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ЗАЩОТО
с научните знания от предметите в училище ние можем да изследваме
условията на живот в градска среда ...
а с резултатите от проведени опити, измервания и експерименти да
аргументираме необходимите действия за промяна на тези условия ...
като същевременно творим и образоваме себе си, своите близки и
приятели за стойността на природата и мястото, където живеем и учим.

ПОДХОДЯЩО ЗА
кръжоците по природни науки
формите за извънкласни дейности
проектно-базираното обучение

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ?
Проект "Градска наука" е подкрепен от Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

С ДЪРВЕТАТА НАПРЕД ЗА НАШИЯ ГРАД!
Как да създадем повече пространство за дърветата?
Мястото и ролята на дърветата, и нашият
град.
Кой и колко замърсява нашия въздух?
Какво правим, за да се защитим от
мръсотията?
А ако ние решаваме колко зелен да бъде
градът ни ...

СТИГА ВЕЧЕ С ТЕЗИ БОКЛУЦИ!
Как да намалим отпадъците в нашия град?
Кой ги създава, кой ги използва и колко са
отпадъците в нашия град?
Какво бяха, от къде дойдоха и накъде
отиват?
Кое е отпадък и кое не е?
А ако живеем с нула отпадъци ...

ДА СЕ ХРАНИМ, БЕЗ ДА ХАБИМ!
Как да обогатим почвата с хранителни вещества?
С какво се храни почвата?
Колко вода има в нашата храна?
Какво не знаем за почвеното плодородие?
А ако участваме в създаването на храна и
почва ...

за повече информация: https://ecosystemeurope.org/проекти

