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 Целта на урока е учениците да обогатят и затвърдят представите си за опазване 

на околната среда, водите и животинските видове 

 
 

 
ОПИСАНИЕ 

За да обобщим знанията си за опазване на околната среда посетихме  РИОСВ, гр. 

Русе на 30.03. Лектор беше експертът на инспекцията, г-жа Рени Петрова, която  

разказа за контролната дейност при опазване на компонентите на околната среда. 

Акцентът в беседата беше поставен на опазването на биологичното разнообразие. 

Седмица преди нашето посещение имаше неочаквано застудяване и децата научиха за 

неволите на белите щъркели и къдроглавите пеликани. Разбрахме, че се нуждаят от 3 кг 

сурова риба на ден и че малките пеликанчета се хранят като почти влизат в човката на 

майката и ядат полусмляна риба.  

Учениците научиха какво представлява терминът „опръстеняване“ и колко важен е 

за проследяване на живота и дейността на птиците, как по този начин е станало ясно, че 

единият от двойка щъркели, която гнезди в Германия, е останал заради студа в 

България и е спасен след тяхната акция. Г-жа Петрова разказа за контролната проверка 

на пещерата „Орлова чука” и дейността на експертите за опазване на прилепите, които 

от ноември до март изпадат в летаргия и затова е забранено за посетители влизането в 

пещерата. Децата показаха завидни знания за това кой замърсява водата, въздуха и 

почвата. Третокласниците получиха съвети как да реагират ако намерят диво животно в 

беда и наблюдаваха колонията на пеликаните в Сребърна чрез системата за 

видеонаблюдение и 3-D макета на резервата. Имаха възможност да натискат различни 

бутони, за да чуят звуците, издавани от пеликаните и да проследят тяхното 
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местообитание. За награда за показаните знания учениците получиха „Моята първа 

книга за природата“.  

 

 

 

 

 

 

 
Колко са сладки пеликаните! 
Прилепите изпадат в летаргичен сън-наистина, не го знаех. 
 
 

 
 
 

През месец юни предстои посещение в пещера”Орлова чука” и ще поговорим повече за 

прилепите. 

 


