ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВЕТА НА ДЪРВЕТАТА
В рамките на проект “Екообразование чрез активно преживяване на
природата”, финансиран от Британското посолство, “Еквилибриум”
осъществи обучителни сесии с деца за изследване на Света на Дърветата от
различни гледни точки:
o
o
o
o
o

дълголетие
забележителни качества
принос към равновесието на природата
значение за хората
въздействие върху човешкото съзнание през вековете

И най-главното – децата осъзнаха заплахата, произтичаща от човешката
дейност.

Един от основните уроци, който научихме, докато разработвахме тези
разнообразни и комплексни модули е как различни критерии си
противоречат при определяне на последователността и продължителността
на сесиите. В действителност, практическите съображения надделяха над
“чистите” тематични и идейни връзки.
Помислете си за следното:
 Природата и съответно дърветата се променят през различните сезони
– кога е най-подходящото време за планираната дейност?
 Колко време ще отнеме подготовката на сесията?
 Кое е най-удобното място и кога е достъпно / може да се използва?
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 Дейността изисква ли да се проведе навън, когато времето е топло
или може да се осъществи и на закрито, през зимата?
 Дейността “цапаща” ли е?
 Можем ли да се сдобием с необходимия материал, инструменти и да
намерим подходящите хора към момента на провеждане на сесията ?
 Трябва ли ни родителско съгласие преди да предприемем някоя
дейност?

Както се досещате, голяма част от материалите, необходими за сесиите,
могат да се вземат от Майката Природа. Чудесно! Не струва нищо и винаги е
в наличност (съобразявайки се с промяната на сезоните). Но ни се иска да
припомним, че Майката Природа може да бъде своенравна. Ако ви трябва
кора от дървета във вторник сутринта и вие отлагате събирането й до
понеделник вечерта, ще направите голяма грешка. Защото може да завали. А
от подгизнала дървесна кора не става нищо?

Образователни игри и дейности
Всички изброени по-долу дейности могат да се
проведат близо до “базовия лагер” – там, където
живеят и учат децата. EQ е работил с деца сред
естествени горски масиви, в полето и в
планината, природни паркове и резервати. Това
изисква по-сериозно планиране, понякога е
необходимо разрешение за достъп и често на
организаторите се налага да преодоляват
множество бюрократични бариери. Защо да не
използваме Гората в нашия Град – парковете и
градините в населеното място, където живеем?

•

Преброяване на кръговете за определяне възрастта на дървото

Материали – напречни разрези от дънери на различни дървета, доставени от
гората или предприятие за дървесина.

Съвет - нашите парчета бяха отрязани от клоните на прогнили тополи в
града, подложени на санитарна сеч. За предпочитане са бързо растящи
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дървесни видове на по-зряла възраст, с повече кръгове. След определяне на
възрастта на дървото, децата бяха насочени да помислят за близки и
познати, които са на същата възраст, за да пречупят информацията през
личния опит и познание.

Въздействие – броенето на кръгове за определяне възрастта на едно дърво
няма да задържи вниманието на децата за дълго време. Но упражнението
може да подготви почвата за обсъждане на други теми като:
 Устойчиво горско стопанство – ако на едно дърво му трябват много
години, за да достигне до такава дебелина, лесно е да си представим
как човешката дейност “консумира” и унищожава горите;
 История и археология – броенето на кръговете на дървета, открити в
руините на древни селища е начин, използван за обясняване на
изчезването на древни цивилизации (дали причината не е в
изчерпването на природните ресурси);
 Екология и еволюция – някои дървета растат високи и тънки, а други –
дебели. Защо?
•

Изработване на хербарий

Материали – разнообразни дървесни материали от парк или гора. Моля, не
вземайте материали от живи растения и дървета, дори да изглежда, че растат
в изобилие.

Съвет - Хербарият може да се аранжира по различен начин и децата трябва
свободно да направят своя избор – в кутия, като колаж или пано, под
формата на книжка и т.н. Децата трябва да се насърчат да говорят за това,
което са направили и да посочат и назоват отделните компоненти.

Въздействие – тази дейност съчетава изкуството (изследване на материи и
визуално представяне) с естествената история. Децата ще търсят
разнообразие и ще се стремят към екзотични форми или размери. Какви
невероятни неща могат да се намерят!

•

Създаване на елементарни оръдия на труда и приспособления (за
копаене, лъкове и стрели, орнаменти или модни аксесоари).

Материали – пръчки, клони, кора и други дървесни материали и набор от
ръчни инструменти за дърво.
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Съвет - използването на ръчни инструменти изисква стриктен контрол, както
и изпробването на оръдия / оръжия, които имат остри краища или
израстъци. С някои дървесни видове се работи по-лесно, отколкото с други.
Защо не дадете възможност на децата сами да открият това, на принципа на
пробата и грешката?

Въздействие – оценка на годността на даден материал (избиране или
отхвърляне) за изпълнение на набелязана цел е важно умение. Ако децата
имат сръчни ръце и въображение – нека да ги използват. Чрез това
упражнение децата ще си дадат сметка за изобретателността на техните
предшественици. Как са могли да оцелеят с толкова малко ресурси?
Задачата дава възможност да се постави понятието “примитивен” в точната
му перспектива.

•

Ще плува или ще потъне?

Материали – различни части от дървото с различна плътност и размер и
подходящи съдове, напълнени с вода или воден басейн. А най-добре е без
обувки и чорапи – право в реката!

Съвет - изпробването на плавателността на предмети във вода може да
доведе до разливане на вода – изберете подходящо помещение (без килим)
и предупредете децата да си донесат резервни дрехи. Ако нещо плува,
попитайте децата какво може да го накара да потъне.

Въздействие – Това “бебешка” игра ли е? Да, разбира се. Но й се насладете!
От друга страна пътуването и транспорта на стоки по водни пътища носи
големи ползи на човечеството. Пътуването “по вода” е начин да се стигне от
точка А до точка Б, който може да е по-екологичен, в сравнение с другите
видове транспорт.

•

Построяване на мост

Материали – дървени материали (трупи, дъски, големи клони), в количество
достатъчно за построяването на мост и материали за връзване / фиксиране
на отделните части.
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Съвет - целта е да се премине водно препятствие – дейност, която е особено
трудна и изисква здраво съвместно усилие. Изберете плитка вода, с
подаващи се скали за опора (или недалечен източник на големи камъни). Не
забравяйте резервните дрехи!

Въздействие – това е упражнение за екипно решаване на проблеми, оценка на
риска и най-добро използване на ограничени ресурси. Кой ще премине пръв
и ще тества здравината на моста?

•

Глинени отпечатъци на дървесна кора

Материали – разнообразни парчета кора (сухи, но гъвкави и устойчиви на
фрагментиране), бързосъхнеща глина. Използвайте живи дървета навън.

Съвет - при тази дейност се изисква търпение – глината не може успешно да
се отдели от кората, докато не започне да съхне. Добре е да се предвиди и
някакво друго занимание, докато групата чака. Отливките могат да се украсят
с цветни бои и да се инкрустират с декоративни предмети (мъниста,
мидички, мъх). Подгответе се за “цапащо” занятие – застелете работните
повърхности с вестници.

Въздействие – контактът с кората и глината носи голямо тактилно
удоволствие, а сесията е тест за търпение. Отделянето на глината от кората
изисква внимание и нежни ръце. Няма да е изненада за никого, че
момичетата се справят по-добре с тази задача. Забравете всичко, което сте
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чели за стереотипизиране на ролите, базирани на пола - превърнете сесията
в борба между половете и гледайте как момчетата се мъчат.

•

Любопитни факти за дървета

Материали – необикновени / неочаквани факти за дървета, намерени в книги,
списания и интернет мрежата.

Съвет - децата също трябва да участват в търсенето на интересни факти,
които да споделят с групата. Едно от нашите деца поднесе изумителния
факт, че единствено дървото Гинко-билоба е оцеляло след атомната
бомбардировка в Япония. Накарайте ги да разкажат наученото със собствени
думи.

Въздействие – децата се учат да търсят информация, да синтезират
материала и да представят това, което са открили по темата, пред
връстници.

•

Намери дърветата

Материали – измислени, написани на листчета загадки, насочващи
вниманието към външния вид на предварително определени дървета,
разпръснати на дадена територия, където се играе играта.

Съвет - ние играхме тази игра в Парка на младежта в Русе. Предварително
членове на екипа набелязаха открояващи се дървета в границите на парка и
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съчиниха загадки за два маршрута (така, че да се състезават едновременно
два отбора деца). Играта беше “тествана” върху други членове на
“Еквилибриум”, преди да се предложи на децата, за да се провери дали
загадките не са твърде трудни. Набелязаните дървета трябва да се открояват
достатъчно или да са на видно или необичайно място по линия на
набелязания маршрут. Всяка загадка насочва към едно дърво.

Въздействие – Знаете ли, че според легенда на викингите земята на боговете
Асгард е свързана с царство на смъртните Мидгард чрез стъблото на огромен
ясен, наречен Игдразил? А знаете ли, че в Парка на младежта в Русе, близо
до щанда за сладолед, има дърво, което прилича на Шрек в профил?
Човешкото въображение може да превърне и най-обикновеното дърво в
необикновено. А състезателният и физически динамичен характер на играта
изпълва участниците с енергия и добро настроение.

•

Гигантска кръстословица

Материали – голям лист хартия (флип-чарт) или обратната страна на стар
стенен календар. Децата сами измислят въпроси, отнасящи се до дървета.
При правилно решаване на кръстословицата се образува ключова дума или
израз, свързан с темата.

Съвет – кръстословицата не трябва да е трудна колкото тази във вестник
Таймз, но в същото време да не обижда детската интелигентност.

Въздействие – това е чудесен начин да се разгледа темата за дърветата от
различни перспективи, поднесени като въпроси за кръстословица. Дава
възможност да се затвърди наученото за определени дървесни видове.

•

Дърветата във фолклора и ритуалите

Материали – информация за легенди, вярвания и ритуали / подробности от
традиционни практики (народна медицина, домашни традиции и т.н.).

Съвет - това е потенциално огромна област за изследване. Ние се спряхме
на ограничен брой теми от миналото на България и демонстрирахме
свързващи нишки с настоящето и паралели с други култури. Дейвид, който
основно се занимаваше с тази тема, се опита да обвърже и другите дейности
с народни вярвания, традиции и аспекти на българската култура през
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вековете. Най-подходящият човек, който да спои материала, е добър
разказвач на истории. Помислете за интересни начини за представяне на
предмети и експлоатирайте визуалния и театрален потенциал на темата.
Накарайте децата да участват (например на нарисуват или “изиграят” себе си
като самодива или овчар с клонче глог в ръка).

Въздействие – този модул може да се нарече упражнение по “човешка
екология”. Ако не знаете какво означава това – не се тревожете, сред
мнозинството сте. Това е просто специализиран термин за обозначаване на
взаимовръзката между човека и заобикалящия го естествен свят – как си
влияят взаимно. Интересно е да си помислим колко ограничено би станало
човешкото въображение без природното многообразие, което да го
стимулира. Откъде ще черпим вдъхновение за нашите приказки и символи?

•

Снимане на дървета

Материали – 35 мм филми, нарязани на малки част за фотоапаратите на
децата. Или дигитални фотоапарати, мобилни телефони и всичко друго,
което снима.

Съвет - могат да се зададат различни теми – “Четири сезона”, “Необикновени
дървета”, “Голямо и малко”, “Деца и дървета” и други.

Въздействие – упражнението насърчава творческото изследване на дадена
тема и учи децата как да организират изложба.
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•

Празнично събитие на закрито “Коледната гора в града”

“Еквилибриум” оформи цяло коледно тържество, посетено от поне 100 деца
и възрастни, около темата за промяната на дърветата през различните
сезони.
По-голямата част от украсата беше направена от отпадъчни материали
(кашони, зебло, стиропор, хербаризирани есенни листа, парчета плат), а
скромна сума беше изхарчена за озвучаване, освежителни напитки и
почерпка и консумативи като лепило, бои на спрей, чаени свещи, бенгалски
огън и изкуствен сняг.
Четири квадратни носещи колони в една от сградите на музея бяха
превърнати в дървета с помощта на картон, плат, хартиени цветове и други
отпадъчни материали. Всяко дърво беше украсено според един от сезоните.
По подобен начин беше построено огромно коледно дърво от кашони и
зебло, напръскано със зелен спрей.

По време на тържеството децата добавиха окончателните щрихи,
подчертаващи съответния сезон – поставиха хартиени птици върху
картонените клони, добавиха корони от зелен плат и цветове от целофан,
поръсиха зимното дърво със “сняг” (натрошен на зърна стиропор и спрей от
изкуствен сняг).
Бяха поставени чаени свещи по стълбите и в ниши в стените, които
създадоха феерична атмосфера.
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Бележка
През нито един етап на проекта не беше вземан материал от живи
дървета – използвахме само това, което можехме на намерим по земята.
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