на класа към рисунки, които показват салати с различни по цвят и форма листа 
(лилави, бели, червени и др.). 
Разделете класа на групи и дайте на всяка по една салата, като изберете такива сортове, които са 
отглеждани в района, в който се намирате и/или такива, които се различават помежду си (много малки или 
много големи листа с характерни форми и цветове, като жълто, лилаво, червено и др. ).
Членовете на всяка група трябва да изследват салатата, която им е предоставена, а при желание дори да 
откъснат листа, да ги изследват по-подробно, дори да ги вкусят. След това всеки рисува върху празната 
половина на листа салата, която досега е анализирал. Всяка група избира лидер, който описва на останала 
част от класа специфичните характеристики на салатата, използвайки зрението си, а останалите членове на 
групата показват своите салати и рисунки. Учителят подканя учениците да изброят различните видове салати 
и им разказва за онези, за които не знаят нищо. 
Може да има и дискусия за самата дума „салата“: на български език тази дума означава и смес от всякакви 
зеленчуци, които се консумират сурови. Може да се обсъди контрастът между думата и значението, а 
именно само един зеленчук - салата - може да има разнообразни сортове. Същата дума се използва и за 
комбинация от разнообразни пресни зеленчуци. Но и в двата случая става дума за разнообразие от 
растителни храни, които са полезни за нашето здраве. След анализирането на салатите чрез зрението, 
следващата стъпка е те да бъдат описани само чрез докосване. 
Изберете по едно дете от всяка група, което само с опипване да познае салатата. Поставете една от 
салатите, изследвани в предишното занятие, в кутията на тайните (можете също да поставите салатата в 
непрозрачен плик или торба). Детето опипва салата само с ръцете си и се опитва да я опише и да познае коя 
е. Алтернативен подход е да поканите лидера на групата да докосне салатата и без да я назовава да я опише 
на останалите членове, те да познаят вида салата, на основата на неговото описание.
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Занятието приключва с обяснение на биоразнообразието и значението му за живота на хората и цялата 
планета. Всеки вид има своя определена функция в околната среда: растенията улавят слънчевата енергия и я 
трансформират в жива материя, тревопасните животни се хранят с растения, а месоядните – с тревопасни. 
Колкото по-разнообразна е околната среда (тоест колкото по-голямо е биоразнообразието), толкова е по-
устойчива тя, т.е. способна да се защити от явления като суша, студ, горещина, наводнения и замърсявания. 
Точно както в историята: когато биоразнообразието започне да изчезва („Дърветата в овощните градини 
бяха изкоренени, за да се направи място за полета с еднакви сортове растения“) и когато се използват 
неприродосъобразни химикали („И те поръсиха с този странен сив прах цялата долина. „Ще помогне на 
почвата.”, казваха те“) тогава идва Голямата сивота.

Допълнителни материали и информация

Биоразнообразие. Какво представлява, какво е значението му за храната от ежедневието ни,
какво можем да направим, за да го съхраним:  www.fondazioneslowfood.com/wp-
content/uploads/2015/04/biodiversita_manuale_ENG.pdf
Що е биразнообразие и какво е неговото значение?:
www.youtube.com/watch?v=ErATB1aMiSU 
Съхрани биоразнообразието, спаси планетата: www.youtube.com/watch?
v=JvNG986_3RU&t=81s

Приложение: Сглобяване на кутия на тайните
�Материали

Достатъчно голяма картонена кутия (приблизително 50 см × 25 см, напр. от принтер или малка 

печка), ножици, силиконово лепило (пистолет), тиксо, парчета плат и/или стара дреха, от 

която да използвате ръкавите. 

 Изработване на кутия на тайните
Изрежете два кръгли отвора върху дългата страна на кутията, достатъчно големи, за да могат 
децата да проврат ръцете си. Отрежете ръкавите на стар пуловер и с помощта на силиконово 
лепило ги прикрепете към двете изрязани дупки. Друг вариант е да отрежете плата на ленти, 
достатъчно големи, за да покрият отворите и да ги прикрепите към кутията с тиксото. 

Изрежете отвор + с размер от 10 см в средата на всяко парче плат. Ако сглобявате повече от

една кутия на тайните, добра идея ще е да номерирате платовете, за да ви бъде по лесно при 
търсенето на подходящото парче. 
Отрежете значително по-голяма по размер дупка върху една от късите страни на кутията и я 
покрийте с парче плат, което да прикрепите само към горния ръб на отвора (това ще направи 
възможно поставянето на различни хранителни продукти в кутията).  
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�Примери : 

www.greenme.it

www.metodomontessori.it
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Преводът и българската адаптация на публикацията е финансирана по проект 
„ЕКО-ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ ХРАНА: ЛИЧНИ ИЗБОРИ СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“ с финансовата 

подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 
Основната цел изграждане на широка мрежа за развитие на еко-устойчиви хранителни решения за 

климатичните промени.
http://www.slowfood-bg.com/    https://activecitizensfund.bg/ 

with the contribution




