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ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

ПРЕДГОВОР
Модерниот стил на животот не‘ оддалечи од природата. Со „далеку од очите, далеку од срцето“, 
преку „страв од непознатото“, доаѓаме до таму живиот свет кој не‘ опкружува да не го познаваме, 
понекогаш да не‘ плаши или најчесто да го земаме здраво за готово.  

Кога имав 12 години, со дедо ми посетивме едно место каде што татко ми престојувал кога 
бил дете. Еден од луѓето на кои таму наидовме, ни спомна како татко ми знаел со саати да ги 
проучува и да ги храни пајаците: „…ене токму таму, на оној ѕид“. На коментарот на дедо ми дека 
јас тоа се‘ уште го правам, одговорот на човекот беше: „а да не е веќе малку престар за тоа?“. 

Љубопитноста кај децата е како кај пипалата на октоподот кои постојано ги истражуваат новите 
предмети со кои доаѓаат во допир. Децата истражуваат− поставувајќи прашања, возрасните 
одговараат, многу често несвесни колку многу работи зависат од тие одговори. Модерниот 
начин на живот ги оддалечи возрасните  од природата, па многу често одговорите кои децата 
ги добиваат вклучуваат: „ не е тоа за тебе“, „внимавај да не те касне“ или пак „ааа гадно, тргни го 
тоа од мене“. Иако ненамерно, на таков начин возрасните ги сечат пипалата на тој љубопитен 
октопод и така ги прекинуваат врските кои децата можат и треба да ги воспоставуваат со 
живиот свет кој ги опкружува.

Триесет години подоцна, тој интерес и таа љубов за живиот свет кој не‘ опкружува кај мене 
е се‘ уште присутен, бидејќи имав среќа да бидам опкружен со возрасни кои моите врски 
со природата ги јакнеа. Се надевам дека овој прирачник, вам возрасните, ќе ви помогне во 
воспитувањето на генерации на млади на кои природата ќе им е блиска до срцето, дури и 
кога им е далеку од очите, и кои никогаш нема да престанат да ги проучуваат и да ги хранат 
пајаците.

Марко Пеќаревиќ  
Координатор на програмата за заштитени подрачја и управување, WWF Adria
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ВОВЕД
 
Прирачникот „Го откриваме светот со Полјанка Ливадовска“ настана во рамките на проектот 
„ Заштитените подрачја за природата и луѓето II“ кој WWF Adria го спроведува од 2019 година. 
Тој е резултат на соработката со претшколските установи и со заштитените подрачја, како 
и на потребата веќе кај децата од најмала возраст, свесно да се гради и развива односот со 
природата и со сите нејзини битија. 

Основата за развивањето на еколошкиот идентитет се гради токму во најраното детство кога 
децата преку игра го запознаваат и откриват своето најблиско опкружување и се поистоветуваат 
со другите живи суштества. Тоа кај децата ја буди емпатијата и доведува до развивање на свеста 
и грижата за опкружувањето во кое живеат. Тоа што го сакаме тоа и го чуваме. Една правилно 
поставена основа, во текот на понатамошниот развој на детето, овозможува подигање на 
свеста за меѓузависноста на луѓето и природата, за причинско-последичните врски од нашите 
постапки, овозможува надградба на знаења и развивање на вештини кои се неопходни за 
активно учество во зачувувањето на природата и животната средина.

Содржината на прирачникот е поделена во 6 тематски целини: вода, воздух, земјиште, храна, 
биолошка разновидност и моето место во природата. Секоја целина, покрај краткиот воведен 
дел, содржи низа од активности со кои на децата лесно ќе им ја приближите темата преку игра, 
истражување и изведување експерименти. Нашата хероина, храбрата и љубопитна глувчица, 
Полјанка Ливадовска, раскажувајќи ќе ве води низ сите теми, а ќе сака да чуе и некои од вашите 
приказни. 

Прирачникот е наменет за сите оние кои сакаат да им овозможат на децата подобро да се 
запознаат со природното опкружување и со природните ресурси со кои сме секојдневно во 
контакт, и од кои зависат нашето здравје и благосостојбата. Воспитувачи, учители, родители 
и едукатори, овозможете им на децата да се поврзат со природата, да ја засакаат и да научат 
да ја почитуваат, бидејќи така ќе научат да ги почитуваат луѓето и сите живи суштества.  Тоа 
е иднината каква што ја сакаме за нас и за нашите деца, иднина во која луѓето живеат во 
хармонија со природата.

Соња Баѓура 
Образовна програма на WWF Adria 



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

ЗА ПРОЕКТОТ „ЗАШТИТЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА 
ПРИРОДАТА И ЛУЃЕТО“
Државите на Западниот Балкан се познати по извонредното богатство од биолошки 
разновидности, по голем број ендемски видови и карактеристични хабитати кои се дел од 
европските и светските екосистеми, а кои се важни за зачувувањето на природата.  Заштитените 
подрачја се клучни за зачувување на тој биодиверзитет и нивното значење е препознаено 
во глобалните политики, не само поради зачувувањето на природата, туку и поради социо-
економскиот развој.   

Препознавајќи ги вредностите на заштитените подрачја, но и заканите за нивно зачувување, 
WWF Adria го спроведува проектот „Заштитените подрачја за природата и луѓето“, со визија 
да се зачува биодиверзитетот на Западен Балкан и да се обезбеди благосостојба за сите 
сегашни и идни генерации.

За да осигураме сите луѓе да имаат корист од заштитените подрачја, соработуваме со 
локалните и националните иницијативи, организации, медиуми, јавни установи и институции, 
училишта и носители на одлуки, ги сослушуваме и ги поддржуваме. Заедно со нив создаваме 
и применуваме одржливи решенија.

Една многу важна компонента на проектот се однесува на развивањето на образовни програми 
во заштитените подрачја, како и на поврзувањето на образовните установи со управувачите 
на заштитените подрачја. За остварување на нашата цел – заштитените подрачја да бидат 
препознаени како образовни центри– образовните установи и нивните искусни воспитувачи, 
учители, наставници и мотивираните деца имаат многу значајна улога.
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ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

ДА ЈА ЗАПОЗНАЕМЕ ПРИРОДАТА ПРЕКУ ИГРА  
Природата не само што ни дава разновидни ресурси неопходни за живот, како што се водата, 
воздухот и храната, туку ни нуди и една долга низа од услуги, како што се прочистувањето на 
водата и воздухот, формирањето на земјиште, регулирањето на климата, а ни пружа и место за 
игра, одмор и рекреација. Таа е основа на се‘ живо и затоа треба да ја почитуваме и штитиме. 
Треба да имаме на ум дека заштитата на природата не се однесува само на фактите и научните 
податоци и дека тоа не е задача само за големите eксперти. За да ја запознаеме природата 
мора да ги активираме сите наши сетила, а за да го сфатиме нејзиното значење и нашето место 
во неа, мораме да ги вклучиме искуството и емоциите! Дури тогаш ќе бидеме подготвени да 
преминеме од зборови на дело и активно да се вклучиме во нејзиното зачувување. Поради тоа 
емоциите се важен аспект на заштитата на природата. Наречете го тоа емпатија, наречете го 
љубов, ентузијазам, љубопитност... Доколку кај децата не разбудиме емоции кон природата, 
нема да успееме да ја заштитиме. Мора да создадеме искра во детските срца, а не да се обраќаме 
само на нивните рационални умови. 

Изнесете ги децата во природа и овозможете им емоционални, когнитивни и групни искуства. 
Допрете им ги срцата, користете ги рацете и умот. Ако внимателно ги изберете активностите, 
ги прилагодите на возраста на децата и свесно ги применувате по одреден редослед, создавате 
услови за длабоко искуствено учење во краток временски период.

Пред да тргнете во авантурата со храбрата и љубопитна глувчица Полјанка Ливадовска, сакаме 
со вас да ја споделиме изјавата на одличниот едукатор Дејвид Собел, и нека таа изјава ве води 
низ вашата идна работа. 

© Јована Лазиќ

      

„Ако сакаме  децата  да  
напредуваат, вистински да 
зајакнат и да добијат сила, пред 
да побараме од нив да ја спасат 
Земјата, мораме да им дадеме време 
да се поврзат со природата и
да ја засакаат планетата Земја“.

Дејвид Собел
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ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

АКТИВНОСТИ ЗА ВОВЕД ВО ТЕМАТА И/ИЛИ 
ЗАТВАРАЊЕ НА ТЕМАТА
Наведените активности може да ги користите за различни цели, од вовед во темата со која ќе се 
занимавате, преку загревање и градење на тимскиот дух, до затварање на темата на која сте работеле. 
Прилагодете ги на вашите потреби, сменете им го наративот, и што е најважно, забавувајте се добро. 

 

1. Влезница
Цел: да се направи позитивна атмосфера на почетокот на работата и да се запознае просторот 
во кој ќе се работи.  Доколку ја работите оваа активност, добро ќе биде да одите и со активноста 
„излезница-излезен билет“ пред крај на работата со групата.

Материјал: платнена торбичка за фрлање на влезниците.

Број на учесници: 5–30, доколку е групата голема, може да ја поделите на 2 или 3 помали групи.

Траење: 10 минути.

Упатство: накратко, запознајте ги децата со местото каде што дошле (доколку активноста ја 
изведувате вон дворот на градинката/училиштето ), замолете ги да се свртат околу себе и да 
пронајдат некој мал предмет од природата кој ќе биде нивна влезница. Добро нека го погледнат 
предметот, нека го допрат убаво, нека го испипкаат ако е потребно, нека го помирисаат, 
запомнат, а потоа да го фрлат во платнената торбичка. Обрнете им внимание на големината 
на влезницата-неа мора да ја собере во дланката. Објаснете им на децата дека престојувањето 
во природата, нужно не наметнува и материјален надомест (влезница која не се купува), но 
дека може да се случи да е потребен за влез во некои заштитени подрачја. И во двата случаи, 
кога си одиме со сесбе носиме само впечатоци, фотографии и цртежи, и и‘ ги оставаме на 
природата само трагите од нашите стапала.

Напомена: да се води сметка секое дете да уфрли само по една влезница. Напоменете им 
дека нивниот билет ќе биде единствен−дел од природата кој им е интересен ним.  Доколку е 
потребно, одредени предмети поставете ги во просторот каде што ќе работите со групата, така 
што секое дете ќе пронајде еден предмет кој ќе го користи како билет (на пример, шишарка, 
желад, пердув, еколошки пораки, траги од животни, лишаи, гранчиња). И, ако ја работите оваа 
активност на почеток на денот, изработете ја активноста „излезен билет или излезница“ на 
крајот на денот.

2. Излезен билет
Цел: вреднување и поттикнување одговорно однесување за време на престојот во природа.

Материјал: платнена торбичка со материјал од активноста „влезен билет“.

Број на учесници: 5–30, доколку групата е голема, може да ја поделите на 2 или 3 помали групи.

Траење: 15 минути.

Упатство: децата ќе застанат во круг, едно до друго, со лицата свртени кон внатрешноста 
на кругот. Рацете ќе ги стават на грбот и ќе ги спојат дланките. Едукаторот на секое дете во 
дланката ќе му стави по еден предмет од платнената торбичка. На знак на едукаторот, децата 
со допирање, без да се вртат и гледаат, ќе препознаваат дали дадениот предмет е нивната 
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влезница која си ја одбрале на почетокот. Доколку е, излегуваат од кругот, а останатите се 
приближуваат и го подаваат предметот кој го држат десно од нив. Активноста продолжува 
додека сите не ја пронајдат својата влезница, т.е излезница. Да се разговара со децата после 
активноста за нивните впечатоци и да се замолат да објаснат на која основа ја препознале 
својата влезница, што ќе направат со неа и што, доколку повторно треба да бираат би земале 
како влезница.

Напомена: доколку децата, по грешка, ги измешаат влезниците и некое дете по грешка земе 
влезница од друго дете, да се дозволи да се истражи причината поради која се случило тоа.

3. Метаморфозно чекорење
Цел: да се загрее група која се чувствува по малку уморно.

Материјал: не е потребен никаков материјал.

Број на учесници: 5–35.

Траење: 15 минути.

Упатство: децата застануваат во круг. Едукаторот објаснува: „Ајде да одиме во една прошетка 
која ќе не‘ опушти, да вдишеме чист воздух, да уживаме во сонцето… и да се радуваме на се‘ 
што ќе сретнеме по пат:

„…сокол кој лови-направен од две деца“…децата се делат во парови и прават сокол кој стои во 
воздухот како хеликоптер, ги придвижува крилјата како колибри и бара глушец на земјата.

„Ајде да продолжиме со прошетката која не‘ опушта, дишејќи чист воздух, уживајќи во 
сонцето… да се радуваме на се‘ што ќе сретнеме по пат:

„…пајак кој се движи-направен од четири деца“,

„…гасеница која се претвара во пеперутка-направена од три деца“,

„…вилино коњче кое лови комарци-направено од две деца“,

„…пијавица која бара малку крв да цица-направена од едно дете“,

„…стоногалка која оди-направена од сите нас.“

Напомена: оставете формирањето на секој облик да трае 10 секунди и повеќе, изберете 
животни кои ќе ги спомнувате во програмата и наведете ги најзначајните биолошки/еколошки 
информации за нив, анимирајте ги децата за да се однесуваат експресивно.

4. Фати прст
Цел: да се направи добра атмосфера во групата, 
да се изгради доверба, концентрација 
и координација.

Материјал: не е потребен никаков материјал.

Број на учесници: 10–40.

Траење: 10 минути.

Упатство: децата се местат во круг со помала раздалеченост помеѓу нив. Рацете преклопени 
во лактите и покрај телото, се виткаат така што дланките им се во висина на рамењата. Левата 
дланка сите ја вртат нагоре во висина на рамето на тој што е покрај нив. Показалецот од 

© Мустафа Звиздиќ



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

десната рака сите да го свртат надолу и да го постават на дланката на тој што е десно од нив. 
На знак од едукаторот, кој е задолжен за активноста, секој да се обиде да го фати прстот кој му 
стои во левата дланка, трудејќи се истовемено неговиот прст да не биде фатен.

Напомена: едукаторот може да им го оттргне вниманието на децата со некоја приказна, 
а потоа изненадно да им даде знак. „Улогите“ на левата и десната рака може да се сменат. 
Ова е една добра активност помеѓу две ментално понапорни активности или е активност за 
почнување на денот.

5. Еволуција 
Цел: воспоставување на добра работна атмосфера и загревање. 

Материјал: хартија/хамери на кои се нацртани по едно животно (на пр. Амеба, полжав, зајак, 
мајмун и човек)

Број на учесници: 10–40.

Траење: 10 минути.

Упатство: на децата да им се објасни значењето на зборот еволуција (lat. evolutio: развој) како 
развој од нешто пониско кон повисоко, од едноставно во сложено, примерот со движењето/
одот. Прво ќе го покажеме цртежот со амебата, едноставни животни кои се движат со помош на 
камшичиња, па ќе побараме од децата да си замислат и да покажат како се движи амебата. Ќе 
издвоиме едно карактеристично движење, ќе го наречеме движењето на амебата, и со групата 
ќе го повториме тој начин на движење. После ќе покажеме цртеж од полжав чие движење 
еволуирало и ќе побараме од децата да обмислат движење кое ќе го претставува движењето 
на полжавот. Постапката ќе ја повториме со зајак, мајмун и човек.

 Важно е да сме сигурни дека децата ги поврзале и ги усвоиле различните движења со движењата 
на различните животни. Сега треба да објасниме дека еволуцијата е процес кој изискува време 
и умешност, и дека сите видови не еволуираат еднакво брзо и успешно. Да ги повториме со 
децата правилата на играта „Камен, хартија, ножички“ и ќе кажеме дека сме подготвени за 
почеток на играта. На почетокот сите деца се амеби кои се движат во просторот. Кога две 
амеби ќе се сретнат, ја играат играта „Камен, хартија, ножички“ и победникот ќе еволуира во 
полжав и понатаму продолжува со играта движејќи се како полжав. Победената амеба ја бара 
другата амеба, за овој пат да победи и да си го продолжи својот еволуциски пат. Кога ќе се 
сретнат два полжава, ја повторуваат играта и победникот станува зајак. За време на играта 
децата кои се на исто еволуциско ниво се препознаваат по истиот начин на движење, и тоа ќе 
е сигналот дека можат да отпочнат со новата игра „Камен, хартија, ножички“. Целта е децата 
да поминат низ различни фази на играта и да „еволуираат“ во човек. На крајот на играта мора 
да остане по една амеба, полжав, зајак и мајмун.

Напомена: играта е многу динамична и забавна. Во зависност од темата која се обработува, 
може да се изберат и други животни.

6. Трки со коњи 
Цел: загревање пред почнување со работа, собирање на групата и тимска работаa. 

Материјал: не е потребен никаков материјал

Број на учесници: 10–40.

Траење: 10 минути.

Упатство: децата поставете ги да стојат во голем круг и накратко поразговарајте со нив за трките и 
тркачките коњи. Објаснете им дека сите во кругот се коњи кои ги чека важна трка и дека најважно 
е да ги слушаат упатствата на џокејот, т.е да ве слушаат вас, и да се однесуваат во согласност со 
упатствата, за линијата на целта да ја поминат први.  Првин, пополека пројдете еден круг, како 
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вежба, и дури после почнува вистинската трка.  Ќе ви наведеме неколку елементи кои можете да 
ги употребите, а вие изберете ги омилените и вклопете ги во приказната која ќе им ја раскажувате 
на децата, за тие да ги повторуваат движењата кои ќе им ги опишувате и покажувате.

- нервозни коњи – правење бучава и движење со нозете по земјата;

   Тргнување!

- коњи кои трчаат – плескајте со рацете по бутините што побрзо можете, движењето се прави 
до крајот на играта;

- вртење надесно – додека „трчате“ наведнете го телото кон лицето (детето) од вашата десна 
страна;

- вртење налево – додека „трчате“ наведнете го телото кон лицето (детето) од вашата лева 
страна;

- дупла кривина – додека „трчате“ прво мрднете се налево, а потоа надесно;

- грмушка од десната страна – „фиуу!“ и мавнете со раката покрај вашето десно уво;

- грмушка од левата страна – „фиуу!“ и мавнете со раката покрај вашето лево уво;

- дрвен мост – удирајте се со тупаници по градите;

- канал со вода – престанете со удирањето и почнете со допир на палецот и средниот прст 
од двете дланки и придвижете ги во спротивен правец и слушнете го звукот кој доаѓа од ова 
движење на прстите;

- препрека – скокнете еднаш имитирајќи ги со рацете предните нозе на коњ во скок;

- двојна препрека – скокнете двапати имитирајќи ги со рацете предните нозе на коњ во скок; 

- тунел – престанете да плескате, затворете ги очите, напипувајте во темница со испружени 
раце;

- проаѓање покрај жени кои вриштат – врискајте со висок тон на гласот;

- проаѓање покрај мажи кои викаат – викајте со длабок глас;

- завршување/крај – плескајте што е можно побрзо по бутините;

- цел и фотографирање на победниците – позирајте и мафтајте им на новинарите. 

  

                                                          

© WWF Adria/Милица Миловиќ Киноли
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7. Во потрага по боите
Цел: будење на љубопитноста за самостојно истражување на новото живеалиште, обрнување 
внимание на деталите во природата, креативност, снаоѓање, забава.

Материјал: однапред подготвена хартија за потрага по боите, боички и фломастери, каменчиња 
и траки во различни бои или некои природни предмети во различни бои (однапред подготвен 
материјал во вреќичка „Чувари на боите“)

Број на учесници: неограничен, можна самостојна работа или работа во пар.

Траење: 10–20 минути (во зависност од бројот и големината на групата).

Упатство: Доколку е потребно децата поделете ги во парови, а ако групата е помала (до 20 
деца), можете да работите самостално. Дадете им хартија за потрага по боите и молив/боица, 
или користете ги обоените камчиња или траки во боја кои ви стојат во вреќичката „Чувари 
на боите“. Пред да се почне да се дадат јасни инструкции што точно треба да се направи (на 
пример, децата да пронајдат по еден предмет од секоја боја на хартијата за потрага или да 
пронајдат два предмета со иста боја како каменчето кое го извлекле од вреќичката „Чувари на 
боите“). Да се договори траекторијата на движење и оддалечувањето од групата. Активноста 
може да ја спроведете на одредено место или за време на прошетката (ако прошетката е 
линеарна и мора да се вратите по истиот пат, на враќање може да ја работат оваа активност, 
и така нема да забележат дека се враќаат по истиот пат). После потрагата, организирајте мала 
изложба и поведете разговор што можеле лесно да најдат, која е нивната омилена боја, која 
боја е природата...? Со прашањата наведувајте ги сами да извлекуваат заклучок дека природата 
е разнобојна и дека тоа шаренило во текот на годината се менува. 

Напомена: активноста може да ја започнете со прашањето „Кој е чуварот на боите во 
природата“...одговорот до кој сакате да стигнете е „Виножитото е чуварот на боите“. Потоа, 
прашајте ги, која боја е природата, и поголемиот број ќе одговорат дека е тоа зелената боја. 
После активноста можете да се вратите на овој одговор, и да ги прашате дали го смениле 
мислењето за тоа која боја е природата.

© Лилјана Јовановиќ
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8. Потрага по богатството 
Цел: будење на љубопитноста за самостојно истражување на новото живеалиште, обрнување 
внимание на деталите во природата, креативност, снаоѓање и забава.

Материјал: однапред подготвена хартија, кутии или вреќички за потрага по богатството, 
фломастери и алтернативно и мобилен телефон (доколку одлучите дека некои од предметите 
треба да ги фотографирате).

Број на учесници: неограничен, активноста може да се работи самостојно, во пар или во групи од 3-4 деца.

Траење: 15–30 минути, во зависност од бројот и видови на трофеи, активноста може да трае 
пократко или подолог од предложеното време. Она што е важно е да им оставите доволно 
долго време за истражување, за да може да ги пронајдат сите зададени предмети. 

Упатство: децата да се поделат во парови или во мали групи и да им се даде хартија, кутија 
или вреќичка за потрага и фломастер. Пред самиот почеток да им се даде инструкција што 
точно треба да направат (на пример, дали некои трофеи треба само да се соберат и/или и да се 
фотографираат) и да се договори траекторијата на движење и оддалечување. Активноста може 
да се спроведе на одредено место или за време на прошетката (ако прошетката е линеарна 
и мора да се вратите по истиот пат, на враќање може да ја работат оваа активност и нема да 
забележат дека се враќаат по истиот пат). После потрагата, поведете разговор на тема − што 
можеле лесно да најдат, што им било најтешко да најдат, дали можеби некои работи и не може 
да се најдат во тој период од годината кога ја правеле активноста или можеби нешто и нема 
во живеалиштето во кое се наоѓаат...со прашања наведувајте ги самите да дојдат до заклучок 
(на пример, зададете им да пронајдат шишарка, но однесете ги во листопадна шума, или во 
пролет барајте жолт лист).

Напомена: активноста може да ја прилагодите на одредена тема и возраст, и на таа основа да 
ги изберете предметите кои ќе треба да се пронајда.

Варијација за помладата возраст: наместо текст, користете цртежи од предметите кои треба 
да се пронајдат во природата.

9. Лов на звуци
Цел: сензибилизација на природата со фокус на сетилото за слух.

Материјал: бела хартија А4 формат, фломастери, штипки (бројот да одговара на бројот на деца) 
и јаженче (должина околу 15 метри).

Број на учесници: 5–30.

Траење: 10–20 минути (проценете колку и‘ годи активноста на групата).

Упатство: активноста се изведува на отворено. После инструкциите, секое дете добива бела 
хартија А4-формат, фломастер и после треба да изберат некое пријатно место за работа, по 
сопствен избор, малку оддалечено од останатите во групата. Им се дава време од 5 минути 
да се смират и да се фокусираат на различните природни звуци во тишина, зборувањето не е 
дозволено. Потоа, потребно е да креираат своја мапа на звуци со тоа што ќе го нацртаат или 
напишат изворот на звукот кој го слушаат (на пример, птица, ветар, пчела..). Во зависност од 
возраста на децата, да им се сугерира прво да ја обележат својата позиција на хартија (на пример, 
средината на хартијата), а потоа да ги впишуваат или цртаат звуците во различни правци и 
на различна оддалеченост во однос на сопствената положба. Издвојте доволно време за тоа, 
активноста може да трае 10-15 минути. Групата се собира кога ќе го чујат договорениот звук 
(свиреж или имитирање на некое животно) и тогаш децата ги претставуваат своите мапи на 
звуци и она што го слушнале. Мапите на звуци може да ги изложите во галерија на отворено 
кога со помош на штипките ќе ги закачите на јаженцето, кое ќе го закачите помеѓу две дрвја. 

Напомена: многу е важно да се одржува доволно голема раздалеченост помеѓу децата, бидејќи 
тоа им овозможува да бидат „сами со природата“ и на момент да уживаат во звуците на кои 
инаку не би им обрнале внимание. Мапата може да ја користите и на некоја друга локација, на 
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пример, во некој прометен дел од населбата и да побарате од децата, таму, со фломастер во 
друга боја, да ја дополнат својата мапа за да поведете разговор за звуците на природата и оние 
кои ги создава човекот.

Варијација за децата од помлада возраст: на лист хартија секој може да нацрта (скицирано) 
човече со едно гоооолемо уво, и децата потоа на лист ќе ги нацртаат сите звуци кои ги слушнале. 
За да им помогнете да се смират, може да им поставувате шеговити прашања од типот: „ Дали 
слушате како жабата мочка?“ (ако се наоѓате во близина на некое водено живеалиште) или „Дали 
слушате како на сеницата и кркорат цревата?“ (ако сте во близина на шума или на парк).

10. Разгледница од природата
Цел: насочување на вниманието, активно набљудување и будење на љубопитноста за 
понатамошно истражување на природата.

Материјал: картони во правоаголен облик и двострано леплива трака. 

Број на учесници: неограничен.

Траење: 20 минути.

Упатство: секое дете добива картон на кој е залепена двострана леплива трака со заштитна 
фолија. Замолете ги да погледнат околу себе и да побараат и соберат материјал од кој ќе 
направат уникатна разгледница. Можете да им зададете некоја тема, ама не е неопходно. 
Децата ќе ја симнат заштитната фолија и на картонот ќе го залепат материјалот кој го собрале, 
создавајќи една уникатна разгледница од природата. На крајот, направете изложба на готови 
разгледници и заедничка фотографија.

Напомена: ако работите со деца од помлада возраст, обрнете внимание на тоа да не лепат 
живи животни на разгледницата (бубачки, мравки...) Набљудувајте ги и поттикнувајте ја 
нивната работа. Користејќи ја двострано лепливата трака и картонската амбалажа, наместо 
разгледница, на сличен начин, можете да направите нараквици, медали или венчиња и круни.

© WWF Adria/Соња Баѓура
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11. Шумски духови
Цел: поистоветување со природата, поттикнување креативност, вреднување и поттикнување 
правилно еколошко однесување.

Материјал: парче глина за секое дете, разновидни природни материјали пронајдени на терен. 
Доколку на терен имате достапна кал, не мора да носите глина.

Број на учесници: до 30.

Траење: 30 минути.

Упатство: да им се раскаже на децата приказната за древните чувари на шумата, тајните 
суштества кои живеат во секое стебло. Овие шумски духови чекаат да бидат разбудени, а ги 
буди само чистото срце на вистинскиот чувар на природата, кој ќе им даде лик вајајќи го со 
глината на кората од стеблото.  На секое дете да му се даде парченце глина; замолете ги да ги 
разгледаат стеблата околу нив, да го прегрнат своето и да му ја шепнат грижата која ја имаат 
евентуално во врска со зачувувањето на природата. Е сега децата ќе имаат за задача, со помош 
на глината и делови од природата од околината, на кората од дрвото да го направат ликот 
на разбудениот дух од шумата. Треба да му дадат име и да размислат кои ќе бидат неговите 
моќи. Разговарајте за впечатоците на децата после оваа активност и сите заедно посетете ги 
и разгледајте ги сите духови на шумата. Замолете ги сите деца кога ќе им дојде редот да го 
престават својот дух на шумата на останатите и да ја раскажат приказната за него.

Напомена: раскажувањето е клучно за оваа активност. Мора децата, без разлика на нивната 
возраст, преку приказна да ги однесето до вистинската состојба за оваа активност. Планирајте 
и време за посета на сите изработени духови од сите учесници, и да се слушне приказната 
за секој дух на шумата. Доколку групата е многу голема, прашајте ги кој ќе сака да ја сподели 
својата приказна со групата.

© WWF Adria/Милица Миловиќ Киноли



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

12. Landart – слика на земја
Цел: изработка на заедничка слика со материјал од природата и станување свесен за важноста 
на учеството и личниот придонес на секој поединец во крајниот резултат.

Материјал: материјал(и) од природата, собран на терен, непосредно, за време на работењето.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 20 минути.

Упатство: да се мотивираат децата да се вклучат во заедничка активност на изработка на слика 
на под од материјал од природата. Можно е однапред да се одреди темата, на пример, нашето 
стебло, ама не е нужно. Во зависност од годишното време и достапниот материјал, темата може 
да се менува (на пример, 3Д инсекти или животни, заедничко гнездо или дувло..) Заедно со 
децата да се избере место за сликата и да им се насочи вниманието на избор на материјалот. Да 
се замолат однапред да се договорат што ќе прават, да го смислат планот на изработката, а за 
време на работата да не зборуваат и да не го тргаат материјалот кој некој веќе го поставил. Кога 
сликата ќе биде готова, да ги замолите да и‘ дадат заедничко име, и да раскажат приказна за неа. 
Да се наведат да размислуваат во правец дека името треба да ја отсликува нивната група и нив 
самите. Направете заедничка фотографија покрај сликата на земја.

Напомена: пожелно е изработката на оваа слика да се поврзе со активности од областа 
на заштита на природата. Да се разговара за личната одговорност и придонесот на секој 
поединец. Да се набројат добрите навики кои се спроведуваат во групата. Активноста може да 
се спроведе и во групата и индивидуално, а тогаш треба да се планира дополнително време 
за претставување на делата. 

© Лилјана Јовановиќ 

© Јована Лазиќ
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НАШАТА СИНА ПЛАНЕТА
Тема: Вода 

Сигурно сте слушнале дека нашата планета Земја уште ја нарекуваат 
и сината планета. Тоа е поради тоа што таа така изгледа кога 

се гледа од вселената, но и поради тоа што водата претставува 
најраспространетата животна материја на неа. Имено, 2/3 од земјината 

површина е прекриено со вода. 
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Што е водата?

Водата е извор на севкупниот живот и има клучна улога во неговото одржување. Кружењето 
на водата е процес од планетарни размери. Со милиони години на Земјата си постои истото 
количество на вода кое не се намалува, ама и не се зголемува. Од вкупното расположливо 
количество вода на Земјата 97,5% е солена, а само 2,5% е слатка вода. Од вкупното количество 
слатка вода, дури 70% се наоѓа во цврста состојба, во облик на ледници, а преостанатите 30% 
се подземните води, реките и езерата. 

Според потеклото, природните води може да се поделат во три групи: атмосферски (дожд, 
снег, мраз, роса), површински (океани, мориња, реки, потоци, езера, мочуришта, бари) и 
подземни (реки понорници, извори).

 
Кои се особините на водата?

За водата би можело да се каже дека е вистински 
магионичар, бидејќи има способност да ја 
менува својата состојба. Нејзиниот хемиски 
состав е многу едноставен и баш тоа ја прави 
многу моќна. Се состои од еден атом на 
кислород и два атоми на водород. Во природата 
водата може да се најде во три агрегатни 
состојби: цврста, течна и гасовита. При 
нормален притисок и температура од  0 ⁰C 

97,5% ОКЕАНИ

2,5% СЛАТКА ВОДА
70% ГЛЕЧЕРИ
30% РЕКИ, ЕЗЕРА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ

ВОДОРОД

КИСЛОРОД

ВОДОРОД
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водата замрзнува, односно преоѓа во цврста агрегатна состојба (лед), а на 100⁰C врие, односно 
преоѓа во гасовита агрегатна состојба (водена пареа).

Водата најчесто се дефинира како течност без вкус, мирис и боја. И тоа се навистина добри 
карактеристики кога зборуваме за водата за пиење, иако и таа има малку вкус. Тој вкус потекнува 
од растворените минерални материи, па затоа и ја викаме минерална или изворска вода. Вода 
која се состои само од молекулите на водата, без никакви примеси, ја нарекуваме дестилирана 
вода, и неа можеме да ја добиеме само во лабораториите, во природата во таа состојба ја нема. 
Водата во природните водни тела како што се потоците, реките, езерата, мочуриштата, мората 
и океаните во себе има растворени органски и неоргански материи (соли, гасови, киселини..) 
и суспендирани честички (песок, глина, микроорганизми, делови од растенија..) и поради 
тоа ги има следните физички карактеристики: боја, мирис, проѕирност, матност, густина, 
температура, светлосен режим и движења на водата. Две значајни хемиски карактеристики 
веќе споменавме, а тие се: водата е добар растворувач и може да ја менува својата агрегатна 
состојба. Уште една важна карактеристика е нејзиниот висок површински притисок, поточно, 
способноста на својата површина да формира еластична мембрана, поради привлечните сили 
на молекулите. Тоа овозможува водата секогаш да се држи заедно, и, помеѓу останатото, да 
формира водени капки. Ова е многу моќна особина на водата, толку моќна што благодарејќи 
на неа, инсектите кои ги викаат газиводи, може да одат по водата и ниту едно од своите шест 
ноџиња да не го наводенат. Површинскиот напон е многу важен и за растенијата, бидејќи е 
одговорен за капиларните својства кои овозможуваат водата и во неа растворените супстанци 
да се движат низ многу тенки цевчиња (таканаречените спроводливи снопчиња) без дејството 
на силата на гравитацијата или во спротивен правец од силата на гравитацијата. 

Благодарејќи на тоа, водата со растворените супстанци може да се движи од коренот на 
растението до нивните највисоки листови, а, кај некои видови на дрвја, тоа може да е и преку 
50 метри.

Водата има пресудна улога за сиот жив свет, бидејќи без неа не може да живее ниедно живо 
суштество. Таа е составен дел на живите суштества и од неа зависат сите физичко-хемиски 
процеси во организмите. Телата на повеќето живи суштества во поголемиот дел се состојат од 
вода, а кај некои тој удел е просто неверојатен. Така, на пример, кај медузата 97% од вкупната 
нејзина тежина отпаѓа на водата, како и кај плодот на лубеницата. Всушност, би можеле да 
кажеме дека ја пиеме лубеницата, а не дека ја јадеме. Еве уште неколку примери: дождовниот 
црв има 87% вода, зелјестите растенија 80-90%, новороденчето 77%, а телото на возрасно лице 
околу 60% вода. Дури и оние растенија за кои ни се чини дека се потполно суви, содржат вода, 
како оризот или пченицата, кои содржат околу 13% вода.   

Со оглед на тоа дека водата покрива 2/3 од Земјината површина, таа претставува дом за 
многубројни растителни и животински видови. Морињата, океаните, реките и потоците, 
езерата, мочуриштата, речните заливи и барите се дом на безброј најразлични живи суштества, 
од најситните микроорганизми до најголемите животни на светот како што е синиот кит.

Заштита на водата?

Водата е природен ресурс чии резерви се ограничени и мораме рационално да ги користиме 
за нашите потреби. Брзиот економски развој и напредокот во општеството доведоа до 
значително намалување на расположива вода, но и загадување на изворите на вода и 
водените екосистеми. Деградацијата на состојбата на водотеците е условена од растењето на 
урбаните средини, од развојот на индустријата и енергетските постројки, како и од употребата 
на ѓубрива и хемиски средства во земјоделието. Од таа причина светот е соочен со до сега 
најголемата забележана криза на снабдување со вода. 
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Да ги оставиме 
реките да си 

течат по својот 
природен тек

Да се намали 
загадувањето

Да се заштитат 
најважните 
мочуришни 
живеалишта

Да се заврши со 
неодржливиот 

риболов и вадењето 
на песокот и 

чакалот

Да се обнови 
поврзаноста 
на речните 

системи

Да се 
контролираат 
инвазивните 

видови

СЛАТКА ВОДА: ПОГЛЕД ВО ДЛАБОЧИНАТА 

Прекумерниот 
риболов ја нарушува 

рамнотежата на 
екосистемот.

Браните го намалуваат 
протокот на водата, 
спречуваат движење 

на хранливите 
материи и диви 

видови.

Екстракцијата на 
дрвото, песокот и 

чакалот ги уништува 
живеалиштата и 

мрестилиштата на 
дивите видови. 

Загадувањето од 
земјоделските имоти 

и од градовите го 
нарушува дивиот свет

21 3 4 65

ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕЗЕМЕ? Светски тим од научници и експерти за јавни политики, на основа 
на докази предложи План за итно заздравување на слатководните 
екосистеми кој се состои од шест точки за прекин на ова катастрофално 
пропаѓање.

Слатката вода е клучна за опстанокот на севкупниот живот на копното, вклучувајќи ги тука и луѓето, а 
сепак слатководните живеалишта како реките, морињата, мочуриштата и езерата се наоѓаат помеѓу 
најзагрозените екосистеми на нашата планета. Луѓето ги нарушуваат овие скапоцени слатководни 
системи на многу начини. Пренасочувањето на водотеците и изградбата на брани го намалуваат 
протокот на вода, а со самото тоа и количествата на наслаги богати со хранливи материи кои водата 
ги донесува во екосистемот. Тоа создава прекини во водните системи кои некогаш биле поврзани и 
спречува некои видови да си го извршат целиот животен циклус.

6 ЧЕКОРИ ЗА ОПОРАВУВАЊЕ

Извор: WWF Извештај за животот на планетата 2020 - Издание за млади
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ЗАНИМЛИВОСТИ:

•	 Помалку од 1% од слатката (питка) вода на планетата Земја им е достапна на 
луѓето на користење.

•	 Најстарите познати бунари потекнуваат од Месопотамија, околу 4000 година п.н.е

•	 Старите Римјани ја делеле водата во три класи: вода за пиење, вода за бањање и 
вода за испирање на канализацијата.

•	 Просечен жител на САД троши 250 литри вода дневно, жител на Европа 150 
литри, а жител на земјите во развој 12 литри вода дневно.

•	 За производство на 100 грама чоколадо потребно е 1700 литри вода.

•	 Приближно 1/5 од човештвото нема траен пристап на вода за пиење.

•	 Повеќе од половината влажни подрачја во светот исчезнаа.

Здраво! Јас сум Полјанка Ливадовска. Во светот позната под латинското име 
Apodemus uralensis. Не знаете латински? Ќе ви преведам тогаш: полски глушец. 
Поточно, глувчица.         

И баш ми е драго што се запознаваме денес. Иако, јас некои од вас добро ги познавам. 
Ние ја делиме истата ливада, тука веднаш позади вашата населба. Тука веќе ве 
имам видено. Човечки младенчиња, така? Внимателно ве набљудувам кога се 
играте на ливадата.Многу сте крупни,  високу, бучни..Да, да, полскиот глужец е 
толку ситен и лесен што може да го собере во затворените дланки на секој од вас. 
Затоа ќе се стуткам во близина на некоја дупка и скришно ве набљудувам, спремна 
да бегам во случај и на најмала опасност. Што, не ми верувате? Веројатно затоа 
што никогаш не сте го виделе светот одоздола, од глувчешка перспектива. 

Ајде сега да го решиме и тоа. Клелкнете, или уште подобро, легнете на земја. 
Неколку минути бидете глушец. Смирете се. Внимателно набљудувајте ја 
околината. Како сега ви изгледа светот? Што гледате? Каде, глувци драги, би 
барале засолниште? Во земјата, така е! Земјиштето, земјата за нас глувците 
е многу важно и за тоа ќе ви зборувам друг пат. Какви мириси чувствувате? 

Приказната 
на Полјанка
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Воздухот е наш голем пријател и лесно ги читаме трагите кои ни ги носи ветрот.                                                    

А чувствувате ли дека тлото е по малку влажно и студено? Тоа е затоа што 
сношти врнеше. Баш ме интересира каде вие луѓето се засолнувате од дождот? 
Лесно ви е вам кога имате куќи и станови. На сигурно сте, а ние полските глувци, 
на отворено сме, во поле. Можеби сте слушнале дека се вели покиснат како 
глушец и верувам дека сега разбирате што значи тоа? Додека ние глувците да ја 
пронајдеме нашата дупка, поројниот дожд веќе ни го наводенил жолто-кафеното 
крзненце украсено со црни пруги и ..Остатокот од приказната можете да го 
замислите и сами...Станете сега.            

Сигурна сум дека си помисливте дека поради тоа полските глувци не ја сакаат 
водата, ама тоа не е баш најточно. Ќе ви кажам дека една десетина од нашето 
мало глувчешко тело е вода. Можете ли тоа да го замислите? Потоа, и ние, како 
и сите живи суштества, мора да пиеме вода. Чиста, незагадена. Знаете ли каде 
ја пронаоѓаме водата? Сега, слушајте ме внимателно, ќе ви откријам една тајна. 
Вода има на земјата, во право сте, ама и во неа. Лутајќи по подземните канали кои 
ги копа мојата роднина Бица Кртица, еднаш наидов на базен, на подземна вода. Не 
ми верувате? Сега сигурно се прашувате како таа вода не истече..ќе ви објаснам. 
Во земјата се наоѓа и слој од глина чии мали делчиња се силно згуснати, збиени 
и не пропуштаат вода. Само ќе мора да бидете внимателни кога ќе наидете на 
таква вода. Се случувало многу отрови од сметот и ѓубривата кои ги користат 
луѓето, преку земјата, да стигнат до таа вода, и тогаш таа се загадува и повеќе 
не е за пиење. Затоа, внимателно! Никогаш, ама никогаш не пијте вода која ќе ја 
најдете во природата, дури и да ви изгледа чиста и бистра. Понатаму, водата 
ни е важна, бидејќи од неа бабрат семињата од кои растат растенијата, а ние 
претежно се храниме со растителна храна. Подоцна повеќе ќе ви кажувам за тоа.         

Сега може уште да ви кажам дека полските глувци се однесуваат интересно, 
пргави се и весели како вас, децата и ги сакаат децата. На пример, јас, Полјанка 
Ливадовска, глувчица, од околината, окотувам 5 до 7 младенчиња и тоа 
неколкупати годишно. А ако баш ги сакате бројките и математиката, тоа е 
всушност цела една група на деца во градинка или одделение во училиште. Што 
велите на ова? Замислете си да имате толку браќа и сестри! Убавина! Толку многу 
деца треба да се научат да се снаоѓаат во поле, да пронаоѓаат вода и храна, и 
да избегнуваат опасности. Треба да се изведат на вистинскиот пат. Затоа сега 
мора да брзам.

А вие, другари мои, вие може да продолжите со приказната за водата. Ви 
подготвив уште неколку интересни активности, слични на оние на кои ги учам 
моите глувчиња. Активностите може да ги работите внатре или надвор, како 
си сакате повеќе. Ќе ви се допаднат, сигурна сум. Ве поздравувам до некоја нова 
средба и некоја нова приказна. Голем глувчешки поздрав-цив, цив!

1. Фабрика за прочистување на водата
Цел: демонстрирање на процесите на филтрирање/прочистување на водата на поедноставен 
и пристапен начин.

Материјал: четири тегли, пластично шише од 1,5 л (да се исече дното на шишето, отворот на 
вратот од шишето да се прекрие со газа или платно и да се прицврсти со ластиче), поголемо 
парче памук или филтер хартија, по една шолја крупни каменчиња, песок и чакал.

Број на учесници: неограничено доколку се работи демонстративно, ама до 5 деца, ако се 
работи во помали групи.

Траење: 30 минути.
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Упатство: подготвеното шише за пречистување на водата да се сврти наопаку и во него да се 
вметне слој од памукот, слој крупни каменчиња, потоа слој чакал и слој ситен песок, па после 
сето тоа го ставате шишето во чиста сува тегла. Во две тегли сипете по пола литар вода и три 
до четири лажици земја од градината. Измешајте убаво за да се добие валкана/матна вода. 
Течноста од едната тегла внимателно истурете ја во подготвениот филтер од различни слоеви. 
Содржината од другата тегла ќе ви служи за споредба на крајот на активноста. Во теглата која 
остана, сипете чиста вода. Кога матната и извалкана вода проаѓа низ слоевите со различна 
пропустливост во теглата проаѓа вода која е делумно прочистена, што може лесно да се види и 
да се докаже, споредувајќи ја чистата вода од теглата со онаа извалканата, која ја направивме 
на почетокот. За време на демонстрацијата, акцентот да се стави на тоа водатата да може да се 
прочисти, ама клучно е да не се загадува и рационално да се користи. Слоевите од филтерот, 
како што беа: каменчињата, чакалот и песокта, и во природата ја имаат истата функција−затоа 
бреговите на водените површини и главните подрачја долж реките претставуваат големи 
природни филтри на водата. Во активноста памукот или филтер хартијата ја имаат улогата 
на глината и на коренскиот систем на растенијата кои ги задржуваат и најмалите честички 
растворени во водата. 

Напомена: Можно е да се организира и работа во групи со соодветна подготовка на материјали 
за секоја група. После активноста, задолжително да се измијат или дезинфицираат рацете.

Надградба: во зависност од возраста на децата, на групите може да им се подели материјал 
и да се побара од нив сами да ја обмислат фабриката за прочистување на вода, и преку 
претставување на делата, пропратено со дискусија, да дојдат до поентата.

СИТЕН 
ПЕСОК

ЧАКАЛ

СТАКЛЕН САД 
(ТЕГЛА) ГАЗА

КРУПНИ 
КАМЕНЧИЊА
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2. Дождомер 
Цел: следење на количеството на врнежи и собирање на атмосферската вода. 

Материјал: пластично шише, линијар, фломастер за обележување на висината на водата. 

Број на учесници: неограничен.

Траење: 25 мин и изработка и поставување на дождомерот.

Упатство: земете пластично шише, симнете го капачето и исечете ја горната третина од 
шишето. Свртете го пресечинот врв од шишето и бутнете го во долниот дел од шишето. 
Така подготвениот дождомер изнесете го надвор и поставете го на некое место на отворено, 
оддалечено од згради и дрвја. Долниот дел на дождомерот добро закопајте го или зацврстете 
го со камења. Проверувајте го дождомерот со децата секојпат кога ќе падне дожд. Покажете им 
како со линијар да измерат колку дожд паднал во текот на денот. Редовно празнете го шишето, 
користејќи ја дождовницата за навадување на растенијата.

Надградба: мерете ја количината на врнежите преку цел месец или годишно време. Резултатите 
прикажете ги табеларно или на графикон. Разговарајте со децата за можноста за употреба на 
дождовницата и другите атмосферски води.

Напомена: водете сметка сите деца да добијат своја обврска во рамките на оваа активност. 

3. ‘Ртење на семето 
Цел: Запознавање со условите кои се потребни за семето да про’рти. 

Материјал: три чинии, неколку модли за колачи, вода, семе од марула (или некое друго семе 
кое брзо ‘рти).

Број на учесници: неограничен.

Траење: 20 мин. подготовка, 7 до 10 дена за процесот на ‘ртење. 

Упатство: на секоја чинија да се стават по неколку кујнски хартии, а на хартиите модла 
за колачи. Во две чинии, со вода да се намократ хартиите, а третата да се остави сува. Во 
секоја модла да се стави семето и внимателно со прстот да се распореди, внатре во модлата. 
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Внимателно да се тргне модлата и една намокрена чинија да се стави во витрина, а другите две 
чинии на прозорецот. Секој ден да се додава вода околу семињата на влажните чинии, но да 
не се налева преку нив. Недела дена подоцна, некои семиња ќе из’ртат. Споредете ги чиниите 
и разговарајте со децата кои од нив изгледаат најздраво. Објаснете им дека сувите семиња 
воопшто не ‘ртат, бидејќи за ‘ртење е потребна вода. Кога семето ќе из’рти, потребна му е 
сончева светлина за производство на храна, па поради тоа семето на чинијата од витрината 
е жолто, а не зелено. Семето на влажната чинија покрај прозорецот е зелено и успешно 
напредува, бидејќи има доволно вода и светлина.

Напомена: водете сметка секое дете да биде ангажирано за време на оваа активност.

4. Патот на водената капка
Цел: запознаваање со делови на водениот тек преку игра, симулирајќи го патот на водената капка.

Материјал: не е потребен никаков материјал.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 20 минути.

Упатство: едукаторот на секое дете му доделува улога/задача во играта, распоредувајќи ги во 
просторот децата и истовремено објаснувајќи ја улогата на секој дел на водениот (речен) тек. 
Децата се однесуваат во согласност со задачата:

- извор (две деца се држат за раце, правејќи со рацете облик во форма на отвор низ кој проаѓаат 
капките вода кои прераснуваат во речен тек),

- дно (четири деца лежат на под и ги движат рацете и нозете така што ја претставуваат водената 
флора на речното дно), 

- брег и карпи/корито (четири деца, во парови, се држат за раце едни наспроти други, 
паралелно и го ограничуваат речниот тек),  

- речен тек/капки вода (до осум деца кои проаѓаат низ речното корито, правејќи водопад, 
речно устие, бифуркација…),

- притока (по две деца прават лева и десна притока, правејќи бранови со рацете се спојуваат 
со адекватната страна со речниот тек), 

- речен залив (едно дете со раката се спојува со речниот тек и клечи покрај него), 

- водопад/каскада (до три деца се надоврзуваат на пролжението на речниот тек, клечат, 
правејќи брановидни движења со рацете и гласно шиштат, додека надоаѓачките капки треба 
да смислат како да поминат преку нив, да ги скокнат, заобиколат, пречекорат…), 

- устие и речна долина (по две деца се држат за рацете претставувајќи го расчленувањето на реката), 

- понорница (две деца се движат, свиткани во колената– понираат кон главниот тек или од 
него). Останатие деца се капките вода кои патуваат од изворот до устието на оваа замислена 
река. Во текот на играта да се побара од децата да ја објаснат улогата/функцијата која ја 
претставуваат.

Напомена: во зависност од бројот и од возраста на децата, можете да ја реализирате задачата 
во повеќе групи или да го менувате степенот на сложеност на задачата.
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5. Обојте го цветот во омилената боја
Цел: да се објасни способноста на растенијата да ја транспортираат водата и минералните 
материи од земјата кон стебото и листовите.

Материјал: јадливи бои, чаши со вода, бели светови од каранфил, маргаритки или листови од марула.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 25 минути.

Упатство: во чашата со вода да се раствори јадлива боја. Во секоја чаша да се стави по еден 
цвет или лист од марула. После 15 минути би требало да се видат првите промени во бојата на 
цветот или на листот. Појавата се објаснува со постоење на подводни снопчиња, кои се состојат 
од поголем број на тенки цевчиња кои функционираат како цевчиња со кои пиеме сок.

Напомена: активноста може да се организира по групи, така што секоја груша ќе добие 
различна боја. Во зависност од возраста, да се побара од децата да го предвидат исходот од 
активноста, а потоа и самостојно да ја објаснат воочената појава.

6. Водени цветови
Цел: воочување на способноста на некои материјали да впиваат вода.

Материјал: хартија со различна дебелина, ножици, боички, поширок сад со вода.

Број на учесници: неограничен, можност за работа во пар или во група.

Траење: 30 минути.

Упатство: хартиен квадрат со големина 15х15 см (или помали димензии), превиткајте го на 
пола во еден смер, потоа и во друг смер. На дупло превитканиот хартиен квадрат нацртајте 
ливчиња кои тргнуваат од превитканиот агол, а потоа исечете со ножици. Размотајте го цветот 
и сите ливчиња превиткајте ги навнатре така што врвот од секое ливче да дојде до средина 
на цветот. Доколку работите со бела хартија, цветовите може да ги обоите со дрвени боички. 
Од посебна хартија, исечете бубалче, обојте го и ставете го на средина на цветот. Покријте го 
со ливчињата. Така подготвениот цвет спуштете го во сад со вода. Следете што ќе се случува.  
Разговарајте со децата за вооченото. Кога тенките дрвени влакна во хартијата ќе се намократ, 
почнуваат да ја впиваат водата и набрекнуваат, хартијата се шири и поради тоа ливчињата на 
светот се отвараат.Цветовите од водата може да ги извадите на кујнска хартија или на крпа, 
исушете ги и повторно употребете ги. Водете сметка световите во потполност да се исушат, 
пред повторно да ги употребите. 

Напомена: во зависност од возраста на децата, разговарајте од што зависи брзината на 
отворањето на цветовите. Тенките видови хартија, на пример од весник, брзо ја впиваат 
водата, па ливчињата веднаш се отвараат, а на некои подебели хартии, им треба повеќе време.
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7. Кој е појак, водата или спојницата? 
Цел: воочување на површинскиот напон и разбирање како човекот штетно влијае на 
загадувањето на водните екосистеми.

Материјал: метални спојници, ниска чаша од 2 деци, сад со чиста вода, чашка со малку 
детерџент за садови растворен во вода, пипета.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 20 минути.

Упатство: чашата наполнете ја со вода до горе, да изгледа како да ќе се прелие. Започнете 
разговор со децата околу тоа кој е појак, металот или водата, и дали е можно водата на својата 
површина да задржи метална спојница. Запрашајте ги, како би го докажале тоа и зададете им 
сами да го изведат експериментот, т.е да ја стават спојницата на површината на водата. Ако 
децата не успеат да ја стават спојницата на водата, тогаш, направете го тоа вие. Ќе ви треба 
малку вежбање и трпение. Доколку го изведете тоа внимателно, можете и неколку спојници 
да ставите на површината на водата. Појавата се објаснува со меѓусебното привлекување на 
водените молекули на површината на водата, т.е површинскиот напон е доволно јак да ги 
држи спојниците. Прашајте ги децата што би се случило кога во водата би се додале неколку 
какпи детергент за садови и демонстрирајте им го тоа. Поврзете ја оваа приказна со штетното 
делување на човекот и загадувањето на водите. Со додавање детергент во водата, врската 
помеѓу молекулите на водата слабее и спојницата тоне. 

Напомена: внимавајте додека додавате детергент да не ја потопите спојницата со пипета 
механички, бидејќи таа ќе се потопи со нарушувањето на површинскиот напон. 

©  WWF Adria
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НАШИОТ НЕВИДЛИВ 
ПРИЈАТЕЛ

Тема: Воздух

Без воздух, нема живот, ама буквално. Човек може без храна околу 50 дена, 
без вода 5 дена, а без воздух само неколку минути. Иако не можеме да го 
видиме ниту допреме, тој е насекаде околу нас и во нас, го вдишуваме  

и издишуваме.
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Што е воздухот? 
Воздухот се наоѓа насекаде околу нас, но и во секое растение, животно и човекот на светот. 
Сите ние го разменуваме истиот воздух. Воздухот е како водата, услов за животот и животната 
средина. На живиот свет влијае не само со својот состав, туку и со количеството на влажност 
која ја носи во себе и со своето движење. 

Воздухот е мешавина од гасови и се состои од 78% азот, 21% кислород и 1% останати ретки 
гасови. Воздухот е проѕирен, безбоен и околу Земјата прави воздушна обвивка која се нарекува 
атмосфера. Го има и во пукнатините на цврстите тела, во подземните пештери, во каналите 
и порите на земјата, а се наоѓа и во водата. 

Сите живи суштества дишат. 
И оние кои живеат во вода 
и оние кои живеат на копно. 
Луѓето и многу животински 
видови дишат со помош на 
белите дробови, а кислородот 
кој го вдишуваме со помош на 
крвта се разнесува по целото 
тело до сите органи и клетки. И 
секоја клетка исто така дише и 
кислородот кој влегува во неа го 
користи во различни процеси 
на метаболизмот. Како тогаш 
дишат животните кои немаат 
бели дробови или жабри? И како 
дишат растенијата? Природата 
се погрижила за тоа и креирала 
различни начини на дишење. 
Кај растенијата кислородот 

влегува преку таканаречените стоми кои се наоѓаат на задниот дел од листовите. Тоа се ситни 
отвори кои ги користат растенијата за дишење, т.е за влегување на кислородот (респирација) 
и за испарување, т.е отпуштање на водата во вид на водена пареа (транспирација). Помеѓу 
растенијата и животните постои многу важна врска кога е во прашање размена на гасовите, 
пред се‘ на кислородот и јаглеродниот диоксид. Луѓето и животните издишуваат јаглерод, за 
потоа него растенијата да го користат во процесот на фотосинтезата. Тоа е процес со кој 
растенијата со помош на јаглеродниот диоксид, сончевата светлина и водата си создаваат 
храна за себе.  Во тој процес се ослободува кислород, кој ние и сите други живи суштества 
го вдишуваме. На тој начин во воздухот се одржува постојан однос помеѓу кислородот 
(21%) и јаглероден диоксид (0, 03%). А што се случува со водните животни, се прашувате? 
Тие имаат способност да го земат растворениот кислород од водата. На пример, кај рибите, 
некои водоземци, некои видови на полжави, кај раковите и други видови тоа е возможно, 
благодарејќи на жабрите. Мораме да напоменеме и најмногубројната група на животни – 
инсектите. Тие имаат посебно развиен систен на дишни цевки, таканаречени трахеи, кои се 
густо разгранети и од површината на телото стигаат до сите внатрешни органи.

Од физичките карактеристики на воздухот (густина, темепратура, влажност, притисок), 
најзначајното влијание на живиот свет има неговото струење, поточно, ветрот. Тој ја суши 
земјата и ја зголемува транспирацијата кај растенијата. Со струењето воздухот овозможува 
разнесување на поленот и семињата, па така се врши опрашување и тој игра значајна улога во 
размножувањето на некои растенија. Голем број птици го користат струењето на воздухот за 
пасивно летање. Меѓутоа, појаките ветрови можат деструктивно да делуваат на растителниот 
и животинскиот свет.

78% АЗОТ 1% ОСТАНАТИ
РЕТКИ ГАСОВИ

21% КИСЛОРОД
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ЧОВЕЧКИТЕ 
АКТИВНОСТИ ГИ 

НАРУШУВААТ 
ЕКОСИСТЕМИТЕ

ОСЛАБЕНИТЕ 
ЕКОСИСТЕМИ 

ЗЕМААТ ПОМАЛКУ 
ЈАГЛЕРОД

ЧОВЕЧКИ 
АКТИВНОСТИ

CO2

СВЕТОТ СЕ ЗАГРЕВА: 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И БИОДИВЕРЗИТЕТ
Климатските промени до сега не биле важен фактор за опаѓањето на 
биодиверзитетот, но научниците сега го забележуваат влијанието на 
покачените температури на дивите видови, и јасно е дека многу од нив 
ќе се соочат со проблеми како што ќе растат температурите во следните 
години. Видовите кои се навикнати на одредени услови, почнуваат да се 
селат и да го менуваат своето распространување, што пак има последичен 
ефект на другите екосистеми. Во ситуации кога тоа не можат да го направат, 
видовите се мачат да ги преживеат промените кои се случиле во нивните 
живеалишта.

.

НА 
ЕКОСИСТЕМИТЕ 

ИМ СЕ ЗАКАНУВА 
УШТЕ ПОГОЛЕМО 
ВЛОШУВАЊЕ СО 
КЛИМАТСКИТЕ 

ПРОМЕНИ

ЧОВЕЧКИ 
АКТИВНОСТИ
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Во Австралија, не така одамна,  десетици илјади 
летечки лисици угинаа во само еден топлотен бран, 
а 2016 година, австралискиот глодач меломис од 
Брамбл Кеј стана првиот цицач за кој се знае дека 
изумрел поради климатските промени. Поради 
зачестените и интензивни налетите од бури, 
избришана е вегетацијата, а со тоа и изворот на 
храна на островот кој му бил дом.

СВЕТ КОЈ ГОРИ
Секоја година ширум светот се пријавуваат се‘ 
повеќе пожари кои уништуваат огромни области 
на природни живеалишта, вклучувајќи ги 
Амазонската прашума и австралиските диви степи. 
Пожарите претставуваат закана за луѓето и дивите 
видови. 10% од емисиите на гасови на стаклената 
градина во светот, секоја година, потекнуваат 
од шумските пожари, а бројот, опфатеноста 
и траењето на пожарите се зголемува поради 
климатските промени. Пожарите претставуваат 
закана за преживување на загрозените видови, 
и би можеле да ја нарушат рамнотежата на 
екосистемите кога ќе исчезнат видовите кои не 
можат да се прилагодат на пожарите.

секоја година 10% од вкупната 
светска емисија на гасови на 
стаклената градина потекнуваат 
од шумските пожари

10%

CO2

CO2

Mеломис од Брамбл Кеј

Извор: WWF Извештај за животот на планетата 2020 - Издание за млади

ШУМИ 
Здравите шуми го земаат јаглеродот од атмосферата како 
CO2 и го заробуваат во дрвата и во почвата.

Климатските промени ги зголемуваат ризиците од шумски 
пожари и инвазивни штетници, што е особено штетно за 
шумите кои се фрагментирани како резултат на човечките 
активности.

ОКЕАНИ 
Во еден здрав океански екосистем, фитопланктонот 
го зема јаглеродот од атмосферата. Тој се складира во 
биомасата на дивите видови, а потоа тоне на дното од 
океанот во вид на измет и мртва органска материја.

Климатските промени им се закануваат на клучните 
живеалишта, кои се исклучително важни за одржување 
на океанските екосистеми-како што се коралните гребени.
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Што е енергијата на ветрот?

Енергијата на ветрот е обновлива, не го загадува воздухот, не емитува јаглероден диоксид, не 
предизвикува кисели дождови и не ја разорува озонската обвивка. Се користи за добивање 
електрична енергија кога кинетичката енергија на ветрот се претвара во механичка, па во 
електрична со помош на ветрогенераторот. 

Загадување на воздухот?

Загадувањето на воздухот се јавува кога различни хемикалии се испуштаат во атмосферата 
во облик на гасови или мали честички. До загадување најчесто доаѓа поради согорувањето на 
фосилните горива (јаглен, нафта и природниот гас) или со согорување на дрвата и други горива. 
Загадувањето потекнува и од технолошки третирани земјоделски површини, се ослободува 
од уредите за разладување, спрееви и сл. Некои гасови, како што се јаглеродниот диоксид, 
метанот, но и водената пареа, во атмосферата ја задржуваат топлината и не и‘ дозволуваат да 
отиде во вселената. Овој процес на природно загревање на атмосферата е познат како ефектот 
на стаклена градина. Некои загадувачи на воздухот предизвикуваат промени во екосистемот 
− кисели дождови и климатските промени. 

ЗАНИМЛИВОСТИ:

•	 Човекот во организмот внесува седум пати повеќе воздух од вода, а десет пати 
повеќе од храна.

•	 На основа на анализата на воздухот, утврдени се повеќе од 3000 различни 
материи кои ја нарушуваат природната рамнотежа на гасови во атмосферата.

•	 Дрвја со површина од пола хектар (500 m²) можат да испуштат околу 1900 
килограми кислород годишно.

•	 Модерните ветрогенератори почнуваат да произведуваат електрична енергија 
при брзина од 2,5 m/s.

•	 Во големите градови, термоелектраните на јаглеродни сооединенија, сообраќајот 
и индивидуалните печки претставуваат најголеми загадувачи на воздухот.

•	 Човечкиот нос има 5-6 милиони олфакторни рецептори со помош на кои ги 
детектираме мирисите 

•	 Одредени раси на кучиња имаат 1000 пати појако сетило за мирис од човекот.
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Здраво! Јас сум Полјанка Ливадовска. Полски глушец, поточно, глувчица. 
Од отмен род од бројно семејство на глувци, од редот глодачи, од групата 
цицачи. Припадничка сум на царството на животните. А вие? Ако сме искрени, 
имаме некои допирни точки и роднински врски. Како? Па и луѓето се цицачи, 
припадници на  царството на животните, но сигурна сум дека тоа веќе го 
знаевте. А дали знаевте дека глувците се најраспространетиот вид на 
цицачи, веднаш после човекот? Сигурно се прашувате, како е тоа можно? Епа, 
ако се сетите на приказната за моите многубројни потомци, мислам дека ќе 
го добието одговорот на ова прашање.                  

И затоа, роднини, мислам далечни роднини, навистина ми е драго што 
сум денес повторно со вас. Ја делиме истата ливада, тука веднаш позади 
населбата ваша. Дури може да се каже и дека сме соседи. Па истиот воздух го 
дишеме, нели?

Ве чувствувам секојпат кога ќе дојдете на ливадата да се играте и да учите. 
Тоа е поради тоа што полските глувци имаат јако развиено сетило за слух, 
мирис и допир. Можеби можев да кажам дека и лесно ве гледаме, слушаме, 
а пред се‘ ве чувствуваме. Да, да, ве чувствуваме. На нашите мустаќи, на 
кои сме инаку многу горди, се наоѓаат рецептори кои ни овозможуваат да 
ги почувствуваме движењата во воздухот. Што, не ми верувате? Па зарем 
никогаш не сте виделе глушец кој го душка воздухот, го движи муцето и мрда 
со мустаќите. Еве, ќе ви покажам. Обидете се, со вашиот нос да ги имитирате 
моите движења. Така е, глувчиња мои!

Ајде сега повторно да го погледнеме светот од глувчешка перспектива. 
Клекнете, или, уште подобро легнете на земја. Неколку минути бидете глувци. 
Смирете се. Внимателно набљудувајте ја околината. Мрдајте со мустаќите. 
Душкајте го воздухот. Какви мириси чувствувате? Да, тоа се пријатни мириси 
на ливадски растенија. Камилица? Ајдучка трева? Ја намирисавте и храната? 
Дали тоа ветрот го донесе мирисот на зрела пченица? Сепак, моја омилена 
храна се масните јатки од ореви. Со нив се честам наесен, ама треба да си 
припазам и на линијата..  

Приказната 
на Полјанка
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Глувци драги, мустаќите ми кажуваат кога се на ливадата и луѓето. Ги 
чувствувам нивните движења во воздухот, па мислам дека ќе се повлечам 
поблиску до мојата дупка. Кога луѓето се на ливадата, животните мораат да 
бидат подготвени и спремни да бегаат. А вие сте тоа? Добро е. Да не си одам 
тогаш? Разбирате ли сега зошто се вели дека опасноста може да се намириса? 

Станете сега. Сигурна сум дека знаете дека нема живот без воздухот. Сите 
живи суштества мора да дишат. Затворете го носот за кратко и не дишете 
низ устата. Како е чувствувате? Брзо вдишете свеж ливадски воздух за да се 
опоравите. А дали сте се запрашале како дишат животните кои живеат во 
земјата или во водата?          

Вниамтелно слушнете ме сега, ќе ви откријам една тајна. Воздух има и во 
земјата и во водата. Воздухот ги исполнува шуплините и каналите кои ги 
копаме сите ние кои правиме засолништа под земјината површина. Веќе 
ви ја спомнав мојата роднина Бица Кртица. Таа цел живот го поминува под 
земја и прилично неволно ја извлекува својата муцка на сончева светлина. 
Нејзини омилени другари се Дождовните Црвули, само па тие не сакаат да 
се дружат со неа. Можете ли да погодите зошто? И растенијата ги сакаат 
Дождовните Црвули и се радуваат кога ги има во земјата. Тие се задолжени, 
што би рекле вие луѓето, за проветрување и свеж воздух. Рибите и некои 
други водни животни го земаат кислородот од водата кој е веќе растворен 
во неа, и затоа не мора да нуркаат надвор од водата за да го вдишат. 

А знаете ли вие, другари мои, на што мислам кога велам дека воздух има и 
во вашите тела, и дека тој може да се почувствува, а некогаш и да се чуе? 
Зошто се смеете? Па се‘ тоа е природно! Значи знаете дека воздухот не е 
секогаш свеж и чист? Еднаш нашата ливада ја запоседна смогот−густа магла 
со непријатен мирис, создадена од чад и други загадувачи. Тој ден вие не сте 
излегле надвор, сигурна сум. Сте чекале ветрот да го исчисти смогот.    

Сега можам уште да ви кажам дека полските глувци се темпераментни, 
весели и брзи како ветер. Мислам, еден вид на ветер. Бидејќи зборуваме за 
воздухот, сигурна сум дека знаете дека ветрот е воздух кој се движи и дека 
постојат различни видови на ветер, така?  Ако брзината со која се движи 
џиновската желка од Галапагос ја споредиме со ветрец, а брзината со која се 
движи гепардот со силна бура, тогаш ние глувците се движиме со брзина на 
слабо ветре, што и не е така лошо со оглед на нашата големина. 

А тоа ме потсети дека се брзам и затоа, јас, Полјанка Ливадовска, ќе мора да 
бегам сега со брзина на слабо ветре за да ги посетам и своите други, еднакво 
драги, ама глувчешки роднини.

А вие, другари мои, можете да продолжите со приказната за воздухот. 
Ви подготвив уште неколку занимливи активности. Може да ги правите 
внатре и надвор, како повеќе ви одговара. Ќе ви се допаднат, сигурна сум! Ве 
поздравувам до некоја нова средба и некоја нова приказна.

Голем глувчешки поздрав! Цив, цив!
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1. Невидливиот сопатник
Цел: запознавање на својствата на воздухот.

Материјал: проѕирни кеси, два исти балони, тенко стапче за балон, три траки со еднаква 
должина, чаша со вода, разгледница/поцврст картон.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 20 минути.

Упатство: децата добиваат проѕирни најлон кеси и задача да го уловат воздухот. Следи 
запознавање со воздухот кој е насекаде околу нас, но и во нас самите. Преку прашања, наведете 
ги да го вдишат воздухот, да се обидат да земат еден залак воздух. Преку разговор да се дојде 
до заклучок дека чистиот воздух е гас без боја, вкус и мирис.

На краевите од тенкото стапче се врзуваат траките со иста должина, а третата е на средина 
како би добиле импровизиран кантар со тегови. Прво, за двата краја се врзуваат ненадувани 
балони. Потоа, само еден од нив се дуе. Се набљудува кој „тег“ во тој случај ќе биде понизок. 
Масата на балонот исполнет со воздух мора да биде поголема затоа што воздухот има маса. 

Да се наполни чашата со вода до горе, разгледницата да се стави одозгора за отворот на чашата 
да се покрие потполно. Држете ја разгледницата и свртете ја чашата наопаку над лавабото. 
Тргнете ја раката од разгледницата. Разгледницата нема да падне затоа што притисокот на 
воздухот ја „залепил“ на работ на чашата, па водата останува во чашата. Водата ќе истече дури 
кога разгледницата ќе се одвои од чашата.

Напомена: да се разговара со децата за покажаните појави. Да се побара од нив да ги предвидат 
и објаснат воочените појави. Додека се разговара со децата да се користат загадочни прашања, 
и со методата на погрешни и точни одговори, да се дојде до решение. 

2. Ветерница
Цел: да се воочи дека ветрот се движи, струи и создава одредена сила која придвижува.

Материјал: за секое дете пластично цевче, притискач со пластична глава или иглички за 
маркирање, хартија со шема за ветерница, ножици, лепак, парче плута или гумичка за бришење.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 25 минути.

Упатство: децата самостојно работат на изработка на ветерницата, следејќи ги фронтално 
дадените упатства. Хартијата исечи ја и стави ја како на сликата, па краците од хартијата на 
средина да се залепат со лепак. Да се боцне со пристискачот со пластична глава ветерницата 
на средината и на врвот.  Од задната страна притискачот да се боцне во парчето плута или во 
гумичката. Се стои во место и да се пушти воздухот да струи низ ветерницата или да се трча со 
неа во рака и така да се создаде ветар, ако го нема. 

Напомена: во зависнот од возраста на децата, упатствата ќе варираат и задачите кои ќе ги 
извршуваат самостојно.
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3. Нуркач
Цел: да се покаже што се случува кога водата и воздухот се под притисок.

Материјал: пластично шише од пола литар, цртеж со воден пејсаж, спојница, капаче од 
пенкало, малку пластелин, тенка пластика во боја.

Број на учесници: нeoграничен.

Траење: 60 минути.

Упатство: однапред да се подготви шише со нуркач за демонстрирање. На хартијата нацртајте 
подводен пејсаж и со неа на пола обвиткајте го шишето така што напред да може да се види 
сликата.  Закачате ја спојницата за држачот на капачето од пенкалото. Ако капачето има отвор, 
затворете го со малку пластелин. Исечете фигурина нуркач од тенката пластика и прицврстете 
го нуркачот со пластелин за спојницата. Фигурината нуркач мора да биде тесна за да влезе 
во шишето. Ставете го нуркачот за проба во чаша вода. Би требало да лебди на површината. 
Ако е претежок и тоне, тргнете малку пластелин. Наполнете го шишето со вода. Нуркачот 
внимателно спуштете го низ грлото, а шишето добро затворете го со капачето. Стиснете го 
шишето и нуркачот ќе потоне на дното. Попуштете го притисокот и нуркачот повторно ќе се 
подигне кон површината. Кога ќе го спуштите нуркачот во водата, меурче воздух е заробено 
во капачето од пенкалото. Со притискање на шишето, водата го притиска и меурчето воздух и 
нуркачот тоне. Кога ќе го попуштите притисокот, меурчето воздух се шири, ја истиснува водата 
и нуркачот повторно лебди на површината. 

Напомена: активноста може да се организира како демонстрација на едукаторите за целата 
група, потоа како групна работа, или се изработува шише со нуркачот за секое дете. Во 
зависност од обликот на работа, треба да се подготви соодветен материјал. Да се води сметка 
секое дете да биде вклучено во активноста.
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4. Ветар сејач
Цел: да се објасни процесот на расејување на семето на глуварче.

Материјал: за секоја група: две главички глуварче со семе, натрон хартија (онаа за хартиени 
кеси) со димензии 1x1 m, лупа, моливи и боички, хартија А4 формат.

Број на учесници: по 5 во група.

Траење: 30 минути.

Упатство: да се поделат децата во групи и да им се даде материјал. Да се дава упатсво фронтално 
и да се мониторира работата на групата. На А4 хартија, да се истресат плодовите од една главичка 
глуварче. Да се набљудува под лупа изгледот и да се воочи семето. Да се нацрта изгледот на 
плодот на глуварчето и да се разговара за неговиот изглед. Да се замоли едно дете од групата 
да застане пред натрон хартијата која се поставува на под, да ја земе главичката од глуварчето 
и полека да дувне во неа. Да се набљудува каде на хартијата како и колкава е разделеченоста 
на која што одлетале плодовите. Да се разговара со децата за вооченото. Сега, секое дете да 
се замоли да го нацрта и обои растението глуварче на местото на кое паднало семето. Да се 
разговара со децата зошто струењето на воздухот е важно за растението глуварче. 

Напомена: да се споредат цртежите на различни растенија и да им се најде врската помеѓу 
раздалеченоста на новото растение со јачината на ветрот кој го расеал.

Надградба: да се разговара со децата на тема−разнесување на семето. Да се покажат различни 
видови на семе кои се расејуваат со ветер (имаат крилја, падобрани) со помош на кукички кои 
се закачуваат на крзното од животните или на изметот од птиците.

5. Супер нос
Цел: сензибилизација на природата со фокус на сетилото на мирис.

Материјал: пластични кутивчиња или однапред подготвени мирисни примероци.

Број на учесници: 5–30; aако групата е голема, активноста може да се спроведе во парови.

Траење: 20 минути.

Упатство: секое дете добива пластична кутија и задача да тргне во потрага по карактеристичен 
мирис. Кога ќе избере еден мирисен материјал, детето го става во пластичната кутија. После 
одредено време, сите деца ги разменуваат кутиите. Секое дете го проверува новиот мирис, ама 
не ја гледа содржината на кутијата, туку се обидува да го пронајде во опкружувањето душкајќи, 
само по мирисот. Исто така, можеете однапред да ги подготвите примероците, на пример, 
ароматични растенија, а децата ќе треба да го пронајдат растението кое мириса така.

Напомена: со децата да се разговара за значењето на сетилото за мирис за опстанокот на 
живите суштества (расипана храна, присуство на друго животно, опасност…). 

 

6. Торнадо во шише
Цел: да се провери колку е чист воздухот што го дишеме со едноставен експеримент.

Материјал: неколку чисти бели пластични чаши, ист број на конзерви на кои им е исечено 
дното и отстранет капакот (осигурајте рабовите од конзервата да не се остри, може да ги 
обвиткате со креп трака), вазелин, лупа, хартија и моливи, налепници.

Број на учесници: неограничен.

Траење: повеќедневно тестирање кое опфаќа подготовка на материјали, поставување на 
детектор и набљудување на резултатите. 

Упатство: Ззаедно со децата изберете места на кои ќе го испитувате загадувањето на воздухот, на 
пример, во соба, двор, улица, раскрсница, парк...Премачкајте една чаша со вазелин и испитајте 
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ја под лупа. Децата да нацртаат контролен примерок од чиста чаша. Поставете ја чашата на 
место кое ќе го тестирате и ќе го заштитите со конзерва. Таа има улога да задржи поголем дел 
од прашината од земјата, а која би внела забуна во резултатите. Многу е важно чашите да не 
ги ставате на земја, туку на некакво повисоко место, барем 1 метар над површината на земјата. 
Поставете ги и останатите детектори, и на секоја конзерва залепете налепница со напишана 
локација на неа (на пример, парк, раскрсница, соба). Недела дена подоцна соберете ги чашите 
и внимателно испитајте ги под лупа. Нацртајте ги добиените примероци. Во зависност од бројот 
на точкички кои се гледаат на еднаквиот дел од чашата, одредете каде е воздухот почист, а каде 
е загаден. Разговарајте со децата за нивните впечатоци и сознанијата до кои дошле. 

Напомена: активноста може да се изведе и побрзо, со картичките кои имаат отвори  на кои од 
едната страна е залепена леплива трака. Картичките поставете ги на различни места така што 
лепливиот дел од траката да биде свртен нагоре. На тој дел од лепливата трака ќе се залепат 
честичките од воздухот. Примерокот од траката може да се залепи на предметното стакло 
после сат-два и да се набљудува под микроскоп.

180
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7. Детектори на нечист воздух
Цел: да се провери колку е чист воздухот што го дишеме со едноставен експеримент.

Материјал: неколку чисти бели пластични чаши, ист број на конзерви на кои им е исечено 
дното и отстранет капакот (осигурајте рабовите од конзервата да не се остри, може да ги 
обвиткате со креп трака), вазелин, лупа, хартија и моливи, налепници.

Број на учесници: неограничен.

Траење: повеќедневно тестирање кое опфаќа подготовка на материјали, поставување на 
детекто и набљудување на резултатите. 

Упатство: Ззаедно со децата изберете места на кои ќе го испитувате загадувањето на воздухот, 
на пример, во соба, двор, улица, раскрсница, парк...Премачкајте една чаша со вазелин и 
испитајте ја под лупа. Децата да нацртаат контролен примерок од чиста чаша. Поставете ја 
чашата на место кое ќе го тестирате и ќе го заштитие со конзерва. Таа има улога да задржи 
поголем дел од прашината од земјата, а која би внела забуна во резултатите. Многу е важно 
чашите да не ги ставате на земја, туку на некакво повисоко место, барем 1 метар над површината 
на земјата. Поставете ги и останатите детектори, и на секоја конзерва залепете налепница со 
напишана локација на неа (на пример, парк, раскрсница, соба). Недела дена подоцна соберете 
ги чашите и внимателно испитајте ги под лупа. Нацртајте ги добиените примероци. Во 
зависност од бројот на точкички кои се гледаат на еднаквиот дел од чашата, одредете каде е 
воздухот почист, а каде е загаден. Разговарајте со децата за нивните впечатоци и сознанијата 
до кои дошле. 

Напомена: активноста може да се изведе и побрзо, со картичките кои имаат отвори  на кои од 
едната страна е залепена леплива трака. Картичките поставете ги на различни места така што 
лепливиот дел од траката да биде свртен нагоре. На тој дел од лепливата трака ќе се залепат 
честичките од воздухот. Примерокот од траката може да се залепи на предметното стакло 
после сат-два и да се набљудува под микроскоп.

СЛОЈ ВАЗЕЛИН

КОНЗЕРВА СО ИСЕЧЕНО ДНО
И БЕЗ КАПАК
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ЖИВОТОТ ПОД НАШИТЕ
СТАПАЛА

Тема: Земја 

Нашата планета се нарекува Земја. Сте чуле за фразата „Мајка Земја“?  
И тоа не е случајно! Можете ли да си замислите живот без цврста 

потпора под своите нозе? Можеби ручек без омилениот зеленчук? Или 
кртица на дневно светло? Се‘ разбира дека не. Кога велиме „Мајка Земја“, 
ние всушност мислиме на земјата, бидејќи земјата е мајка на животот.
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Што е почвата? 

Почвата спаѓа во природните ресурси. Тоа е површинскиот слој на Земјината кора кој 
овозможува растење на растенијата и живот на многу животни, па и на луѓето. Во состав 
на почвата влегуваат органската и неорганската материја, водата и воздухот. Остатоците 
од угинати растенија и животни, заедно со микроорганизмите кои ги разлагаат, го прават 
тој органски дел, кој често го нарекуваме „хумус“, а неорганскиот дел се минералните соли 
настанати со растварањето на карпите. Науката која се бави со проучувањето на постанокот 
на почвата, со неговата морфологија и со неговите особини се нарекува педологија (од грчките 
зборови pedon = почва, земја и logos = смисла, принцип, наука). 

Земјата е систем во кој непрекинато се одвиваат процесите на размена на материјата и 
енергијата со околината и внатре во самата почва. Тие процеси се многу комлексни, бидејќи 
вклучуваат хемиски, биолошки и физички реакции, но, и се наоѓаат под влијание на климата, 
вегетацијата и на други организми и се случуваат непрекинато, долга низа години.  

Земјата не е мртва материја. Во едно лажиче земја, може да се најдат околу 20 нематоди 
(микроскопски ситни црви), околу 200 000 алги (микроскопски ситни ниски растенија), 
мицелиуми од габи (телото на габата од кое израснува плодоносно тело, односно, тоа е оној 
дел на габата кој го гледаме над почвата и го викаме „печурка“), илјадници едноклеточни 
организми и повеќе од една милијарда бактерии. Би можело да се каже−вистинска милионска 
метропола. 

Земјиштето е неверојатно важен дел од 
природното опкружување поради многуте 
видови кои во потполност живеат под 
површината, но и затоа што 90% од копнените 
видови поминуваат дел од својот животен 
циклус во почвата. Значи, биодиверзитетот во 
земјиштето е одговорен за формирањето на 
самото земјиште (разложувачите разложуваат 
мртви растенија и животни, и така ја збогатуваат 
почвата со хранливи материи), но е одговорен 
и за неверојатниот придонес на почвата 
за благосостојбата на луѓето и здравјето на 
остатокот од планетата. Здравата почва ја 
филтрира водата, спречува наталожување 
на гасови на стакленичката градина во 
атмосферата и им овозможува на растенијата 
да растат – вклучувајќи ја и нашата храна. 
Ако разбереме, кога нашите постапки имаат 
штетни последици по почвата, како на пример, 
кога се користат пестицидите на земјоделските 
површини, тогаш можеме да утврдиме кои 
промени мора да ги примениме за да осигураме 
заштита на биодиверзитетот во почвата.
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Како се создава почвата?

Почвата се создала пред многу милиони години од распаднати карпи. Тоа е многу спор процес 
на кој влијаат видовите подлоги, релјефот, климата и живиот свет. Имено, за создавање слој на 
земјa со дебелина од 1 см, потребно е време од 100 до 1000 години. При пресекот на Земјината 
кора, може да се види дека почвата обично се состои од површински дел, кој настанал со 
распаѓање на органските материјали, и потповршински дел, кој се состои од еден или повеќе 
слоеви од различен состав и дебелина, кои пак настанале со распаѓањето на карпите. Тоа значи 
дека почвата се создава, од една страна, со распаѓање на матичната карпа, а на површината со 
распаѓање на органската материја. 

Кои видови на почва постојат? 

Постојат различни видови на почва кои се разликуваат по бојата, тврдоста, длабочината, 
составот и богатството на минерални материи и од сиве овие ќе зависи и квалитетот на почвата. 
Според физичките и хемиските својства, ги разликуваме  следните типови: глиновита почва, 
иловица, песокливата почва и тресетиштата. Глиновитата почва содржи вода и хранливи 
материи, иловицата има добар внес на воздух, вода и хранливи материи, додека песокливата 
почва има доста воздух, поволни топлотни услови, но слабо содржат вода и хранливи материи. 
Тресетиштата се често кисели и сиромашни со храниви материи, но се растресливи и влажни, 
па често се користат за подобрување на структурата на другите видови на почва.

Заштита на почвата?

Почвата е необновлив природен ресурс, бидејќи во процесот на историјата многу долго се 
создава, а во процесот на деструкција, моментално се уништува. Деградација на почвата 
настанува поради порастот на населението, загадувањето и депонирањето на отпадот, 
климатските промени, ширењето на градовите, губењето на шумите и неодржливото користење 
на почвата. Почвата може да придонесе во решавањето на проблемот на глобалното топење 
и ефектот на стаклената градина, така што ќе се преземат глобални мерки јаглеродот да се 
зачува (зароби) во почвата во облик на органска материја, наместо да се наоѓа во атмосферата 
во облик на јаглероден диоксид.



45



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

ЗАНИМЛИВОСТИ: 

•	 95% од храната која ја јадеме индиректно или директно е произведена на почва;

•	 Во почвата се наоѓа ¼ од сите видови на живи суштества на нашата планета;

•	 Во едно лажиче почва има повеќе живи организми отколку луѓе на планетата;

•	 Како резултат на ширењето на градовите, секој час се губат 11 ha земјиште на 
просторот на Европа.

•	 Со претворањето на шумското земјиште во обработлива почва се смалува 
потенцијалот на шумите како резервоар на јаглерод за 20–40%;

•	 Во еден хектар обработливо земјиште се наоѓаат животни чија вкупна маса е 4 
тони, што е еднакво на тежината на 100 овци.

•	 Почвата е најчесто само 2 метри длабока.

•	 Ако за создавањето на одреден вид на почва со дебелина од 1см е потребно 
околу 1000 години, тогаш од времето кога мамутите оделе по Земјата настанале 
само десетина сентиметри од тој вид на земјиште/почва, од создавањето на 
египетските пирамиди околу 5 см, а од времето на Јулиј Цезар 2 см земјиште.

•	 Се проценува дека одржливото користење на земјиштето може да го зголеми 
производството на храна до 58%.

 



47

Здраво! Јас сум Полјанка, Полјанка Ливадовска. Тукашна. Тука, од блиската 
ливада над вашата населба. Глувчица од семејството на полски глувци. Родена 
сум во дупка на почетокот на ливадава, во која мојата мајка си направила 
удобно и мекичко гнездо. Не, немам згрешено: глувците ги лежат во гнезда, 
иако често ние кога велиме „гнездо“ помислуваме на птиците. Сека кога 
подобро ќе ве загледам, се знаеме. Ја делиме истата ливада... Вие тука доаѓате 
да се играте и да си копате, а јас тука живеам и си копам. И за мене и за вас 
земјата е важна, иако некои од вас – сум го слушнала ова со сопствени уши, 
а глувците познато е дека добро слушаат– велат дека земјата им создава 
одбивност. Велите не е така? Навистина? Добро, можеби не сум го чула тоа 
од некој од вас, но...    

Ние, полските глувци, целиот свој живот го поминуваме на земјата или во 
неа. Преку ден сме во движење и бараме храна, а вечерите ги поминуваме во 
дувлата кои ги копаме во почвата. А тоа се полни неколку години, од две до 
четири, и тоа кога условите за живот се добри. Тие наши подземни куќи имаат 
долги ходници со гнездо и склад за храна, а имаат и еден до два влезови. Што 
мислите, зошто? Поради безбедност и бегство во случај на опасност. Сигурно 
некогаш сте виделе такви дупки на рабовите на шумите, ливадите и други 
тревни површини. Е тоа се влезовите во нашите подземни волшебни одаи. 
Со задоволство би ве повела во обиколка на мојата куќа, ама преголеми сте. 
Затоа, само ќе ве замолам кога си играте да не ги затрупувате овие дупки, 
бидејќи тоа ги загрозува моите роднини и нивните младенчиња. Важи? 

Ајде сега заедно да го откриеме таинствениот свет на земјиштата. 
Клекнете, или упте подобро, легнете на земјата. Неколку минути бидете 
глушец. Обидете се со своите прстиња да ископате дупка во почвата. Не е 
лесно, нели? Затоа животните кои копаат, имаат јаки предни екстремитети 
и јаки прсти со долги канџи кои претставуваат совршена алатка за таа 
работа. Нашето тело покриена е со крзно кое штити од повреди кои може да 
се случат за време на овие, така да кажам, градежни работи. 

Сигурно сте слушнале дека земјиштето е многу старо и дека споро се обновува. 
Потребно е многу, многу, многу години да се направи слој на земјиште со 
ширина на вашиот прст. Прашувате од што се прави? Па прочепкајте ја малку 
земјата и обидете се да откриете од што е составена. Што велите? Ќе ви го 
испратам тајниот рецепт за земја набрзинка, па еднаш и ќе проверите дали 
сте во право.

И да знаете, постојат различни видови почва. Се разликуваат по боја, 
изглед, иситнетост, водопропустливост, хранливи состојки за растенија... 
Сигурно веќе го знаете ова, ако барем еднаш во животот сте ги извалкале 
рацете правејќи колачиња од кал... А тоа го прават децата, видов самата! 
Го преферирам секое земјиште во близина на шумата - влажно, растресливо, 
плодно и богато со храна за растенијата со кои јас се хранам - и затоа го 
преселив своето семејство на другиот крај на ливадата. Тука ни е нашето 
ново дувло.  

Некои од вас сигурно мислат дека земјата е мртва и не знам дали ќе ми 
поверуваат кога ќе кажам дека во една мала лажичка земја има повеќе живи 
организми отколку луѓе на планетата Земја! Има, има, само некои од нив се 
толку ситни што можат да се видат само под лупата на јаките микроскопи. 
Освен нив, во земјата живеат и многу мои покрупни соседи, познаници, 
роднини и подалечни роднини. Можам да се обложам на најслатката бобинка 
од мојата есенска залиха на храна дека сега веднаш, без размислување, не 
можете да наброите барем 5 животни од почвата. Го прифаќате облогот? 

Приказната на Полјанка
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О, јас должам по една бобинка на секој од вас, но не ми е жал. Вие сте одлични 
експерти за почвени животинчиња.   

Сте слушнале за археолозите? Со што се занимаваат? Во земјата се кријат 
секакви вредни работи. Зависи од тоа кој копа, што бара и што го радува. Тоа 
се подземни делови од вкусни растенија, корења од стебла, дождовни црви и 
разни црви, стари парички и парчиња накит на луѓето кои некогаш живееле 
на ова место... Нафта, јаглен, скапоцени камења, злато... и кој знае што уште 
друго... можете ли да погодите што сепак на мене ми е најомилено? Јадливите 
делови, така е. Тоа ме потсети дека треба да ја подготвам новата залиха од 
храна и да се обезбедам за зимата, иако ние полските глувци немаме зимски 
сон. Го знаевте тоа, нели?  

А вие другари, можете да ја продолжите приказната за земјата. Подготвив 
за вас уште неколку интересни активности, слични на оние со кои се 
занимаваат археолозите и другите научници кои ја истражуваат земјата. 
Можете да ги правите внатре или надвор, како што си преферирате. Ќе ви 
се допадне, сигурна сум! Ве поздравувам до некоја нова средба и некоја нова 
приказна. Голем глувчешки поздрав! Цив, цив!

1. Со колкава обработлива земја располагаме?
Цел: создавање претстава за количеството и значењето на обработливата земја преку демонстрирање.

Материјал: јаболко, нож.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 10 минути.

Упатство: ако ја претставиме земјината топка како јаболко, земјата сочинува само околу една 
третина од површината. Остатокот од земјината топка е покриен со океани, мориња, езера ... 
(пресекуваме една третина од јаболкото со нож). Половина од отсечената третина отпаѓа на 
пустините, поларните предели и планинските масиви (ја пресекуваме со нож половината од 
овој дел). Скоро половина од преостанатиот дел го сочинуваат земјишта кои не се поволни за 
земјоделското производство поради неповолен терен, ниска плодност, превисока или прениска 
влажност (повторно со ножот ја пресекуваме половината). Тоа значи дека ни остануваат околу 
10% од целото јаболко. Со оглед на тоа дека слојот на земјата е обично потенок од 2 m, од 
овој дел на јаболкото треба да ја набљудуваме само неговата површина, т.е. кората (со нож ја 
лупиме кората, односно лушпата од малото парче јаболко кое ни остана). Лушпата треба да 
биде занемарливо мала, речиси невидлива, во споредба со големината на целото јаболко. Ако 
планетата Земја е претставена како јаболко, тогаш оваа лушпа претставува земјиштето од кое 
зависи целокупното светско производство на храна и опстанокот на човештвото.

Напомена: дозволете им на децата слободно да ги изнесат своите впечатоци по демонстрацијата. 
Поставете им прашања: Што мислите? Како ви изгледа ова? Што мислите за земјата сега? 
Задолжително послужете ги со парчиња јаболка. Секој пат кога ќе го почувствуваат вкусот на 
јаболкото нека се сетат на сознанијата до кои дошле за време на оваа демонстрација. 
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2. Брз рецепт за правење земја
Цел: создавање и составот на земјата

Материјал: за секоја група подгответе платнена торбичка и пластична кеса, мал чекан, 
заштитни очила и овозможете им да го пронајдат потребниот материјал на терен (делови од 
карпи, каменчиња, чакал, песок, делови од шумската простирка како паднати лисја, гранчиња, 
плодови, парчиња од скапано дрво, делови од мртви инсекти), вода. 

Број на учесници: неограничен, рабора во помали групи. 

Траење: 30 минути.

Упатство: Поделете ги децата во групи и на секоја група дајте и ги торбичките, чеканот и 
заштитните очила. Надгледувајте го собирањето на потребните материјали и постапката на 
изработка на земјата според упатството:

1. Соберете ги каменчињата, ставете ги во платнената торбичка и спуштете ги на земјата. 
Ставете ги заштитните очила и со чеканот скршете и иситнете ги каменчињата.

2. Делови од шумската простирка да се стават во пластичната кеса и што повеќе да ја 
иситните.

3. Искршениот камен ставете го во пластичната кеса, додајте малку вода и се‘ изгмечете и 
измешајте. 

4. Додадете уште состојки кои се потребни по ваша желба и дадете и‘ име на добиената земја.

5. Направете изложба од добиените земји и овозможете им на децата да го искоментираат 
начинот на изработката, составот,количеството наупотребени состојки и побарајте од 
нив да претпостават и образложат за кои растенија нивната земја би била погодна.

Надградба: испробајте ја почвата/земјата што ја направиле децата така што ќе ја соберете во 
една мала саксија и ќе посеете некое семе (пр. ротквица, невен, босилок...). Обидете се да го 
засадите истото семе само во иситнетиот камен. Споредете ги двата примероци кои растат во 
различни видови почва и коментирајте го со децата вооченото.

Напомена: после активностите со почвата задолжително да се измијат и дезинфицираат рацете.

1 ПЛАНЕТА

ОБРАБОТЛИВО ЗЕМЈИШТЕ

КОПНО
½ планини, пустини, поларни предели 

½ обработливо земјиште

ОБРАБОТЛИВО ЗЕМЈИШТЕ
½ ниска плодност, мочуришта, неповолен терен, населби
½ пристапно обработливо земјиште

2/3 ВОДА
1/3 КОПНО
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3. Валјачиња од земја
Цел: запознавање на различни видови на земја.

Материјал: околу 0,5 кг различна почва (најмалку два вида почва за споредба), тацна или 
подлога за секое дете, распрскувач за вода и заштита за работната површина, доколку 
активноста се изведува во затворен простор.

Број на учесници: неограничен, можно е да се организира групна работа.

Траење: 30 минути.

Упатство: поставете ја тацната или работната подлога пред секое дете. Овозможете им да 
земат во рака количина земја која ќе опфаќа половина од нивната дланка. Потребно е земјата 
непрестано да се гмечи и внимателно да се додава вода за да се добие земјено тесто. Потоа, 
децата добиваат задача добро згмечената земја меѓу дланките да ја валкаат и да ја обликуваат 
прво во топка, а потоа во валјак/змииче дебело 0,5 cm. Потоа треба да го обликуваат валјакот 
во прстен со дијаметар од околу 3 см. Во зависност од механичкиот состав на почвата, при 
валкање на одреден тип почва помеѓу дланките, постои можност валјачето да не се образува 
или да се кине, а при свиткувањето прстенот да се образува повеќе или помалку успешно, 
што одговара на одредена текстурна класа на почва. Сега треба да поразговарате со децата 
за резултатите од нивната работа и да им објасните зошто со некој вид почва лесно можеа да 
ја завршат задачата, а со некој не. Со помош на клучот со сликите, направете им да можат да 
откријат од каква земја ги направиле валјачињата.

Надградба: Активноста може да се изведува неколку пати, на различни локации надвор, 
така што со сите деца прво ќе подготвите примерок од една почва со која сите работат. 
Кога ја собирате почвата, внимавајте таа да биде без коренов систем и да се отстранат сите 
растителни остатоци. По активноста, одете на друга локација, соберете друг тип на земја од 
таму и повторете ја активноста. 

Напомена: после активностите со почвата, задолжително да се измијат и дезинфицираат рацете.

ВАЛЈАЧЕТО СЕ ОБРАЗУВА ВО 
НЕПРЕКИНАТА НИШКА

ВАЛЈАЧЕТО 
НЕ СЕ ОБРАЗУВА

ПЕСОК ШУМСКО 
ЗЕМЈИШТЕ

ЛЕСНА 
ИЛОВИЦА СРЕДНА 

ИЛОВИЦА
ТЕШКА 

ИЛОВИЦА
АЛУВИЈАЛНО 

ЗЕМЈИШТЕ

ПРСТЕНОТ 
СЕ РАСПАЃА

ПРСТЕНОТ 
Е ЦЕЛОСЕН

ПРСТЕНОТ 
СО ПУКНАТИНИ

ЗАЧНУВАЊЕ 
НА ВАЛЈАЧЕТО

ЗАЧНУВАЊЕ 
НА ВАЛЈАЧЕТО

ДА

НЕ

ДА СЕ ПРЕВИТКА ВАЛЈАЧЕТО ВО ПРСТЕН
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4. Водопропустливост
Цел: Усвојување на поимот „водопропустливост на земјата“.

Материјал: околу 1,5 кг различни видови почва (песок, глинена почва или глина за обликување 
и почва богата со органска материја, како хумус), 3 стаклени тегли со исти димензии, фломастер, 
три налепници за обележување тегли, три чаши за вода и три пластични инки кои ќе ги 
направиме од пластични шишенца за вода со спортска екстензија.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 30 минути.

Упатство: исушете ја почвата и изронете ја колку што е можно повеќе. Почвата треба да се рони 
пред и по сушењето. Запишете ги имињата на почвата на налепниците (на пример: песок, глина, 
хумус) и залепете ги на теглите. Истурете еднаква количина од изронетата земја во соодветна тегла 
и наполнете ги до околу 3 см од врвот. Глината за обликување внесете ја во теглата во првично 
влажна состојба, а песокот воздушно сув. Ставете ја инката во секоја тегла и добро зацврстете ја 
во земјата. Измерете 50 ml вода во секоја чаша. Со помошта од три деца, истовремено налејте 
вода од чашата во секоја инка. Следете ја брзината со која одредена почва ја впива водата. 
Определете која почва протекува, која не протекува, а која впива вода. Разговарајте со децата 
какво е значењето на резултатите кои ги постигнале за човекот, растителниот и животинскиот 
свет и поттикнете ги да наведат примери од сопственото искуство и околина.

Надградба: да се разговара со децата за тоа што би се случило доколку водата која ја налеале 
била загадена или отровна.

5. Tурбо ѓубриво
Цел: воочување на процесот на разложување на органската материја и постанокот на земјата/почвата.

Материјал: голема картонска кутија, големи кеси за смет, леплива трака, градинарска почва, 
6-8 примероци за тестирање (мали парчиња со слична големина, на пр. лушпи од компири, 
лушпи од јајца, пластична кеса, конзерва, сад од стиропор, фолија, ткаенина од чист памук, 
најлонски чорапи, весници, насловна страница од некое списание во боја, мало стаклено 
шише...) стапчиња од сладолед, ракавици за работа во градина.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 30 минути подготовка, 3 месеци изведување на експериментот. 

Упатство: обложете ја кутијата со кеси за смет и со трака зацврстете ги една со друга. Наполнете 
ја кутијата до половина полна со земја. Закопајте го секој примерок околу 15 cm во земјата. 
Обележете ги местата каде што сте ги закопале примероците со стапчето за сладолед. Ставете ја 
кутијата на топло место каде што има сонце и малку наводенете ја. Одржувајте ја влажноста на 
почвата, но не ја натопувајте со вода. На секои две недели во следните 2-3 месеци, ископувајте 
ги примероците и внимателно набљудувајте ги. Воочете ги промените што се случуваат. 
Разговарајте со децата за тоа што прво се распаднало, што бара повеќе време за да изгние, што 
изгледа неразградливо... Бактериите, габичките и црвите што живеат во почвата ќе ја разградат 
органската материја, т.е. мртвите делови од растенијата и животните или предмети направени 
од нив, и ќе се создаде нова земја. За формирање на нова земја потребно е да има доволно 
воздух и влага. Материјалите што не постојат во природата, како пластиката и стаклото, никогаш 
нема да бидат целосно биоразградливи. На конзервата фрлена на земја и‘ требаат околу 300 
години за да се распадне, додека на стаклено шише му е потребно околу милион години.

Напомена: задолжете го секое дете во рамките на овие активности. Примероците може да се 
закопаат и надвор, на отворено.

Надградба: Разговарајте за можноста за намалување и раздвојување на отпадот и покренете 
една таква активност во вашата установа.
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6. Суперграв
Цел: демонстрација на процесот на постанок на земјата со пукањето на карпите  предизвикано 
од силата на растенијата кога растат.

Материјал: 4–5 суви зрна грав, картонска чаша, градинарска земја, гипс малтер, пластичен сад.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 25 минути подготовка и време за набљудување.

Упатство: зрната од грав потопете ги во вода и оставете ги да отстојат преку ноќ. Наполнете ја 
картонската чаша до половина со земја и прелијте ја со вода за да биде влажна, но не целосно 
натопена. Засадете го гравот во земја на длабочина од 2 см. Водете сметка зрната да не се 
набиваат едно до друго. Во пластичен сад истурете една лажица гипсан малтер, додадете 
вода за да добиете течна смеса што може да се истура. Тенкиот слој од оваа смеса прелијте 
го преку слојот земја во чашата во која е засаден гравот. Слојот ќе се стврдне по неколку 
минути. Сега тргнете ја чашата на страна и следете ги настаните во наредните денови. Кога 
растат, растенијата се толку силни што можат да предизвикаат пукање на малтерот. Силата на 
растенијата кога растат е една од најсилните природни сили кои можат да предизвикаат пукање 
на карпите и создавање почва во подолг временски период. Погледнете го внимателно дворот 
на градинката, улицата, нечиј двор или стара напуштена куќа - има ли некаде суперрастенија?

7. Жителите на почвата
Цел: набљудување и запознавање со животните во почвата.

Материјал: пластично шише, лупи, чашки со лупа, тенки четкички, ламба, клучеви за 
одредување на видови земја, примерок со земја.

Број на учесници: до 30, можна е работа во групи. 

Траење: 60+60 минути, по потреба и подолго.

Упатство: за спроведување на активности на отворено, поделете ги децата во групи, дајте 
и‘ ги клучевите на секоја група за одредување на видовите, чашките со лупа и објаснете го 
начинот на пронаоѓање и набљудување минијатурни животинчиња од примерок од почвата. 
Задолжително покажете им како безбедно со четкичка може животните да ги стават во 
чашката со лупа, а притоа да не ги повредат. Најповолно годишно време за набљудување е 
летото. Животинчињата барајте ги на влажни места и места под сенка, под карпи итн. Можете 
да привлечете инсекти со парче свежо овошје. Ако набљудувањето се врши внатре, потребно 
е да се подготви пластично шише, при што се отсекува горната третина, отстранете го 
капачето, свртете го врвот од шишето надолу, и ставете го во шишето. Наполнете го горниот 
дел со градинарска почва со скапани лисја. Оставете го шишето под ламбата два часа. Некои 
животинчиња ќе поминат низ земјата, засолнувајќи се од светлината и топлината, и ќе се 
најдат на дното на шишето. Набљудувајте ги преку лупа, со помош на клучевите одредете го 
нивното име, а потоа задолжително вратете ги во градината или на местото каде што сте го 
земале примерокот од почвата.

Напомена: децата може да користат слики за распознавање на карактеристични животни, а 
едукаторот ќе го прочита називот. 

Надградба: децата можат сами да ги цртаат животните, да обележуваат карактеристични 
делови на телото и така да си прават свои збирки за животните од нивното соседство.
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ПРИМЕРОК 
ОД ЗЕМЈИШТЕ

СИТНИ 
ОРГАНИЗМИ 
ОД ЗЕМЈИШТЕТО



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА



55

ЕНЕРГИЈА ЗА ЖИВОТОТ  
Тема: Храна

Автомобилите трошат бензин. Апаратите за домаќинство работат на 
струја. Ракетите летаат на ракетно гориво. Сè што се движи или работи 

троши некакво гориво, претворајќи го во енергија. Живите организми 
користат храна која ја претвораат во енергија, благодарејќи на која ги 

извршуваат сите животни процеси. Храната е гориво на живите суштества! 
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Што е храната?

Храната е основен извор на енергија и е составен дел за сите живи суштества. Со разградување 
на храната, организмите ја произведуваат енергијата потребна за движење, загревање, раст, 
развој, размножување, а градбените супстанци кои влегуваат во состав на храната, организмот 
ги користи и ги вградува во себе. Основните градбени состојки на храната се јаглените хидрати, 
протеините, мастите, витамините, минералите и водата. Во текот на еволуцијата, различни 
организми развиле различни начини на исхрана.

Од каде ни доаѓа храната?

Живите суштества доаѓаат до храна на различни начини. Некои сами ја создаваат, како 
растенијата, алгите и некои видови бактерии, и тие се нарекуваат производители или 
автотрофи (од грчкиот, autos = сам + trophe = хранење, исхрана). Некои живи суштества, 
како животните, користат други организми како храна и тие се нарекуваат потрошувачи 
или хетеротрофи (од грчкиот, heteros = други, туѓи, различни + trophe = хранење, исхрана). 
Животните кои ги јадат производителите, т.е. растенијата се нарекуваат тревопасни животни. 
Животните кои јадат други животни се нарекуваат месојади, а животните кои јадат и растенија 
и животни се нарекуваат сештојади. Постојат и организми кои се хранат со мртви делови 
од растенијата и животните. Тоа се бактерии и габи и ние ги нарекуваме разградувачи или 
сапротрофи (од грчкиот, sapros = гнил + trophe = хранење, исхрана). Благодарение на нив, 
сложените органски соединенија се разложуваат на прости соединенија, кои потоа повторно 
им се достапни на производителите и така целиот циклус повторно започнува. Значи, во 
природата материјата непрекинато си циркулира и енергијата си тече. Односот на бројноста 
и масата на растенија, тревопасни и месојади во екосистемот го покажува таканаречената 
трофичка пирамида. 

                                                                                                                                        

РАЗЛОЖУВАЧИ

ХРАНЛИВИ 
МАТЕРИИ ТРОФИЧКА 

ПИРАМИДА 
СОНЧЕВА 
ЕНЕРГИЈА

ЕНЕРГИЈАТА 
СЕ ГУБИ 

ВО ВИД НА 
ТОПЛИНА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПРИМАРНИ 
ПОТРОШУВАЧИ 

СЕКУНДАРНИ 
ПОТРОШУВАЧИ 

ТЕРЦИЕРНИ 
ПОТРОШУВАЧИ 

ВРВЕН 
ПРЕДАТОР

Ниво 1: Растенијата и 
алгите ја произведуваат 
својата храна и 
се нарекуваат 
производители.

Ниво 2: Тревопасните 
животни јадат 
растенија и се 
нарекуваат примарни 
потрошувачи.

Ниво 3: Месојадите 
кои јадат тревопасни 
животни се нарекуваат 
секундарни 
потрошувачи.

Ниво 4: Месојадите кои 
јадат други месојади се 
нарекуваат терцијарни 
потрошувачи.

Ниво 5: Врвните 
предатори по 
дефиниција немаат 
предатори и се на врвот 
на мрежата за исхрана.
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Како се хранат растенијата?

Растението апсорбира вода и минерални материи од почвата преку корените, кои преку 
проводни снопчиња се спроведуваат низ дрвото, преку гранките, сè до лисјата. Можеме да 
кажеме дека лисјата се вистински мали фабрики за храна. Преку стомите (од грчкиот, stóma 
= уста), ситни отвори на задниот дел од лисјата, јаглеродниот диоксид влегува во растението 
од воздухот. Во лисјата, но и во другите зелени делови на растенијата, има ткиво кое содржи 
органели хлоропласти. Тие го содржат пигментот хлорофил, кој има способност да ја врзува 
енергијата на сончевата светлина. Значи, растенијата од јаглеродниот диоксид и водата, со 
помош на енергијата на сончевата светлина, создаваат хранлива материја во хлоропластите 
- шеќер. Притоа, преку стомите растението ослободува кислород. Шеќерот, добиен со овој 
процес наречен фотосинтеза (од грчките зборови што значат „соединување со помош на 
светлината“), му ја обезбедува на растението потребната храна за раст, развој и цветање. 
Затоа храната од лисјата се пренесува на сите живи клетки на растението. Вишокот храна се 
чува како резерва, најчесто во коренот, кртолите, луковиците, во плодот и семките. 

Кои опрашувачи не‘ хранат нас? 

На многу растенија им е потребна мала помош за да произведат семиња - што е најважниот 
чекор за опстанокот на видот. За некои видови растенија да произведат плод и семиња, 
поленот од прашникот (машкиот дел) на еден цвет мора да стигне до толчникот (женскиот дел) 
на другиот цвет. Овој процес се нарекува опрашување. Многу видови цвеќиња се потпираат 
на помошта на животните при пренесувањето на поленот. Овие животни ги нарекуваме 
опрашувачи или полинатори. Опрашувањето кое го изведуваат пчелите, колибрите, 
молците, лилјаците, пеперутките, мувите и тврдокрилците, обезбедува опстанок на илјадници 
растителни видови, а со тоа и на повеќето животински видови, вклучително и луѓето. Најважни 
меѓу опрашувачите се пчелите. Тие опрашуваат 80% од растенијата во светот, вклучувајќи 90 
различни прехранбени култури. Научниците проценуваат дека за еден од секои 3 или 4 залаци 
храна што ја јадеме, можеме да им се заблагодариме на пчелите. Можеби звучи неверојатно, 
но без пчелите би требало да се збогуваме со намирниците како што се јагодите, бадемите, 
црешите, морковите, доматите и многу други.

Можеби се прашувате зошто пчелите работат толку вредно. Тие можат да посетат до 
1.500 цвеќиња дневно и да соберат до 15.000 зрна полен. Не е ни чудо што ги нарекуваат 
“моторчиња”! Цветовите произведуваат толку многу полен што има доволно и за опрашување 
и за самите пчели кои го користат како многу хранлива и здрава храна за целата кошница. 
Некои цветов произведуваат и нектар за да ги привлечат опрашувачите и да ги почестат за 
добро завршената работа со опрашувањето. Пчелите потоа го мешаат цветниот нектар во 
своите стомаци со специјални ензими и на тој начин го прават медот како залиха за месеците 
кога храната е оскудна. Медоносната пчела (Apis mellifera), онаа на која најчесто помислуваме 
кога ги спомнуваме пчелите, е само една од 2.000 видови пчели кои живеат во Европа и 
околу 20.000 видови пчели кои живеат ширум светот. За разлика од медоносната пчела, која 
е социјален вид на пчела, огромното мнозинство од видовите се осамени и повлечени. Тоа 
значи дека тие не живеат во „општества“ и не прават кошници, а повеќето не прават ни мед, 
што не ја намалува нивната важност за процесот на опрашување и за човекот.  

Накратко, опрашувачите им помагаат на растенијата да произведуваат плодови и семиња со 
пренесување на поленот од еден цвет на друг. За возврат, цвеќињата ги хранат опрашувачите 
со полен и нектар, додека ние луѓето како резултат на тоа можеме да уживаме во разновидно 
овошје и зеленчук. Зарем ова не е една феноменална услуга што ни ја пружа природата?
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Храната не е за фрлање

На сите ни е потребна храната. Секој ден и тоа по неколку пати. Мораме да ја собереме, 
произведеме, обработиме, транспортираме, зготвиме, и конзумираме. Звучи како многу работа, 
па фактот дека речиси една третина од храната произведена во светот се фрла пред да стигне 
до нашите чинии звучи сосема неверојатно, особено ако се земе предвид дека околу една 
милијарда луѓе гладуваат. Доколку дистрибуцијата на храната се вршеше правилно, фрлената 
количина би била доволна да ги прехрани сите луѓе и деца кои гладуваат. За производство и 
дистрибуција на храна се користат огромни количества ресурси - вода и земја за обработка, 
фабрики за преработка и пакување, гориво за транспорт, човечки ресурси... и сето тоа индиректно 
завршува со храна на депониите. Сета таа храна со време почнува да скапува, ослободувајќи 
метан, еден од најопасните стакленички гасови. Ако се замислиме малку, ова навистина звучи 
неверојатно, па дури и неприфатливо. Прво вложуваме неверојатно количество ресурси за 
производство на храна, и во тој процес ги уништуваме природните живеалишта претворајќи 
ги во земјоделски површини кои ги третираме со пестициди и ѓубрива, а потоа ги фрламе и на 
тој начин придонесуваме за емисиите на стакленички гасови, кои се главните причинители за 
климатските промени. Научниците проценуваат дека прехранбената индустрија е одговорна 
за една четвртина од вкупната емисја на стакленички гасови. Сите учесници во синџирот 
на исхрана имаат своја улога во спречувањето и намалувањето на фрлањето на храна− од 
производители (земјоделци, одгледувачи, преработувачи) до оние кои носат храна на пазарот 
до потрошувачите (препродавачи, угостители), и на крајот и самите потрошувачи.

 

Што е избалансирана исхрана? 
 

Одговорот на ова прашање одамна го дал Хипократ, објаснувајќи дека сè што внесуваме со 
храната не‘ гради и менува и дека од тоа зависат нашата сила, здравје и живот. Познато е 
дека ниту една намирница не ги содржи сите елементи кои би му овозможиле на човечкото 
тело да функционира правилно, што значи дека разновидна исхрана е еден од основните 
предуслови за здрава исхрана. Факт е дека за секојдневната исхрана ни се потребни: јаглени 
хидрати, масти, протеини, витамини и минерали. Јаглехидратите (шеќерите) му ја даваат 
на организмот потребната енергија за работа, и во групата на овие намирници влегуваат 
оризот, компирите и производите од житарки, слатки, овошје итн. Дури 55-60% од храната 
што ја внесуваме дневно и‘ припаѓа на таа група на составни материи. Меѓутоа, прекумерното 
внесување на овие намирници доведува до обезност. Протеините се исто така составни 
материи на секоја клетка. Тие се неопходни за раст и развој, но и за обновување на клетките: 
раст на косата, ноктите, обновувањето на кожата, одбраната од инфекции итн. Во храната 
богата со протеини спаѓаат: месото и месните преработки, јајцата, млекото и млечните 
производи, потоа производи од мешунки и печурки. Мастите (липидите) се сложени материи 
нерастворливи во вода кои имаат составна и енергетска улога во телото. Вишокот на храна 
организмот го таложи во форма на наслаги од масти (сало) кои ги користи кога нема доволно 
храна. Во храната богата со масти влегуваат: животинската маст, маслото, путерот, јаткастите 
плодови и семињата итн. Покрај овие елементи, за функционирање на организмот потребни 
се и витамини и минерали. Тие најчесто се наоѓаат во свежото овошје и зеленчукот, но 
и во месото, јајцата и млекото, а нивната улога е да го подобрат здравјето и да спречуваат 
заболувања. Урамнотежената исхрана подразбира дека овие намирници се распоредуваат 
на преку 5 оброци дневно - појадок, ручек, вечера и две ужинки - и дека се конзумираат 
редовно. Со прекумерно внесување одредени намирници или обратно, со невнесување на 
потребните намирници, создаваме дисхармонија и го доведуваме во опасност нашето здравје 
и функционирањето на нашиот организам. 
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ЗАНИМЛИВОСТИ:

•	 Пчелите „моторчиња“ мора да посетат околу 2 милиони цветови за да направат 
половина килограм мед.

•	 На светот постојат околу 7000 сорти на јаболка кои се одгледуваат.

•	 Светскиот просек на изедено месо во текот на годината изнесува нешто 
помалку од 80кг по човеки.

•	 Пескетаријанци се вегетаријанци кои јадат риба.

•	 Колибрите дневно јадат 4 грама инсекти и нектар што е скоро дупло повеќе од 
нивната тежина. 

•	 Женката на белиот мечок може да преживее без јадење од 120 до 240 дена од денот 
кога ќе се омечи и ќе се грижи за младенчињата, притоа трошејќи ги резервите од сало.

•	 Грпките на грбот од камилите не се полни со вода туку со сало, дури 40 кг. Тоа 
им овозможува да издржат без храна и до 60 дена.

•	 Најголемиот процент од фрлена храна отпаѓа на овошјето и зеленчукот.

Здраво! Добро се познаваме, па веднаш ќе прејдам на поентата. Многу сум 
возбудена. Јас, Полјанка Ливадовска, глувчица од полето, за вакво нешто немав 
слушнато во животов, а познато е дека јас баш се‘ добро слушам... Изострете ги 
ушите сега и слушајте ме, ќе ви кажам се‘ по ред. Вака беше.

Пред малку, кај липата, ја сретнав мојата драга роднинка, домашната глувчица, 
Сланинка Шпајзова. Таа живее тука, на крајот од ливадата, во последната куќа 
со големиот амбар−е баш тука, на крајот од вашата населба. Таа тука и се роди, 
ако навистина сакате да знаете, и мислеше дека живее во чесна куќа, кога тоа ...

Приказната 
на Полјанка
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Не, сопствениците на куќата не донесоа мачор, иако тоа би било многу страшно, 
признавам. Уште полошо! На најмалото дете му купиле домашно милениче. 
ГЛУШЕЦ. И му го дале името Глувчо. Замислете си, и го ставиле во мал кафез на 
работната маса. Кутра мајче негова, сигурно се грижи сега и си мисли, гладен ли 
е..Така си помисли и Сланинка кога го слушна како цивка. Како зошто? Па глувците 
со цивкање се разбираат. Така Сланинка си збореше со Глувчо и слушна дека бил 
на диета. Ветеринарот му препишал диета, бидејќи бил дебеличок. Не сум баш 
најсигурна што значи тоа, иако верувам дека поради тоа неговата исхрана мора 
да биде избалансирана. Ми кажува Сланинка дека секој ден треба да изеде 6 г. 
зеленчук, дупло повеќе зрнеста храна, 3 г. сочна храна, исто толку житарки, 0,3 г. 
брашно, 0,1 г. рибино масло, 100 пати поголема количина на млеко, 1, 8 грами леб, 
0,1 грам сол и 0,1 грам квасец. Замислете го Глувчо во куќа полна храна, мириса на 
сланинче, колбавчиња, џимиринчиња, оревчиња и разни семки, а тој на диета. Ми 
доаѓа да зацивкам од мака! Е така мене ми раскажуваше Сланинка, а јас на вас. 

И велам јас на неа дека ние полските глувци не сме алчни како оние кои живеат 
по куќите, и дека тешките услови на живот не‘ научиле да си внимаваме на 
линијата. Не можеш ни да побрзаш ни да избегаш, ако имаш вишок килограми, 
пардон, грами. Затоа јас здраво се хранам и јадам само зрнести растенија, 
из’ртени семки и сочни зелени делови од растенијата. Мхмхмх! Преку лето си се 
частам и со по некој инсект и тоа е се‘. И да, си пијам вода, ништо без неа! Храната 
ја наоѓам во близината на својата дупка, и навистина ме загрижува како сега 
Глувчо, затворен во кафез, ќе ги најде своите потребни намирници. Може ли да 
ми објасните вие, од каде му на Глувчо, на едно домашно галениче, рибино масло? 

Дивите животни, веќе сфативте, мора сами на себе да си обезбедат храна. На 
слоновите им требаат 270 кг растенија дневно, а толку приближно тежат 
тројца возрасни и едно десетгодишно дете. Интересна споредба. Да јадат 
во рестораните, за лавовите готвачите ќе треба да подготват 30 шницли 
сурово месо, бидејќи само такво јадат. Можете ли да си замислите колку 
елегантни би биле нивните манири на масата? А вие, дали вие водите сметка за 
урамнотежената исхрана? Што најмногу сакате да јадете? Дали некогаш сте 
се запрашале од каде доаѓа таа храна? И што се‘ е потребно за да се произведат 
намирници потребни за човечка исхрана?

Пак се изнаприкажав, а на вас сигурно ви се оди надвор да си се изнаиграте ... 
Ви предлагам да изиграте неколку нови игри од Пакетот за храната денес, и 
да дознаете ... Ќе дознаете сами се‘ што треба да дознаете. Ќе ви се допадне, 
сигурна сум! Ве поздравувам до некоја нова средба и некоја нова приказна. Голем 
глувчешки поздрав! Цив, цив!

1. Како расте дрвото?
Цел: запознавање на различни делови од стеблото со кои хранливите материи се транспортираат 
од земјата до лисјата, разбирање на дрвото како жив организам кој се храни, расте и се развива.

Материјал: не е потребен никаков материјал.

Број на учесници: 20–30.

Траење: 20 минути.

Упатство: едукаторот на секое дете му доделува улога во играта и го анимира со звук и движење 
да ги претстават различните слоеви на стеблото, објаснувајќи им ја нивната функција. Децата ги 
следат упатствата на едукаторот:

- срж (цврста, стабилност на стеблото) – две деца стојат свртени грб со грб и со вкрстени раце 
покрај лактите;

- корен (зацврстување на стеблото за почвата) – четири деца седат со повлечени нозе во подножјето 
на сржта, пред нозете на децата кои стојат;
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- коренови влакненца (земање вода и хранливи состојки) – не повеќе од осум деца да легнат на 
земја, пришто нозете им лежат покрај сржта на дрвото, раширете ги рацете, а на команда, гласно 
сркаат вода и хранлици состојки од почвата;

- помекиот дел на дрвото (ксилем, транспорт на водата и хранливите состојки од коренот до 
крошната) – четири деца прават круг околу сржта и се држат за раце, а на командата, пумпај вода 
нагоре, ќе ги кренат рацете и ќе викнат водата горе;

- слој кој расте (камбиум, дебелеење и растење) – седум деца прават круг околу мекиот дел на 
дрвото, се собираат колку што е можно повеќе и притоа се држат за рака. На командата дрвото 
расте - тие се шират и одат неколку чекори наназад.

- слој од лика (флоем, го транспортира шеќерот кој се создал при фотосинтезата од лисјата надолу) 
– повеќе деца ќе го направат следниот круг, држејќи се за рацете нагоре, а на командата спроведете 
го шеќерот надолу, ги спуштаат рацете, викајќи, шеќерот долу;

- кора, обвивка (заштита на внатрешните слоеви на дрвото) – сите останати деца прават 
надворешен слој така што многу цврсто се држат за рацете. Тие го штитат дрвото од штетници како 
што е сипецот, кој го глуми едно дете и се обидува да се вовлече под кората, бидејќи и тој за себе 
си бара храна.

Напомена: да се повтори играта неколку пати и при тоа да се објаснува патот на храната и водата 
во стеблото. Во зависност од бројот на децата, бројот на учесници за одредена задача ќе варира.

2. Верверички
Цел: игровни активности во насока на објаснување и разбирање на стратегијата за преживување 
кај верверичките кои прават резерви од храна за зимата.

Материјал: чепови во различни бои, по 5 за секој играч (верверичка), јаженце, свирче и 
штоперица.

Број на учесници: повеќе од 10. 

Траење: 25 минути.

Упатство: играта се игра на отворено, во двор или во парк. Од групата деца изберете четири 
деца кои ќе бидат верверички во првиот круг и други тројца за улогата на глувци. Разговарајте 
со децата за надворешниот изглед и начинот на живот на овие животни. Наредете ги 
верверичките на еднакво растојание од местото каде што треба да донесете храна. Објаснете 
им дека ова е нивното скривалиште каде ќе ја преспијат зимата. Местото каде се носи храната го 
означуваме со јаже во облик на круг. Секоја верверичка добива по 5 чепови т.е. 5 порции храна, 
а задачата е да ја скриете храната и да ја подготвите за зимата. Откако ќе ја сокријат храната, 
верверичките се враќаат на своето почетно место и паѓаат во состојба на зимски сон, си спијат. 
На знакот на свирчето, верверичките се будат, излегуваат од своите засолништа и во рок од 
една минута мора да ја пронајдат и да ја донесат едната порција храна на договореното место. 
Потоа, верверичките заспиваат по втор пат. Кога на вториот знак на свирчето повторно ќе се 
разбудат, мора да донесат две порции храна, за исто време, една по една. Објаснете им дека 
времето за носење храна им е скратено, бидејќи колку е постудено надвор, толку побрзо треба 
да се вратат за да не изгубат многу енергија. Ако верверичката не ја изврши задачата, излегува 
од играта. Верверичките повторно заспиваат, а во играта влегуваат глувците. Тие на почетокот 
не добиваат храна, но можат да видат каде и како верверичките ги кријат своите резерви. На 
третиот знак на свирчето, кога верверичките тргаат по храна, и глувците се активираат. Тие сега 
се многу гладни и може да ги ограбат засолништа кои ги направиле верверичките и да си земат 
по една порција храна (глувците пронајдените чепови ги чуваат кај себе). Играта се повторува 
додека траат резервите. Во првиот круг, на верверичките не им се даваат никакви дополнителни 
упатства, туку тие ја кријат храната по сопствена проценка. Побарајте од децата да зборуваат 
за сопствените искуства во текот на играта, за пречките на кои наишле при остварувањето на 
задачата итн. Подоцна, кога ќе се избере нова постава на играчи, на верверичките може да им 
се каже дека не мора да ги носат само своите резерви на храна, да ја скријат целата храна на 
едно место или да ја разделат на неколку различни места ...

Напомена: да се поведе дебата за борбата за преживување и да се анализираат однесувањето/
стратегиите на глувците и верверичките во природата.
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3. Клунијада
Цел: да се воочат разликите во изгледот на клунот на птиците и нивниот начин на исхрана. 

Материјал: предмети кои симулираат клунови на птици (на пр. ножици, пластични лажици, 
пинцети, штипки за хартија, со средна големина, четкички, мали клешти), предмети кои 
симулираат храна (големи спојници за хартија, гумички за тегли, чепкалки, макарони или 
спирали тестенини, обоен ориз, зрна грав, семе од афион или сусам, гумени бонбони во 
различни форми, семки од сончоглед заглавени во парче стиропор...), хартиени или пластични 
чаши, картички со различни видови птици. Количината на материјалот треба да се прилагоди 
на големината на групата.

Број на учесници: 6–25.

Траење: 45 минути.

Упатство: секое дете избира еден предмет што симулира птичји клун, зема една чаша и 
седнува во големиот круг. Водете ги со приказна и кажете им да си замислат дека се птици. 
Многу гладни птици. Тие можат да јадат само со помош на предметот што го избрале и кој го 
претставува нивниот клун. Чашата што ја зеле е стомакот на птицата и во него може да се стави 
храна исклучиво само со помош на клунот. Во едната рака држат „клун“, а во другата „стомак“. 
Кажете им дека наскоро ќе бидат поканети на голема гозба со многу добра храна. Потоа, во 
средината на кругот или на некое друго соодветно место, а така на сите деца да им биде еднакво 
достапна, ставете одредена количина од еден или два предмети кои симулираат храна (така 
што ќе има доволно храна за сите птици). На ваш знак „пријатно“, сите птици почнуваат да 
јадат и да ја ставаат храната во своите „стомаци“. Оставете ги да јадат 1-2 минути. На командата 
„стоп“, сите птици престануваат да јадат и се враќаат на своето место во кругот. Погледнете 
колку храна имаат во стомаците и прашајте ги дали им било пријатно на гозбата и дали се 
најале. Доколку е можно, можете да изброите и колку парчиња храна имаат во стомаците. 
Потоа нека му ја вратат целата храна на едукаторот. Повторете ја гозбата, но сега со различен 
тип на храна, и конечно погледнете повторно колку храна има во секој стомак, и обидете се 
да ги наведете на одговорот дека не е лесно да се јаде одредена храна со различни форми на 
клун. Гозбата можете да ја повторите неколкупати, секогаш со различна храна. Сега раскажете 
им малку околу тоа дека секое живеалиште има одреден вид и одредена количина на храна 
и дека птиците имаат различни клунови бидејќи се хранат со различна храна. Сега, во круг 
ставете ги сите предмети што симулираат храна и повторно поканете ги птиците на гозбата. 
Сега дајте им уште малку време да јадат и прашајте ги која храна најлесно ја собира во нивниот 
клун во обликот кој го одбрале. Дали сега им беше полесно да јадат отколку во претходните 
кругови, кога на располагање немаше разновидна храна?

Напомена: Со разговорот кој ќе го водите со децата, поттикнете ги логички да заклучат и 
да ги поврзат видовите птици, обликот на клунот и соодветната храна. Во секое живеалиште 
има одредена количина и одреден вид храна. Различните видови животни, во овој случај 
птиците, можат да живеат во исто живеалиште и да дојдат до соодветна храна, благодарение 
на различните форми на клунот и различните стратегии на исхрана (филтрирање на водата, 
вадење храна од под кората на дрвото, лов и кинење на храната со остар клун ... ). На тој начин, 
птиците не се борат за ист вид храна, но можеме да кажеме дека секоја има своја „порција“.  
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4. Улови го својот појадок
Цел: активност со која се објаснува синџирот на исхрана во природата и поделбата на 
животните според начинот на исхрана.

Материјал: однапред подгответе картички во црвена, зелена, жолта и бела боја со висулче, 
за да може да се стават околу вратот (по една картичка за секое дете) и симболична награда за 
победникот, на пр. сезонско овошје.

Број на учесници: 8–25.

Траење: 20 минути.

Упатство: играта се игра на отворено, во двор или парк. На почетокот на секој круг, децата 
влечат картички за да одредат кој ќе биде месојад (црвена), тревојад (зелена), сештојад (жолта) 
или растение (бела) и ги носат околу вратот. Сега децата се разделуваат и по договорениот 
сигнал сите тргнуваат во потрага по својата храна или бегаат од својот предатор. Кога играчот 
ја допира својата храна, детето кое ја претставувало храната испаѓа од играта. Животните 
можат и да се движат и да се кријат, додека растенијата можат само да се кријат. Победникот е 
последното животно или растение што ќе преживее и тој играч добива 1 поен. Во следниот круг 
се даваат инструкции дека хабитатот ќе биде погоден од елементарна непогода, на пр. суша, 
пожар, болест, кисели дождови и едно дете без картичка нека ја претставува таа непогода. Тој 
играч не може да биде уловен, но може да го допре секое дете. Победник е детето со најмногу 
собрани поени и наградете го со симболична награда, сезонско овошје.

Напомена: изиграјте најмалку десет круга во кои децата ќе бидат во различни улоги и 
разговарајте со нив за последиците од промената на животните услови во живеалиштето за 
живиот свет и промената на природната рамнотежа која постои меѓу нив.

5. Кој доаѓа на вечера?
Цел: разбирање на синџирот/мрежата на исхрана и меѓусобната поврзаност на живите 
суштества во екосистемот.

Материјал: цртежи од карактеристични растенија и животни, боички.

Број на учесници: 5–30, поголема група ќе треба да се подели на неколку помали.

Траење: 30 минути. 

Упатство: испечатете голем број цртежи од растенија и животни и дајте им ги на децата прво 
да ги обојат. Обоените цртежи со помош леплива трака нека ги залепат на градниот кош за 
да бидат видливи за целата група. Потоа, чекор по чекор, со прашањето „Ти, кого јадеш?“, 
направете синџир на исхрана. Децата застануваат во ред, едно зад друго, држејќи се со едната 
рака за рамото на детето пред себе. Така ќе формирате неколку синџири на исхрана (во 
зависност од големината на групата). Обидете се да вкрстите неколку синџири. Дали од нив 
може да се направи мрежа на исхрана? Синџирот секогаш започнува со растенијата, бидејќи 
само растенијата можат да создаваат храна за себе (преку процесот на фотосинтеза од јаглерод 
диоксид−она што го издишуваме, вода и сончева светлина, растенијата создаваат храна за 
себе, а кислородот е нуспроизвод−она што го вдишуваме) . Можете исто така да отстраните 
неколку видови од синџирот или мрежата и да ги запрашате децата што ќе се случи со другите 
видови? Дали ќе умрат од глад или ќе најдат друг извор на храна?

Напомена: Активноста може да ја направите со помош на: сликички со цртежи на растенија 
и животни, и со јаже и штипки, така што на јажето со штипките ќе ги закачите сликичките со 
одговарачки редослед во синџирот на исхрана.



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

6. Хранилиште за пеперутки
Цел: стекнување претстава за начинот на кој пеперутките (и некои дрѕги инсекти) се хранат. 

Материјал: употребени пластични чаши и кеси во боја, јаженце, клопче памук, ножици, 
лепак, шеќерен сируп (се прави од 9 лажици шеќер и 5 дл вода), количините на материјалите 
прилагодете ги на бројот на децата.

Број на учесници: 20, активноста може да се прави индивидуално или во пар.

Траење: 30 минути за подготовка и време за набљудување. 

Упатство: пред самите активности подгответе материјал за секое дете или пар. Издупчете две 
спротивни дупчиња покрај врвот на пластичната чаша и една на средината на дното. Исечете 
го јажето долго 60 см, одвојте парче памучна вата и исечете ги ливчињата од кесата. Поделете 
материјал на децата, објаснувајте ја постапката и помогнете во изработката. Провлечете го 
јажето низ отворите на горниот дел од чашата и врзете ги јазлите, за хранилката да се закачи 
на гранката. Турнете го клопчето од памук во дупчето на дното на чашата така што половината 
е во чашата, а другата е надвор. Залепете ги ливчињата на надворешниот долен раб на чашата 
во форма на цвет, така што ливчињата не го допираат клопчето од памук. Подгответе го 
шеќерниот сируп и налејте малку во секоја чаша. Закачете ја хранилката на гранка, повремено 
посетувајте ја и набљудувајте кој ја посетува.

Напомена: засладената вода потсетува на нектар, слатка течност која пеперутките ја смукаат 
од цвеќињата, а сјајните ливчиња ги привлекуваат пеперутките, па може да ги набљудувате 
како смукаат сируп со нивните долги усни апарати и се хранат. Не приоѓајте им премногу 
блиску за да не ги исплашите пеперутките. Можно е и други гладни инсекти кои се хранат со 
нектар да дојдат на хранилката.

 

ШЕЌЕРЕН СИРУП ВРЗОПЧЕ ПАМУК

ЈАЖЕНЦЕ

ШАРЕНИ ЛИВЧИЊА
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7. Ах тој зеленчук!
Цел: запознавање со јадливите самоникнати растенија и со едноставните рецепти  за нивно 
подготување, подготвување салата од листови од глуварче.

Материјал: листови од млади растенија на глуварче, собрани на терен за време на прошетка 
(во период од март до почеток на јуни, не подоцна), пола шолја младо сирење, четвртина шолја 
исечкани ореви, и две лажици мајонез. Количината на состојките да се прилагоди на бројот на деца.

Број на учесници: неограничен.

Траење: 15 минути за подготовка и времето потребно за собирање на лисјата од глуварче. 

Упатство: за време на прошетката, на безбедно место да се наберат лисја од младо глуварче 
(количина која може да ја собере во една шолја), добро да се измијат и да се исечкаат на парченца. 
Додадете пола шолја младо сирење, четврт шолја сечкани ореви и 1 до 2 лажици мајонез. Се‘ 
добро да се измеша и да се ужива во свежите вкусови. 

Напомена: да се води сметка за безбедноста и можните алергии на состојките кои ги користите. 
Можно е да се собираат и други самоникнати растенија за салатата, чај или со децата да се 
собираат плодови. Голем успех ќе е, ако децата секоја година запознаваат самоникнати растенија 
и ако научат како да ги користат во исхраната. На пример, маргаритки, коприва, козја брода, див 
бел лук...

©  Pixabay
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СИТЕ РАЗЛИЧНИ, А 
ПОДЕДНАКВО ВАЖНИ

Тема: Биолошка разновидност 

За нашата планета слободно можеме да кажеме дека врие од живот. 
Каде и да се свртиш, наидуваш на некои живи суштества во различни 
форми, големини, бои и навики. Во земјата, во водата, во длабочините 

на пештерите, на дрвото, на дното на мочуриштето, па дури и во 
воздухот. Сите овие чудесни суштества се меѓусебно поврзани во 

големата мрежа на животот. 
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Што е биодиверзитетот? 
 
Наједноставно кажано, биодиверзитетот е разновидност на живиот свет на планетата. Тој е 
составен од милиони различни видови кои настанувале и исчезнувале во текот на геолошката 
историја на планетата Земја, значи во последните 3,7 милијарди години. Самата кованица 
„биодиверзитет“ е релативно нова; официјално се користи од средината на 1980-тите години 
на 20-тиот век, а настанала со спојување на два збора: bios (грчки збор за живот) и diversitas 
(латински збор за различност). Покрај разновидноста на видовите, овој термин ја опфаќа и 
разновидноста на екосистемите и генетската разновидност внатре, во самите видови.

Биодиверзитетот вклучува три организациски нивоа:

  » генски диверзитет: разновидноста на 
гените помеѓу единки кои припаѓаат на 
ист вид. Секој поединец на планетата има 
специфична комбинација на гени која е 
единствена и неповторлива;

» разновидност на видовите: 
разновидност и специфичност на 
одделни видови. Денес на науката и‘ се 
познати околу 1,9 милиони видови, а 
скоро половина од опишаните видови се 
инсекти. Сепак, се претпоставува дека ова 
е само мал дел од вкупниот број на видови.

» разновидност на екосистемот: разновидноста на екосистемите на кои припаѓаат 
различни организми. Ова ниво на биодиверзитет ја опфаќа вкупната разновидност на 
живеалиштата и животните заедници, како и еколошките процеси кои ги поврзуваат 
(кружење на супстанци, проток на енергија, трофички односи итн.) на основа на кои се 
реализираат единственоста и функционалноста на екосистемите како елементарни еколошки 
единици на биосферата.
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Колку видови живеат на Земјата? 
 
Вкупниот број на видови на планетата и понатаму е непознат. До денес се опишани околу 
1,9 милиони видови, но научниците претпоставуваат дека има помеѓу 3 и 100 милиони. Сите 
видови кои денес живеат на планетата се помалку од 10% од севкупниот број на видови кои 
некогаш постоеле на Земјата. Покрај природното изумирање, кое опфаќа и 5 познати масовни 
изумирања на видови (сигурно знаете за она кога изумреле диносаурусите пред околу 65 
милиони години), денес се соочуваме со многу забрзан процес на исчезнување на видовите, 
што како последица ја загрозува благосостојбата и опстанокот на луѓето на планетата. 
Масовното исчезнување на видовите е назив за нагло намалување на бројот на видовите во 
релативно краток временски период. За разлика од позадинското изумирање на видовите, кое 
се случува исклучително бавно и континуирано во текот на еволуцијата, масовното изумирање 
се случува нагло, за што сведочат фосилните наоди. Науката ни укажува дека изумирањето на 
видовите денес е од 1.000 до 10.000 пати побрзо во однос на природниот тек на изумирање и е 
предизвикано од човековата активност. Некои научници дури тврдат дека се наоѓаме во ерата 
на шестото масовно изумирање и геолошката ера во која живееме се нарекува Антропоцен (од 
грчкиот збор ánthropos, што значи човек, и од изведениот збор cene од грчкиот збор kainos, кој 
значи нов). Влијанието на човековите активности е толку силно и сеприсутно што може да се 
детектира во сите сфери - во водата, во почвата, во воздухот, па дури и кај живите суштества. 
Различни вештачки хемиски соединенија, како што се пестицидите, радионуклидите, честички 
од микропластика и многу други, ќе остават длабока трага во геолошката историја на Земјата.  

Меѓународната унија за заштита на природата (IUCN– International Union for Conservation of 
Nature) има регистрирано 900 исчезнати видови за период од 1500 година до денес. Со оглед 
на масовното уништување на живеалиштата кои се многу богати со биодиверзитет, како што 
се тропските шуми, коралните гребени и поплавени речни подрачја, се смета дека оваа бројка 
е многу поголема, односно, дека исчезнале и видови кои се‘ уште не биле откриени.

Шест главни фактори кои ја загрозуваат биолошката разновидност
 
Брзиот развој на човештвото во текот на 19 и 20 век заснован е на неконтролираното 
и прекумерно користење на природните ресурси. Според официјалните проценки на 
Меѓународната унија за заштита на природата, проценето е дека околу 26 отсто од сите 
познати цицачи, 40 отсто водоземци, 14 отсто птици, 28 отсто влекачи, 37 отсто риби, 70 отсто 
растенија и 35 отсто без’рбетници се загрозени, и му се заканува исчезнување.

Факторите кои доведоа до ова се: 

•	 Фрагментацијата, деградацијата и исчезнувањето на хабитатите (на пр. 
регулирање на речните текови, урбанизација, ширење на земјоделските површини, се‘ 
поголем број на патишта кои пресекуваат различни екосистеми и го оневозможуваат 
слободното движење на некои видови животни...);

•	 Прекумерната експлоатација на природните ресурси и видовите растенија 
и животни (на пример, прекумерен риболов, масовно берење лековити билки, 
екстракција на песок и чакал...);

•	 Загадувањето на воздухот, водата и земјата (на пр. смогот во градовите, 
модернизацијата на земјоделието, штетното дејство на пестицидите и ѓубривата на 
земјата и водата, отпадните води, нафтените извори, рудниците…);
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•	 Нелегалната сеча и ловокрадството (на пр. Ловот на затитените видови, ловот на 
миграторните видови по должина на целата миграторна рута, непланска сеча...);

•	 Инвазивни видови (на пр. Внесување на видови од други континенти – 
северноамериканските црвеноушни желки го освоија европскиот континент 
благодарејќи на луѓето кои ги негуваат како домашни миленичиња, а после ги пуштаа 
во природа. Овој вид претставува опасност за европската барска желка);

•	 Климатските промени (на пр. Промената на климата влијае на циклусот на 
размножување на морските желки, бидејќи температурата на гнездата влијае на 
одредувањето на полот на младенчињата; поради климатските промени исчезнуваат 
живеалишта без кои видовите не можат да преживеат, како што се коралните гребени).

Услуги на екосистемот
 
Човечката благосостојба е директно условена од зачувувањето на биодиверзитетот и 
услугите кои природата ни ги пружа на многу различни меѓусебно поврзани начини. 
Многу од природните ресурси што ги користиме секојдневно се земаат здраво за готово без 
да размислуваме од каде доаѓаат. Храна, чиста вода и воздух, гориво, различни природни 
материјали - сето тоа ни доаѓа од природата. Покрај овие материјални, опипливи ресурси, ние 
секојдневно користиме и други „услуги на природата“, без често да сме свесни за тоа. Нивниот 
заеднички назив е услуги на екосистемот и тие се резултат на сложени процеси и интеракции 
на живите суштества и нивната абиотска средина.

УСЛУГИ НА 
ЕКОСИСТЕМОТ

УСЛУГИ НА 
ПОДДРШКА

УСЛУГИ НА 
КОРИСТЕЊЕ

УСЛУГИ НА 
РЕГУЛИРАЊЕ

КУЛТУРНИ 
УСЛУГИ

ОПИС ПРИМЕР

Услуги кои ги поддржуваат 
и ги овозможуваат сите 
останати процеси во 
природата, тие се клучни за 
постоењето живот на Земјата

Услуги кои регулираат 
многубројни процеси во 
природата, и придонесуваат 
на природната рамнотежа

Нематеријални користи 
кои луѓето ги добиваат 
од екосистемот

Регулирање на квалитетот на 
воздухот, регулирање на климата, 
регулирање на ерозијата, 
складирање на CO2, пречистување 
на водата, опрашување, регулирање 
на болести и штетници

Ментално и физичко здравје, 
рекреација и екотуризам, 
естетски вредности, духовни 
и религиски вредности

Формирање на 
земјиштето/почвата, 
фотосинтеза, кружење на водата 
и материјата, живеалишта за 
видовите, биодиверзитет

Услуги кои може да ги 
користиме директно и кои ни 
се неопходни за преживување

Храна, вода, суровини, 
влакна, гориво, генски 
ресурси, биохемикалии, 
природни лекови
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Поделбата на услугите на екосистемите во четири категории е направена за полесно разбирање, 
но важно е да се разбере дека природните екосистеми пружаат цела низа различни услуги. 
Планинските шуми можат да бидат извор на ресурси како што се шумските плодови, лековитите 
билки за традиционална медицина и дрвена граѓа. Тие се живеалиште на голем број видови 
растенија, животни и габи, но, исто така можат да бидат и популарна одредница за туристите. 
Освен овие директни добра и услуги, шумите пружаат и индиректни придобивки за луѓето, како 
што се запирање на лавини и бури кои ги загрозуваат селата во долините, прочистување на 
воздухот и водата, складирање на јаглерод диоксид, и глобално набљудувано, придонесуваат 
за регулирање на климата и намалување на негативните последици од климатските промени. 
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Заштитени подрачја

Еден од пристапите во заштитата на дивите растителни и животински видови, екосистемите и 
природните процеси кои во нив се одвиваат е примената на концептот на заштитени подрачја.

Дефиницијата укажува на тоа дека е неопходно да се постави цел за заштита на одредено 
подрачје. Овие цели можат да бидат разновидни, а начинот на управување со одредено 
заштитено подрачје ќе зависи од самата цел.

Целите на заштитата може да бидат следните:

1. Заштита на недопрената природа од човековото влијание. Во заштитените 
подрачја, со значајни биолошки и/или геоморфолошки вредности, дозволени се само 
научни истражувања и мал, ограничен број посетители во текот на годината. 

2. Заштита на биолошката разновидност и екосистемите. Во заштитените подрачја 
чија главна цел е заштитата на биолошката разновидност, влијанието на човековите 
активности исто така е сведено на минимум. Дозволени се научни истражувања и 
ограничена организирана едукација. 

3. Заштита на биолошката разновидност, екосистемите, екосистемските процеси 
и промоција на образованието и рекреацијата. Во вакви заштитени подрачја е 
дозволено присуство на луѓе. Тие може да вклучуваат дури и мали населби, но сите 
активности што се вршат внатре во заштитеното подрачје се контролирани и мора да 
бидат во согласност со принципите на одржливост.

4. Заштита на одредени видови и/или живеалишта/хабитати. Во овие подрачја 
често има потреба од редовни интервенции од страна на управителите за да се задоволат 
потребите на одредени видови или живеалишта.

5. Заштита на подрачјата поради зачувување на природните и културните 
вредности. Во ваквите предели постои вековна интеракција меѓу луѓето и природата, 
што доведе до создавање на специфичен изглед и културно наследство.

ДЕФИНИЦИЈА ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ УСВОЕНА ОД МЕЃУНАРОДНАТА 
УНИЈА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА (IUCN):

Јасно дефинирано географско подрачје кое е препознаено, одредено и управувано 
преку легални и други практични мерки на начин што ги остварува долгорочните 
цели за заштита на природата и придружните екосистемски услуги и културни 
вредности (Дадли, 2008).
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Секое заштитено подрачје се одликува со сплет на различни вредности кои се:

- биолошки (голем број видови, присуство на одредени загрозени видови, разновидност и 
специфичност на живеалиштето и екосистемите),

- геолошки (клисури, кањони, водопади, пештери, врела) или

- културно-историски (археолошки наоѓалишта, традиционални начини на користење на 
природните ресурси, духовни и религиски места).

ЗАНИМЛИВОСТИ:

•	 Вкупниот број на видови кои денес живеат на планетата се помалку од 10% од 
вкупниот број на видови кои некогаш постоеле на Земјата.  

•	 Секоја година исчезнуваат помеѓу 120 и 150 илјади квадратни километри шума, 
што е еднакво на исчезнувањето на 48 фудбалски терени дневно.

•	 Пчелите моторчиња живеат 5-6 недели и за тоа време прават 1/12 од едно 
лажиче со мед.

•	 Мравките можат да носат 20-30 пати повеќе храна од својата тежина.

•	 Пеперутките ги придвижуваат крилјата во облик на бројот 8.

•	 Се смета дека најстарото дрво на светот е џиновската секвоја, наречена Генерал 
Шерман, се наоѓа во Северна Калифорнија и стара е 2700 години.

•	 Највисокото копнено животно е жирафата со висина од 5,5 метри.

•	 Најголемиот цицач е синиот кит, долг 30 метри и тежок 142 тони. 

•	 Бебето на џиновската панда е околу 900 пати помало од мајката кога ќе се роди.

•	 Болвите може да прескокнат раздалеченост 200 пати поголена од должината на 
нивното тело.

•	 Дрвото Tetraberlinia moreliana има плодови кои експлодираат; тоа расте во 
прашумите, и може да ги катапултираат своите семки дури 60 метри оддалечено 
од стеблото.
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Здраво! Јас сум..Ооо, па веќе знаете дека сум тоа јас, Полјанка Ливадовска? Глувчица, 
тукаѓана? И знаете дека со многубројното семејство живеам на ливадата над 
вашата населба?  И дали веќе знаете колку семејства полски глувци може да има? 
Секоја чест! Ова значи дека сте вистински љубители на природата и дека, како 
мене, ја истражувате и запознавате различноста на живиот свет на нашата 
планета Земја. И дали ви е познато колку може да бидат бројни семејствата на 
полски глувци? Секоја чест! Ова значи дека сте вистински љубители на природата 
и дека, како мене, ја истражувате и запознавате разновидноста на живиот свет 
на нашата планета Земја. 

Сигурно имате омилено животно? Чекајте, чекајте, да погодам..тоа е жирафата. 
Таа е највисокото копнено животно и висока е 5,5 метри, што е скоро како висина 
на една двокатна куќа. Може ли да си замислите толкаво суштество? Што, не е 
жирафата? Јас баш би сакала да сум висока колку жирафата..Се сетив, важето 
омилено животно е тигрицата, малото папагалче, чија тежина е еднаква на 
половина сладолед на стапче кој го смачкавте пред малку. Не? Не е тигрицата? 
Тогаш е сигурно зебрата, бидејќи има прекрасно црно-бело крзно. Или тоа е паун со 
прекрасни перја? Славеј кој пее најубаво на светот? Жаба? Што, пак утнав? Тогаш 
ќе ве замолам секој посебно да ми каже кое му е омиленото животни. Благодарам!

Може ли сега некој од вас да ми го прочита овој број: 1.900.000? Добро сега, не е ни 
важно да го прочитаме, туку заедно да откриеме што е тоа на светот што го 
има вво околу милион и деветстотини илјади? Пробајте, слободно, ќе ви помогнам! 
Така е, другари, има толку многу различни видови во светот што научниците ги 
опишале и им дале латинско име. Се сеќавате ли дека токму вака се претставив на 
почетокот, со своето латинско име, Apodemus uralensis? 

Значи, во светот има многу животни, растенија, габи, некои мали организми кои се 
набљудуваат под микроскопи... А се смета дека половина од таа бројка се инсекти. 
Неверојатно, нели? Не ви се допаѓаат инсектите? Не се на вашето мени? На моите 
дома многу им се допаѓаат, особено во лето, но ќе ви раскажувам друг пат за тоа.       

Ние полските глувци го поминуваме целиот свој живот на едно место, на исто 
живеалиште, и добро ги познаваме соседите кои тоа живеалиште го делат со 
нас, исто како што не познаваат и тие нас. Нашите подземни куќи ги градиме во 
шуми, на рабовите на шумите, во овоштарници и градини, а поретко на пространи 
полиња без дрвја. Ако се присетите како е да се биде глушец, ќе разберете и зошто 
е тоа така. Вистина, на отворено сме лесен плен за покрупните птици грабливки 
и птиците. Еднаш речиси ме зграпчи мал јастреб, но успеав да киднам. Велат дека 
ние полските глувци сме значајна алка во синџирот на исхрана, но мене и не ми е 

Приказната 
на Полјанка
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баш најдраго поради тоа. Дали разбирате за што зборувам? Повеќето мои соседи 
имаат слична судбина. Еве, на пример, црвенокосата убавица Верка со украсената 
опашка, која скока од стебло на стебло и... Да, погодивте. Мислам на верверицата. 
Не знаевте дека и Верка Веверка ми е роднинка? Што, не личиме? А нашите заби? 
Мислам на овие предните, секачите со кои глодаме постојано? Вистина е дека таа 
може да скока повеќе и подалеку, поголема е и ја има онаа прекрасна опашка... Е 
сега, вистина е и дека некои животни во шумата мислат дека Веверка е вкусно 
парче. Се сеќавате на оној мал јастреб што за малку ќе ме зграпчеше? Епа, Веверка 
така стрепи од утови, јастреби, диви мачки, лисици и ласици. Затоа таа е добра во 
скокање од стебло на стебло, за да може да им кидне на сите тие грабливки. Иако, 
ако сум искрена, и јас сум многу вешта и брза.

Во природата се‘ е поврзано, некој е некому храна и веќе разговаравме за тоа. Некој 
е некому м. Се прашувате, како е можно тоа? Е вака! Сега замислете големо дрво и 
жителите на тоа дрво ... Како кои жители? Тука е, на пример, Веверка во својата 
шуплина во стеблото, сеницата во своето гнездо на гранка, сипец кој дупчи ходници 
под кората на дрвото, јазовец во своето дувло помеѓу корените. Нели ви се чини 
дека дрвото е многу добар станодавец и затоа никогаш не е осамено? И драго ми 
е поради тоа, бидејќи секое дрво ни е многу важно. Тоа ни дава на сите кислород, 
а без него не би можеле да дишеме. Ни дава пријатна сенка под нејзината крошна 
додека грицкаме некоја зрела вишна или слива. Чекајте, чекајте, а од каде ни е сега 
таа вишна или слива? Така е, од дрвото и сето тоа го добиваме бесплатно... Тоа 
сега ме потсети на пчелите и мувите зунзари што ги облетуваат цвеќињата. 
Тоа не го прават тие само за да се нахранат себеси, да пијат сладок нектар и да 
каснат вкусен полен од цветовите, туку и да не‘ нахранат сите нас. Прашувате 
како?! Едноставно е. На многу растенија им треба нивната помош за да можат 
да развијат плодови со кои потоа многу други животни се хранат, вклучително и 
вие луѓето. Токму така настанале онаа вишна и онаа слива што ги мавнавте во 
сенката на дрвото.

Сигурно сега претпоставувате дека и животните можат да бидат станодавци. 
Знаете ли на кое мало, ситно животинче, дивата мачка и‘ е дом? Густо топло крзно 
со многу, многу храна во близина. Така е, таму ужива болвата. Таа добро скока и е 
многу подвижна, па повеќе сака подвижни куќи, мислам мачки. Оваа болва сè уште 
нема име, па дајте некој предлог... Да бевте болва, како би сакале да ве викаат? 

Сега се сетив на уште еден мој роднина, оној отмен градежен инженер, господинот 
Дабар. Сте чуле за него? Тој им гради куќи на другите животни. Во езерата и 
речните заливи каде живее, си гради брани, за себе да си направи гоооолем базен, 
бидејќи сака да се капе и постојано да има убаво чисто крзно. И не му е грижа што 
други суштества му доаѓаат на гости во неговиот природен базен. Риби, жаби, 
полноглавци, инсекти и птици, сите се таму заедно на базенот. И најдоа начин да 
се дружат заедно и да живеат на исто место.

Кога постојат толку силни врски, како што се во природата, една промена ќе услови 
друга. Тие промени можат да бидат многу незгодни за жителите на природата, 
сфативте, мислам на соседите кои живеат во исто живеалиште. Тие промени се 
особено незгодни кога се ненадејни и неочекувани. Може да се случи некои видови 
да исчезнат од некое живеалиште или дури да исчезнат од планетата Земја. На 
пример, но само на пример, ако исчезнат шумите, Веверка ќе мора да се пресели 
на друго место, бидејќи ќе нема дом и ќе нема каде да најде храна. Но, ако ја нема 
Веверка, тогаш и дивата мачка, лисицата и ласицата ќе имаат помалку храна за 
да си ги подмачкаат мустаќите... Потоа ќе мора да се преселат и да одат во некоја 
друга шума во потрага по храна и безбедно место за нивните дувла. Разбирате 
сега? Важно е да разберете како во природата се‘ е многу поврзано и како и зошто 
една промена условува друга. ... 

Еднаш помислив на свет без мали и големи рипчиња, без ракови и полноглавци, 
без жаби и вилински коњчиња во потокот во шумата. Свет без шума... И ми беше 
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страв од самата помисла на тоа. Сега кога ве запознав, сигурна сум дека сите ние со 
заеднички сили никогаш нема да дозволиме да се случи такво нешто. Така?

Ве задржав денес, а времето е убаво и треба да си играте и да ја продолжите 
приказната за живиот свет на планетата. Ви подготвив неколку забавни 
активности и игрички кои ќе ви откријат занимливости за различните видови и 
начинот на кој живеат. Можете да ги правите внатре или надвор, како што си 
сакате повеќе. Ќе ви се допадне, сигурна сум! Ве поздравувам до некоја нова средба и 
некоја нова приказна. Голем глувчешки поздрав! Цив, цив!

1. Цртање на чудовишта
Цел: будење на љубопитноста пред истражувањето на новото живелаиште/животен простор/хабитат.            

Материјал: бела хартија или тетратка, боички или фломастери, јаженце (околу 15м), штипки. 

Број на учесници: 5–25.       

Траење: 10 минути.    

Упатство: едукаторот избира животно кое вообичаено се наоѓа во живеалиштето кое подоцна 
ќе се истражува. Со сликата на организмот во рака, едукаторот е единствениот кој ја гледа и 
малку по малку им ја опишува на децата. Тој се обидува да даде необични, ама точни упатства. 
Децата го цртаат она што воспитувачот го опишува во нивната тетратка или на хартија. На 
крајот, на цртежите обично има чудовишта. Тоа е смешен момент − кога децата покажуваат 
што разбрале и го споредуваат нивниот цртеж со сликата на опишаниот организам. Можете 
да ги изложите сликите на чудовиштата во галерија на отворено и со помош на јаженцето и 
штипките ќе ги закачите сите цртежи (на пример, помеѓу две дрвја).        

Напомена: цртежите се обично многу оригинални, креативни и изненадувачки. Добри се за 
декорирање на училници или за прераскажување на другите како сте го поминале денот на отворено.   

                                           

2. Истражувачка експедиција
Цел: запознавање со блиското живеалиште или заштитено подрачје и неговите карактеристични 
животински видови. Запознавање со инсектите и другите мали животни со цел да се надмине 
стравот од нив, кој е чест кај децата.

Материјал: во зависност од типот на хабитат/живеалиште ќе ви биде потребно: 

Вода: мали мрежи (обично се користат за аквариуми) или кујнски цедалки, четки (за внимателно 
преместување на малите животни од мрежите или цедалките во мини-аквариуми): една за 1–2 
деца; бели плитки водоотпорни садови (како мини-аквариуми за привремено сместување на 
животните): 3–5 за целата група, лупи и книги или слики со најчестите водни животни

Ливада: мрежи за инсекти (купени или самостојно направени од стари завеси и стари тениски 
рекети) за фаќање летечки инсекти, како што се пеперутки и слично, лупи и книги или слики од 
најчестите инсекти.

Шума: лупи и книги или слики со најчестите шумски животни. Доколку се достапни летечки 
инсекти или водни живеалишта, тогаш користете го и горенаведениот материјал.

Број на учесници: 10–30, големите групи поделете ги на неколку помали, така сите деца ќе 
бидат активно вклучени. 

Траење: 90 минути и повеќе.
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Упатство: во зависност од видот на живеалиштето, изберете материјали за истражување 
на фауната. Дајте им на децата краток вовед во начинот на користење на овие материјали. 
Насочете им го вниманието на фактот дека тоа се живи суштества и погрижете се животните 
во ниту еден момент да не дојде до нивна повреда или до смрт. Уверете се дека сите видови се 
внимателно вратени во природното живеалиште по набљудувањето. Оставете ги некое време 
самостојно да ги фаќаат сите водни инсекти или други мали суштества во садовите полни со 
вода и оттаму да ги тргаат со помош на четка. После околу 30 минути, соберете ги повторно 
за заедно да ги погледнете различните видови во „мини-аквариумите“. Со помош на четка 
можете исто така да извадите поединечни инсекти и да ги ставите на лупа за да ги покажувате 
посебно. Ако се наоѓате во ливада или во шумско живеалиште, ставете го секој поединечен 
вид од мрежата на празна лупа и соберете ги кога ќе ги наполните сите лупи за подобро да 
ги видите сите видови заедно. Инсектите или пајаците од земјата или од грмушките може 
директно да ги фаќате во чашите. Имајте на ум дека големите инсекти, како што се скакулците 
или пеперутките, се мачат кога ги чуваме во релативно мали садови премногу долго. Најдобро 
е да ги ослободите што е можно поскоро! Доколку е потребно, направете список со имиња или 
собирајте цртежи од пронајдените видови што децата можат да ги однесат дома. Потоа можете 
да направите втор круг на фаќање.

Напомена: се препорачува да имате помошници, бидејќи активноста може да стане многу 
„темпераментна“ и учесниците да се возбудат поради ловењето и барањето. Да се води сметка 
за безбедноста на децата и активноста да се прилагоди на возраста.

3. Клуч за одредување на дрвенести видови
Цел: запознавање со видовите дрвја во одреден простор на основа на листот (двор, парк, 
улица, заштитено подрачје..)  

Материјал: однапред да се подготват клучевите со моделите на лисја, свежи или примероци 
од хербариум.

Број на учесници: 5–25, работата може да е самостојна, во пар или во групи од по 3 до 4 учесници.

Траење: 30 минути.

Упатство: секоја група деца добива по еден клуч за лисјата, т.е. пластифицирани модели 
на лисја. Тие треба да седат за време на оваа активност и да имаат на располагање свеж 
или хербариумски материјал. На еден примерок, покажете како да го користите клучот, 
т.е. покажувајќи ја дршката на листот, плочата и работ на листот, да се објасни како тие се 
споредуваат со моделот на листот од клучот. Кога ќе најдат соодветен лист, едукаторот го чита 
името на стеблото на кој листот припаѓа. Одете по групите додека работат и набљудувајте ги, 
и иако изгледа едноставно, ова е многу предизвикувачка задача. Напредните групи кои брзо 
ја завршуваат задачата може да им помогнат на побавните групи.

Напомена: активноста може да ја работите и за време на прошетка− децата ќе треба да 
пронајдат и препознат што е можно повеќе видови на основа на изгледот на листовите од 
клучот и после тоа ќе треба заедно да ги именуваат.
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4. Кој сум јас?
Цел: запознавање со растенијата и животните од различни екосистеми.

Материјал: до 10 картички со слики од карактеристични растенија и животни од различни 
екосистеми (нпр. шума, планина, море, река) , штипки. 

Број на учесници: до 30. 

Траење: 15 минути или повеќе. 

Упатство: изберете екосистем и прво погледнете ги сите картички со децата, уверете се дека 
сите деца знаат за видот на картичките. Разговарајте малку за видовите на картичките и 
нивните карактеристики - дали е она дрво, цвет, колку нозе има, дали има крзно, пердуви или 
крлушки... Потоа изберете еден до тројца волонтери, дадете им да извлечат картичка, водете 
сметка да не видат кој вид е на неа, и закачете им ја картичката на грбот со помош на штипка. 
Нивната задача е да го погодат својот идентитет поставувајќи прашања на други деца кои 
ќе може да одговораат на прашањата со да или не. Ако одговорот е потврден, волонтерот 
може да постави уште едно прашање, а ако одговорот е негативен, тогаш прашањето го 
поставува следниот волонтер. Така тие се менуваат во круг додека не го погодат растението 
или животното. Кога ќе погодат што се, картичката можат да ја закачат на предната страна од 
облеката. Наведувајте ги да ги формулираат прашањата со карактеристики на растенија или 
животни, на пример „Дали имам 4 нозе?“ или „Дали имам крзно?“ или „Дали имам лисја?“, а не 
да поставуваат директни прашања: „Дали сум јас дива мачка? или „Дали сум јас даб?“.

Напомена: во зависност од возраста на децата, изберете слики од карактеристични видови 
и менувајте го начинот на поставување прашања. Ако работите со деца од помала возраст, 
одговорите на прашањата не мора да бидат само да или не, можете да им помогнете и да 
одговорите со малку повеќе зборови, но не кажувајте премногу за видот кој треба да го погодат. 
Разговарајте со децата за разновидноста на растителниот и животинскиот свет и нивната улога 
и поврзаност во екосистемот.

 

ПРЕДЛОГ ОД ВИДОВИ ЗА РАЗЛИЧНИ ЕКОСИСТЕМИ 

ШУМСКИ СЛАТКОВОДНИ МОРСКИ

01. Даб 
02. Бука 
03. Црн бор
04. Кокиче 
05. Темјанушка
06. Вргањ (или некоја друга печурка)

07. Горска жаба 
08. Дождалец
09. Смок 
10. Ридска желка
11. Сеница
12. Клукајдрвче 
13. Рис/дива мачка 
14. Верверичка
15. Срна

01. Воден лилјан 
02. Водена дрезга  
03. Речна школка 
04. Пливачка бубачка веслач
05. Жаба 
06. Белоушка 
07. Блатна желка
08. Сом (сештојад)

09. Штука (месојад, предатор)

10. Крап (тревопасен)

11. Сива чапја 
12. Дива патка
13. Рибарче
14. Видра 
15. Дабар

01. Корали
02. Најразлични школки 
03. Морска краставица
04. Морски полжав 
05. Морски еж 
06. Морско коњче 
07. Октопод 
08. Ајкула 
09. Раја 
10. Риба-кловн
11. Рибата лист
12. Туна
13. Делфин 
14. Кит 
15. Фока
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5. Пронајди го своето дрво 
Цел: сензибилизација кон природата со посебен фокус на сетилото за допир.

Материјал: прекривка за очи за секој пар.

Број на учесници: 6–30, активноста се извршува во парови.

Траење: 20 минути. 

Упатство: активноста се изведува во шума или во парк. Децата се поделени во парови. 
На едниот од парот му се врзуваат очите, потоа се врти неколку пати во круг за да изгуби 
ориентација. Второто дете сега внимателно го води до дрвото оддалечено околу 10-20 метри и 
му укажува на опасностите на патот. Задачата е следна: детето со прекривката на очите треба 
да го запознае дрвото за подоцна да може да го најде повторно без врзани очи. Откако ќе го 
допре/почувствува дрвото, детето што го води, го враќа детето со прекривката на очите на 
почетната точка, повторно го врти детето со врзани очи неколку пати во круг, а потоа му ја 
вади прекривката. Сега задачата е тоа дете да помине низ шумата или паркот и да се обиде 
повторно да го најде баш тоа дрво без туѓа помош. Кога ќе се најде дрвото, децата ги менуваат 
улогите и повторуваат се‘ уште еднаш.

Напомена: обратете внимание на можните опасности како што се стрмните надолнини или 
дупките. Многу лесно може да се игра повеќе од два пати.

6. Селски штрк
Цел: игровни активности со цел разбирање на предизвиците со кои се среќаваат миграторните 
видови во текот на своето патување.

Материјал: јаженца/коноп, хартија, подложки за кампување или сличен материјал кој ќе ги 
претставува различните екосистеми или заштитените подрачја. Долг коноп може да послужи 
за означување на границите на полето на активноста. 

Број на учесници: 15–30. 

Траење: 30–45 минути.

Упатство: одредете го полето на кое ќе се спроведува активноста и означете го. Големината 
на полето ќе зависи од големината на групата, но погрижете се да имате најмалку 15 метри од 
едниот крај до другиот, ширината може да варира. Водете сметка на безбедноста, децата треба 
да трчаат за време на оваа активност (избегнувајте површини со дупки, висока вегетација, 
кал...). Со јаженцата во различни бои, со хартиите, хула-хоповите или некои други предмети, 
обележете на полето различни екосистеми, а некои од нив може да бидат и заштитени 
подрачја. Направете ги така учесниците да можат да застанат внатре во екосистемот, бидејќи 
само во нив ќе бидат заштитени од разни закани.

Прв круг: група деца стои на едниот крај од полето. Заедно изберете миграторен/преселнички 
вид, на пример, бел штрк (можете да им понудите неколку видови кои се селат, и за кои сте ги 
подготвиле потребните информации). Раскажете приказна за неговиот живот и живеалиштата, 
со што се храни, каде прави гнезда итн. Додека го слушаат ова, децата глумат дека се штркови 
и се поистоветуваат со нивната улога играјќи си (градат гнездо, несат јајца, ги чуваат, ги хранат 
малите птици итн.). Објаснете им дека штрковите мора да одлетаат од тука (еден крај од полето 
може да ја претставува Европа) до другиот крај на полето (кој може да ја претставува Африка). 
Јасно истакнете дека претстојната миграција е долго, напорно и опасно патување кое трае 
2 до 3 месеци. Птиците мора да се одмораат, да се хранат и да соберат сила за следниот дел 
од патувањето - и затоа избираат привлечни екосистеми и заштитени подрачја кои им ги 
пружаат сите овие потребни услови. Помеѓу обележаните полиња, во кои се наоѓаат храна, 
мир и засолниште, сепак има простор каде на птиците им се закануваат разни опасности. Тие 
опасности може да бидат, на пример, недостаток на храна, болести или лоши временски услови. 
Детето кое ќе претставува одредена опасност (едно дете за една опасност) ќе се обидува да ги 
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фати сите птици кои не стојат на обележаните полиња (различни екосистеми или заштитени 
подрачја). „Штрковите“ кои ќе ги допре „опасноста“ мора да го напуштат полето, на пример, 
изгладнети се или се разболеле. Останатите птици пристигнуваат на другиот (безбеден) крај. 
Тука можете повторно да им раскажувате што прават штрковите во Африка.

Втор круг: отстранете еден или два екосистеми или заштитени подрачја и раскажете приказна 
поради што дошло до тоа (веќе не е заштитено со закон, неопходно било да се направи простор 
за туристичка инфраструктура, развојот на градот ја проголтало и таа област итн.). Групата се 
обидува да се врати на другиот крај, а да не ги фатат децата кои претставуваат „опасности“, 
затоа што сега е многу потешко отколку порано, бидејќи имаат помалку безбедни места на 
полето, но поголем е и бројот на опасности. Во секој следен круг можете да внесете нова 
опасност. Започнете со природните фактори како што се возраста, болестите, недостатокот на 
храна, неповолните временски услови, а потоа продолжете со човечките негативни фактори 
како што се ловокрадството или климатските промени.

Трет круг: повторно отстранете една или две заштитени области, или некој од обележаните 
екосистеми, и раскажете ја приказната зошто дошло до тоа (наведувајќи различни причини 
од претходниот круг - на пр. индустриски развој, изградба на нов пат). Групата се обидува да 
стигне до другиот крај и повторно се соочува со низа опасности. Играјте ја активноста некое 
време или додека никој повеќе не остане во полето.

Напомена: многу добар ефект може да се постигне доколку повторно го изиграте првиот круг 
со сите заштитени подрачја и екосистеми и со мал број на опасности – за да се почувствува 
разликата.

ЕВРОПА

МЕСТО ЗА ОДМОР

АФРИКА

ЗАШТИТЕНО 
ПОДРАЧЈЕ

ХРАНИЛИШТЕ

ЕЗЕРО

РЕКА
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7. Од семка до јаболко
Цел: преку насочена фантазија да се објасни животниот циклус на растението и деловите на 
дрвенестите растенија.

Материјал: не е потребен никаков материјал. 

Број на учесници: неограничен. 

Траење: 10 минути.

Упатство: децата стојат собрани околу едукаторот кој раскажува приказна, и го слушаат и 
ги следат неговите инструкции: легнете на страна, спојте ги нозете до колената, повлечете 
ги до градите и завиткајте ги рацете околу колената. Свиткајте ја главата кон колената колку 
што можете. Замислете дека сте едно мало семче од јаболко кое треба да прерасне во голема, 
разгранета јаболкница. Во земјата сте внатре, околу вас се‘ е мрачно, студено и темно. Уште 
е зима. Стигаат првите сончеви зраци до почвата. Земјата се загрева. Сонцето грее и ви ја 
подарува неопходната топлина. Врне слаб дожд, ја натопува земјата и ја гаси вашата жед. 
Семчето набабрува, расте, бидејќи мембраната со која сте обложени пукнала и оалободен ви 
е патот кон површината на земјата. Раширете се и помрднете се малку, исто како семчето во 
земјата. Сега семчето пушта никулец: полека клекнете и полека, полека, полека испружете ја 
едната рака нагоре, над главата. Од никулецот се развива корен: раширете ги нозете и добро 
заземјете се и зацврстете се за почвата. Си расте и стебленцето, се дебелее и оди во височина. 
Растете сега како дрво, растете и полека исправајте се. И гранките на стеблото растат, се 
развиваат. Испружете ја едната рака, гранката нагоре, и со другата рака испружете ја другата 
гранка. Сега отворете ги прстињата од дланката и дозволете му на своето дрво да процвета 
и да покаже лисја. Сега сите раце се кренати нагоре. Се чувствувате како голема, разгранета 
јаболкница. Сега лисјата треперат на благото ветренце. Сончевите зраци ги милуваат. Со 
помош на храна од земјата, водата и Сонцето, од цветовите настануваат плодови. Пристига 
топло лето и сега на гранките растат слатки, румени јаболчиња. Свиткајте ги дланките во 
тупаници, нека бидат јаболка. Сега е жолта есен и јаболката се веќе зрели. Наберете еден 
сочен плод, загризете го и уживајте во слатките плодови. Јадете, џвакајте. Огризокот може да 
го фрлите на земја, подалеку од стеблото и повторно бидете мало семче од јаболко, кое сега 
расте во земјата, на друго место. Приказната повторно се повторува. 

Напомена: приказната може да ја прилагодите на возраста на децата и на карактеристиките 
на растителниот вид кој сакате да го проучувате. Доколку имате услови за тоа, послужете го 
овошјето после спроведената активност.
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МОЕТО МЕСТО ВО ПРИРОДАТА 
Тема: Активен придонес во 

зачувувањето на природата 

Планетата Земја е нашиот единствен дом. Ни пружа се‘ што ни е 
потребно за живот - вода, воздух, храна, разновидни материјали 
и прекрасни пејсажи за разонода и уживање. И затоа треба да ја 

почитуваме, да се однесуваме одговорно и да ја заштитиме. 
Ајде да го направиме тоа сите заедно.



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

Имаме само една планета, Земјата. Нејзините капацитети да издржува голем број различни 
видови, вклучувајќи ги и луѓето, се големи, но суштински ограничени. Секојдневно природата 
ни обезбедува голема низа ресурси, услуги и искуства, а ние ги користиме неразмислувајќи 
како тие се создаваат, од каде ни доаѓаат и колку време е потребно за нивна евентуално 
обновување. Кога потребите на луѓето за овие различни капацитети го надминуваат она 
што е расположливо, рамнотежата на сите природни системи на Земјата се нарушува. Затоа 
е потребно да се развиваат и негуваат животни навики и стилови кои ќе придонесуваат во 
зачувувањето на природата и кои ни овозможуваат да живееме во хармонија со природата, 
почитувајќи ги врските со кои сме поврзани.

Често ни се чини дека ние како поединци не можеме ништо да промениме и дека нашите 
секојдневни постапки, без разлика дали се позитивни или негативни, не можат да влијаат 
на состојбата на планетата. Меѓутоа, секогаш кога ќе фрлиме пластична кеса, јадеме месо 
или летаме со авион, тие одлуки и тие постапки имаат влијание и затоа не се независни од 
остатокот на светот. Сите ние сме одговорни за последиците од нашите постапки и тој факт 
би требало да влијае на нашите одлуки, и да доведе до позитивна промена во однесувањето. 
Идејата е своите секојдневни активности да ги усогласиме со капацитетите на нашата планета 
и да разбереме дека имаме моќ да промениме нешто на подобро.

Важно е така да ги воспитуваме и учиме нашите деца. Кога еднаш ќе почнеме со истражувањето 
на можностите и кога ќе почнеме да дејствуваме во согласност со едноставните практични 
активности, како што е исклучување на светлото во соба во која не престојуваме, кога ќе 
почнеме со планираната размена на играчки, облека или книги, кога ќе почнеме со селекција 
на отпадот, рационално користење на водата, и уште да дојдеме до самостојно одгледување на 
храната, ќе знаеме дека во нашето семејство, во нашата градинка или училишен колектив, во 
нашето соседство или местото, сме поттикнале и вовеле промени кои се важни за одржливиот 
развој на нашата планета. 

Другари мои, се познаваме веќе долго и добро. Поминавме многу заедно. Се сеќавате 
ли како се запознавме? И кога заедно копавме и создадовме земја? Се сеќавате 
ли на нашата приказна за водата? А оние за воздухот? Морам да признаам дека 
сум особено горда што сега знаете што значи зборот биодиверзитет. О, колку 
само уживам да си разговарам со вас, да се дружиме и да учиме во природата, за 
природата и за доброто на природата. Во право сте−За сите нас!.

Приказната на 
Полјанка
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Имаме еден заеднички дом, нашата планета Земја. Знам дека го знаете тоа. 
И знаете дека секој, ама баш секој, има свое место во природата и дека поради 
некоја причина е многу посебен, важен и битен. За така да остане и понатаму 
и за нашиот дом да го зачуваме и користиме така за на сите долго и добро да 
ни трае, нешто мора да се смени. Во право сте, луѓето ќе мора да менуваат 
некои свои однесувања. Сите луѓе. Така е! Сигурна сум дека сте размислувале 
за тоа и веќе имате некоја одлична идеја. Другари, што е тоа што можете 
да го правите или работите секој ден, а да е за доброто на нашата планета? 
Не се шегувам, доволно сте возрасни за да го изгаснете светлото во собата 
во која не престојувате, нели? Или да направите роденденска честитка за 
вашите пријатели, наместо да купите готова? Дали е тоа тешко? Не е. 
За тоа зборувам! Тоа се корисни и важни работи кои секој од нас може да ги 
направи, иако ни изгледаат мали и безначајни. Но, ако многумина од нас, секој 
ден, прават многу такви навидум мали нешта, тогаш тие веќе не се ни мали ни 
безначајни. Разбирате? Тогаш во таа приказна вклучете ги и другите пријатели 
и семејството и роднините и соседите и сограѓаните во таа приказна... И тогаш 
ќе имаме цел еден град од луѓе кои се грижат за природата. Ураааа! А тоа и го 
сакавме, луѓето да го променат своето однесување и однос кон природата.

Тргаме веднаш. Ајде, кажете ми три работи од кои ќе почнеме, сега, веднаш! 
Што е тоа што вие лично можете да го промените во вашето однесување? Да 
придонесете! Почнуваме од тоа и го правиме тоа следната недела. Договорено? 
Потоа го прошируваме списокот.

Ви подготвив список на едноставни и забавни активности кои ќе ви овозможат 
вам и на сите наши деца активно да учествуваат, да дадете личен придонес во 
зачувувањето на планетата Земја и да станете чинители на промената која 
сакаме да ја видиме во светот.

Воведете го правилото 4Р  
 
Воспоставете го правилото на четирите „Р“ во вашата група од градинка или училиште: 
редуцирајте го сето она што го користите и/или фрлате (на пр. пластични чаши и чинии, 
нездрави грицки), reuse (од англиски: повторно употребете ги работите кои еднаш сте ги 
користеле−цртајте од двете страни на хартијата, разменувајте играчки), рециклирајте 
(одделете го отпадот што може и понатаму да се рециклира, на пр. пластични капачиња, 
хартија, стакло), и recover waste-обновување на она што станало отпад ( размислете за тоа 
како ги користите работите кои ги користите−исклучете ги непотребните светилки, исклучете 
ја чешмата додека ги сапунисувате рацете, поправете играчки);

Здрава ужинка за здрави деца и здрава планета  
 
Во договор со родителите на децата, обезбедете им најмалку два пати неделно ужина чие 
„пакување“ се јаде, на пр. јаболко, праска, пиперка, зелка, морков, келераба и разговарајте со 
децата за последиците од складирањето и уништувањето на вишокот пакување и непотребната 
амбалажа. 



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

Мирисна градина  
 
Направете сопствена градина и засадете зачини или салата кои ќе ги користите за 
подготвувањето на оброците. Дајте им можност на децата да се занимаваат со градинарство 
и да го следат процесот на создавање на храната. 

Клуб за размена  
 
Организирајте еднаш месечно Клуб за размена на играчки, книги, облека, пенкала, рецепти 
со здрава храна, платнени торбички… Разговарајте со децата за вистинските потреби и 
навиките на потрошувачкото општество. 

Сите лица на природата 
 
Уживајте во својот свет и набљудувајте ги промените кои и‘ ги носат на природата сите 
годишни времиња. Организирајте истражувачки прошетки во природата за време на 
различни годишни времиња и временски (не)прилики, водејќи сметка децата да се адекватно 
опремени со облека (кабаница, непропустлива облека..) 

Живите суштества околу нас 
 
Проучувајте ги растенијата и животните кои живеат во вашата околина. Следејќи ги 
интересите на децата, направете изложба, галерија со растителни и животински видови од 
вашиот двор, улица, населба...Дури кога ќе се запознаете со нив, преминете на видови од 
други континенти или оние кои се заштитени. 

Еко театарче  
 
Испланирајте и вежбајте драмска претстава со еколошки теми и презентирајте ја на 
другарите и родителите. Инспирирајте ги децата да смислат сценарио, помогнете им да 
направат сценографија, да ги поделат одговорностите и улогите за време на спроведувањето 
на активностите.

Еко забава  
 
Направете вистинска еко забава - користете различни материјали и рачно изработете ги 
поканите, украсите и костимите, набавете храна произведена на органски начин, закуската 
сервирајте ја на еден голем послужавник, наместо слатки, послужете овошје и зеленчук, 
послужете лимонада или чај.
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НАПРАВЕТЕ СВОЈА ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА
Природата е таинствена и затоа ги буди љубопитноста и истражувачкиот дух кај децата. Природата ја вдахнува 
нашата потребата за игра, истражувачкото и искуственото учење и затоа тие методи најчесто ги користиме 
во работата со децата кога ги истражуваме и откриваме нејзините тајни. На овој начин ги доближуваме 
децата до природата, го олеснуваме и овозможуваме разбирање на сите природни појави и процеси кои се 
случуваат во нашето опкружување. 

Раскажувањето приказни е исто така метода која ги мотивира и инспирира децата. Децата со големо 
задоволство се поистоветуваат со одредени ликови во приказните, па лесно и речиси незабележливо 
стекнуваат одредени знаења на интересен и разигран начин. Кога работите со група деца, го користите 
раскажувањето тогаш кога сакате да го привлечете нивното внимание, да го поттикнете нивното активно 
учество и да ги мотивирате за истражувачки задачи.

За приказните на Полјанка за важни теми од овој прирачник да имаат полн ефект, ви препорачуваме прво 
да ја направите шармантната глувчица Полјанка, а потоа да ја оживеете со свои приказни. Со помош на 
едноставна кројка, кратки упатства за работа, малку труд и доволно време и имагинација, секој едукатор ќе 
направи своја автентична Полјанка, подготвена за нови приказни и големи откритија.

Ископирајте ја шемата на хартија и исечете ја. Подгответе го материјалот (парче материјал или парталчиња 
од искористена облека) и на него прецртајте ја хартиената кројка. Спојте ги двете бочни страни и сошијте 
ги со машина или рачно. Сега поврзете го и дното, но така што ќе оставите отвор во близина на опашката 
низ кој подоцна ќе го наполните телото на глувчицата. Превртете го глувчето низ таа дупка, за шевовите да 
останат внатре. Глувчицата наполнете ја со силиконско полнење, конфлин или лаванда. Подгответе конец 
за опашката, протнете го низ отворот и зашијте ја. Од филцот исечете два круга за ушите, направете прорез, 
свиткајте го материјалот и зашијте ги ушите. Извезете ги очите. Зашијте ја Полјанка на трака што можете да ја 
закачите на раката или околу вратот. 

 
 ОСНОВА – 1 ПАРЧЕ

ТЕЛО – 2 ПАРЧИЊА

УШИ – 2 ПАРЧИЊА



ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ПОЛЈАНКА ЛИВАДОВСКА

Полјанка Ливадовска е сега подготвена за нова приказна и авантура.
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ПОИМНИК
АНТРОПОЦЕН

Назив предложен од група научници за геолошката доба која датира од 
почетокот на значајното влијание на човекот врз природните 
екосистеми, вклучувајќи ги и климатските промени предизвикани од 
човечки активности. Влијанието е толку силно и сеприсутно што може да 
се детектира во сите сфери – во водата, во земјата, во воздухот, па дури и 
кај живите суштества.. 

АТМОСФЕРА Заштитаната обвивка околу планетата Земја која е составена од различни 
гасови. Повеќето планети си имаат атмосфера со специфичен состав.

АТОМ И 
МОЛЕКУЛА

Атомот е најмалата структурна честичка. Секое цврсто тело, течност, гас и 
плазма се составена од атоми. Нивната големина е исклучително мала и 
обично изнесува околу 100 пикометри (десет милијардитиот дел од 
метарот). Молекулата се формира со спојување на два или повеќе атоми 
на исти или различен елемент. На пр. молекулата на кислород во 
воздухот се состои од два атоми на кислород O2, а молекулата на вода се 
состои од 2 атоми на водород и еден атом на кислород H2O. 

БИОЛОШКА 
РАЗНОВИДНОСТ 
/ БИОДИВЕРЗИТЕТ

Разновидноста на сите живи суштества на планетата Земја, односно, 
севкупноста на гените (генскиот диверзитет), видови (диверзитет на 
видовите) и екосистеми (диверзитет на екосистемите).

ЕФЕКТОТ НА 
СТАКЛЕНА 
ГРАДИНА

Процес на загревање на планетата Земја, кој настана со нарушување на 
енергетската рамнотежа помеѓу количината на зрачење што површината 
на Земјата ја прима од Сонцето и ја враќа во вселената. Дел од 
топлинското зрачење кое стига до земјината кора, се одбива во 
атмосферата и наместо да оди во вселената, се апсорбира од некои гасови 
во атмосферата и повторно зрачи накај Земјата. На овој начин се 
зголемува температурата на површината на Земјата. Гасовите кои 
најмногу придонесуваат за овој феномен се јаглерод диоксидот и метанот.

ЕКОЛОГИЈА

БИОСФЕРА

Природна наука која ги проучува односите помеѓу живите организми, 
како и нивното влијание на средината во која живеат и влианието на таа 
средина на нив.  

ЕКОСИСТЕМ Екоситемот е простор (биотоп, живеалиште) населен со организми и 
нивните заедници (биоценози).
Екосистем = биотоп + биоценоза. 
Нпр. Шумски екосистем = географски простор кој го опфаќа шумата 
(биотоп) + сите живи суштества кои живеат во таа шума (биоценоза).

ФАУНА Заедничко име за целиот животински свет на одреден простор (подрачје, 
земја, континент, специфична животна средина...) или одреден геолошки 
период. На пр. морска или слатководна фауна, шумска фауна, мочуриште, 
пештера, фауна од Јура итн.

ФЛОРА Заедничко име за целиот растителен свет на одреден простор (подрачје, 
земја, континент, специфична животна средина...) или одреден геолошки 
период. На пр. флората на Европа, флората на Динарските планини, 
Девонска флора, цревна флора, слатководна флора итн.

Просторот или подрачјето на планетата Земја во која се наоѓаат живите 
организми.  Опфаќа делови од цврстата обвивка на планетата 
(литосфера), областите на водата (хидросфера) и воздушната обвивка 
(атмосфера).
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ФОТОСИНТЕЗА Процес во кој растенијата од јаглерод диоксид и вода, со помош на 
енергијата на сончевата светлина во сите нивни зелени делови (најмногу 
во лисјата), создаваат хранлива материја - шеќер. Во овој процес се 
создава и кислород кој растенијата го ослободуваат преку лисјата.

ИНВАЗИВНИ 
ВИДОВИ

Оние видови на живи организми кои по доаѓањето на друго живеалиште 
поради недостаток на природни непријатели, почнуваат неконтролирано 
да се размножуваат и го заземаат расположливиот простор за живеење. 
Тоа се недомашни видови кои природно не населуваат одредени 
екосистеми или подрчја, туку навлегле во нив преку намерно или 
случајно внесување. Внесувањето или ширењето на туѓи видови може 
негативно да влијае на биолошката разновидност, здравјето на луѓето 
или да предизвика економска штета. Некои од инвазивните видови кај 
нас се киселото дрво, амброзијата, калифорниската пастрмка, 
црвеноушната желка и тигрестиот комарец.

КАПИЛАРНОСТ Својство на течноста кое овозможува водата и супстанциите растворени 
во неа да се движат низ многу тенки цевчиња (во растенијата се 
нарекуваат спроводливи снопчиња) без дејство на силата на 
гравитацијата или во спротивна насока од силата на гравитацијата.

КЛИМАТСКИ 
ПРОМЕНИ

Промените во статистичката дистрибуција на временските обрасци во 
временскиот период од десет до милион години. Тие се предизвикани од 
природни фактори како што се варијации на сончевото зрачење кое го 
прима Земјата, промени во ротацијата на Земјата, придвижување на 
тектонските плочи, вулкански ерупции и биотички процеси. Одредени 
човечки активности се идентификувани како примарни предизвикувачи 
на тековните климатски промени кои се случуваат во  изминатите 
неколку децении, а кои честопати се означени како„глобално 
затоплување“.

МАСОВНО 
ИЗУМИРАЊЕ 
НА ВИДОВИТЕ

Нагло намалување на бројот на видови во релативно краток временски 
период. За разлика од позадинското изумирање на видовите, кое се случува 
исклучително бавно и континуирано за време на еволуцијата, масовното 
исчезнување се случува нагло, за што сведочат фосилните наоди.

ОПРАШУВАЊЕ 
(ПОЛИНАЦИЈА)

Процес во кој поленот се пренесува од прашникот (машкиот дел) на еден 
цвет до толчникот (женскиот дел) на друг цвет. Опрашувањето може да се 
врши со помош на ветер, вода или различни видови животни. Овие 
животни ги нарекуваме опрашувачи или полинатори, и тоа може да 
бидат пчели, оси, бумбари, муви, тврдокрилци, пеперутки, молци, мравки, 
полжави, колибри и лилјаци.

ПЕДОЛОГИЈА Наука која се занимава со проучувањето на постанокот на земјата, 
нејзината морфологија и особините на земјата.

ПОПЛАВНИ 
ЖИВЕАЛИШТА

Живеалишта кои подлежат на повремено, сезонско или редовно 
ополавување. Тоа се најчесто ливади, шуми и пасишта кои се наоѓаат во 
долините на реките.

Река која потопува дел од својот тек во јама или бездна и тече низ 
пештерски канали.

ПОНОРНИЦА

Карактеристика на водата на својата површина, поради привлечните сили 
помеѓу молекулите да формира еластична мембрана. Ова овозможува 
водата секогаш да биде како во купче, собрана, и,помеѓу другото, да 
формира капки вода. Помеѓу течноста и воздухот, површинскиот напон се 
јавува поради поголемото меѓусебно привлекување на молекулите на 
водата отколку со молекулите на воздухот.

ПОВРШИНСКИ 
НАПОН 
НА ВОДАТА
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ЖИВЕАЛИШТЕ 
(БИОТОП)

Просторно ограничена единица, со специфичен комплекс на еколошки 
фактори, во која живее одреден вид на организам и каде може да најде 
храна, засолниште, заштита и лица од спротивниот пол за репродукција.

УСЛУГИ 
НА ЕКОСИСТЕМОТ

Видови услуги кои природата ги пружа бесплатно, а човекот ги користи. 
Нпр. Опрашувањето на растенијата од страна на инсектите, природното 
филтрирање на атмосферската вода, расположивост на рибите во 
водените екосистеми, формирање на земјата, природен простор за 
рекреација, физичкото и менталното здравје на луѓето.

ВИД (БИОЛОГИЈА) Според најчесто цитираната дефиниција, видот во биологијата означува 
збир на меѓусебно генетски слични единки кои можат да се 
размножуваат, а од другите видови се репродуктивно изолирани.

ЗАШТИТЕНИ 
ПОДРАЧЈА

Јасно дефинирано географско подрачје кое е препознаено, одредено и со 
кое се управува преку законски и други практични мерки на начин со кој 
се постигнуваат долгорочни цели за заштита на природата и 
придружните екосистемски услуги и културни вредности.

ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА

Збир на различни постапки и мерки кои спречуваат загрозување на 
животната средина со цел зачувување на биолошката рамнотежа.
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