
Култура

Тази образователна дейност се основава на „Пазители на памет”, игра, в която играчите 
придобиват основни знания за хората, които съхраняват паметта за типични за мястото храни и 
традиционни техники на производство. Целта е да се придобият основни знания за хората, които 
съхраняват паметта за типични за мястото храни и традиционните техники на производство им. 
Акцентира се върху културата на всяка общност, зад която стои знание, което трябва да бъде 
насърчавано и изучавано. Тук учениците се запознават членовете на обществото, които съхраняват 
историята, традициите и знанията, предавани от поколение на поколение в конкретното място.

Подготовка и помагала 

Прочетете третата глава от историята - „Селото на традиционните знания”заедно с класа. 
Разделете класа на 4 отбора, всеки с еднакъв брой членове и свой водач/лидер. 
Напишете на дъската в класната стая само въпросите, предложени в описанието на това занимание или 
раздайте разпечатано копие с тях на всеки отбор. 
Разпечатани и и изрязани карти за игра „Пазители на памет”
Списък с фигурите и съответните им описания и въпроси - за учителя.

Описание на дейността 
Картите са по двойки и изобразяват членовете на общността (възрастния човек, занаятчията, 
фермера и др.), които пазят своите традиции. 
В началото трябва да се открият двойките еднакви карти. Разбъркайте картите и ги поставете на 
масата с лицето надолу. Четиримата водачи на отборите (играчите в първия рунд) сядат около масата, 
а останалите членове на отбора застават зад тях. 
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Когато е на ход, всеки играч обръща с лице нагоре две карти – ако са еднакви, играчът ги прибира и 
печели още един ход. Ако двете карти не съвпадат, играчът ги обръща отново с лице надолу, връща 
ги на мястото им и на ход идва следващият отбор. Първите ходове са изцяло на случаен принцип, но с 
течение на играта, за да спечелят, играчите трябва да запомнят местата на вече обръщаните карти. 
В този етап на играта, играчите не могат да получават помощ от отборите си. 

След като се разпределят двойките карти между отборите започва втора част на играта.
Водачът, заедно с отбора си, трябва да даде определение на героя на картата и чрез него да избере 
най-подходящия въпрос от дъската (или разпечатаното копие). След като чуе предложенията на 
отбора, учителят прочита на целия клас определението, както и верния отговор, и ако те съвпадат 
отборът получава точка. Играта продължава докато бъде разкрита самоличността на всеки 
„герой на храната”, който пази знанието за определен хранителен продукт, като отборите се 
редуват. 
Всички членове на отбора могат да се редуват и да играят от позицията на водач/играч за картите, 
които отбора има. 
Ако участниците са малко, учениците могат да са индивидуални играчи. Когато всички двойки карти 
бъдат намерени и въпросите се свържат с героите, учителят трябва да обсъди дейността с целия 
клас. 
Колкото по-често се играе играта, толкова по-лесно ще бъде за учениците да запомнят името и 
характеристиката на всеки „герой на храната” не само за играта, но и за реалния живот. 
За да разшири обхвата на играта, всеки клас може да създаде нови герои (занаятчии/
професионалисти), като пазители на някакво знание, да ги нарисува на картичките, да напише 
съответните въпроси и описания и да ги добави към останалите. 
Отначало, като помощно средство за по-малки деца, може да им се даде списък на героите със 
съответните описания и въпроси за всяка карта. Името на дейността на всеки герой може да бъде 
отделено от описанието и въпроса, за да могат учениците да ги сдвоят правилно. 
Списък на фигурите, изобразени на картите, заедно с описанията и въпросите към тях, можете да 
намерите в приложението. 

Допълнителна информация - видеоклипове: 

• Флориано и пчелите  (италиански с английски субтитри ) www.youtube.com/watch?v=CKOpsGlnWFQ
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• Хайредин Фератай - Паша в Косово (английски)
www.granaidellamemoria.it/index.php/en/archives/viaggi-didattici-universita-di-scienze-
gastronomiche/hajredin-ferataj

• Стевица Маркович – Лесковачки айвар (английски)
www.granaidellamemoria.it/index.php/en/archives/terra-madre/stevica-markovic

• Джеймс Монтгомъри – Сиренето Чедър
www.granaidellamemoria.it/index.php/en/archives/presidi-slow-food/james-montgomery

Други клипове на:  https://www.granaidellamemoria.it/index.php/en

Приложения
Списък с описания и въпроси - за учителя
Списък с въпроси
Карти - отделен файл



Приложения

4

Герои на храната - описания
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with the contribution

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/ 

Какво се ядеше, когато нямаше хамбургери?

Коя е любимата храна на шарана?

Какви са на цвят сините сливи докато са зелени?/Кога се жъне житото?

Колко пъти пресявате брашното преди да омесите тестото?

Кое има рога – кравата или конят?

Кога се празнува Трифон Зарезан?

Какъв е произходът на продукта?/Какви вещества се съдържат в 

храната?

Къде живеят пчелите?

Как може да се направи сладолед с вкус на тиквеник?

Колко дни трябва да зрее кашкавала преди да стане най-вкусен?

Приложения

Герои на храната - въпроси




