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Въведение

Пригответе се!

Защо природата е нещо добро за моето семейство?

Къде да отидем?

Колкото повече, толкова по-добре!

Какво да облечем и какво да носим? 

Тръгваме!

За рисковете и опознаването на местността!

Какво е невероятна игра сред природата?

В заключение

Когато се приберете в къщи

Да споделим и да отпразнуваме преживяното

СЪДЪРЖАНИЕ
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Облачен ноемврийски ден е. Утринното слънце се опитва да донесе малко топлина
след нощната буря. Има локви край пътеката, капчици блестят върху растенията, а
камъните са покрити със зелен, влажен мъх.
Сложили сме ботуши и дъждобрани. Готови сме да изследваме гората. Единственото
ни притеснение е: колко време водата ще остане в локвите, за да можем да се
плискаме в нея.
Клоните на един стар дъб създават странни сенки на земята, която е покрита с жълто-
зелен килим. Ако сме достатъчно тихи, можем да чуем създанията, които вървят по
сухите листа и създават шумолящи есенни звуци. Една сойка излита от близките клони,
докато песента на син синигер звъни в ушите ни.
„ – Това дърво е различно, то вече няма листа.
– Ами това? То все още има малко, но те са много жълти.
– Почакай! Това дърво има листа със смешна форма и всички са там. И цялото е 
зелено!“… откриването на промените в гората през различните сезони е част от нашата 
изследователска игра.
„ – Хей, ако съм под дървото и духа вятър – имам чувството, че вали дъжд.
– Капките имат ли вкус на нещо? Трябва да отворя уста и да разбера!“
Сетивата ни са по-изострени тук навън. 
„ – Ще се изкачим ли на тази скала?“
… много е странно, когато се катерим с ботуши…
„ – Хлъзгаво е, но аз ще се справя, трябва да съм много предпазлив!
– Елате, намерих съкровище! Паяжина, пълна със слънчеви дъждовни капчици!
– Може ли да я снимам?“.
Да не безпокоим горските същества, независимо колко малки са те, е една от нашите 
отговорности. 
„ – Къде оставихме четките си?“

… някои пръчки са превърнати в четки за рисуване, а калта, примесена с листа, става 
боя. Ето, че земята в гората става нашето платно за рисуване. 
„ – Какво нарисува?
– Машина на времето, но е счупена. Ще я оправя!“
Сега пръчките се превръщат в инструменти за инженерите, за да пътуват във времето. 
След това други пръчки се превръщат в подслон, горски елф и сал, с който горската фея 
да посети своите приятели. 
„ – Може би е време за почивка.
– О, да, стомахът ми къркори… да хапнем нещо!“
Ние сме добре подготвени: имаме плодове, ядки, шише с вода, но земята е все още 
мокра от дъжда.
„ – Тук е мокро, затова да намерим сухо място… там, под дървото – много по-добре е. 
Защо това място е толкова сухо?
– Дъждът не е могъл да премине, защото дървото е като чадър…“
Под дървото, дъвчейки храната, на нас ни е топло и удобно с много слоеве от дрехи, и 
все пак – малко сме уморени от сутрешните приключения. 
„ – Ще се връщаме ли след малко?
– Добре, но ще дойдем ли пак утре?... Може ли да идваме всеки ден?“
С торба, пълна със съкровища, съзнание, пълно с нови преживявания, уморени тела, но 
много живи, сърца, пълни с радост и свежест, ние благодарим на гората и й обещаваме 
да се върнем… 

Въведение
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Да се подготвим
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• Защо природата 

е добра за моето 

семейство?

• Къде да отидете?

Колкото повече –
толкова по-весело!

• С какво да сте 

облечени и 

какво да 

носите?



Проблеми на
съвременния свят:

1. 25% от децата са с наднормено
тегло

2. Децата прекарват по-малко от
час навън, а стоят с часове пред
екраните 2,3

3. Процентът на деца, които имат
нужда от психическа здравна
помощ в Европа, е нараснал до
9,9 %.

Предимства от
ученето на открито

Нашето тяло, ум и сетива са 
проектирани да се свързват с 
природата. (Скот Д. Самсон).

Всички тези проблеми
имат лесно решение:

постоянни дози от
витамин G 

(GREEN - ЗЕЛЕНО)!  
Доказано е, че подобно на витамин, 
контактът с природата и зелените
пространства е необходим често и в

постоянни количества (Франсис Минг Куо)
(Frances Ming Kuo)

Можем да приемем, че както децата
се нуждаят от здравословно хранене

и достатъчно сън, имат голяма
нужда и от допир с природата.

(Скот Д. Самсън)

За наш късмет тази „рецепта“ не е трудна за
изпълнение! Невероятно е колко лесно можем да
се настроим към природата, и това се дължи на
факта, че ние сме част от нея и чувстваме
наследствена връзка, вътрешен повик да се
свържем с нея.
Когато редовно се играе и се учи навън, се
забелязва, че децата изпитват дълбока радост и
удоволствие. Но какви други причини могат да ни
накарат да излезем навън като семейство? Има
увеличаващо се количество от изследвания, които
доказват, че природата е добра за нашето
физическо и психическо здраве като личности,
като семейство, като общност:

1. Световна здравна организация, “Десетократно увеличаване
на затлъстяването при деца и юноши за четири десетилетия,
ново изследване на Имперския колеж, Лондон и WHO”
(проучването е направено с 31,5 млн. човека на възраст
5 – 19 г.). Броят на затлъстелите деца на възраст 5 – 19 г. в
световен мащаб се е покачил повече от 10 пъти на световно
ниво, от 11 млн. през 1975 г. на 124 млн. души през 2016 г. Още
213 млн. са с наднормено тегло през 2016 г., но са под приетата
граница на затлъстяването“.
2. Онлайн анкета, проведена от детска градина Happy Kids,
2017.
3. Richard Louv „Последното дете в гората“; в САЩ 
средностатистическото дете прекарва по-малко от 30 мин. 
неорганизирана игра навън, но повече от 7 часа пред 
електронен екран всеки ден“ (National Wildlife Federation, 2014).
4. Проект на „Училищна психическа здравна помощ в Европа 
(SCMHE), 2015“, в който са били изследвани деца на 6 – 11 г. в 
страни от ЕС.
5. Richard Louv, цитира Пол (4 клас).

Обичам да играя

електрически
контакти.5

вкъщи повече, защото тук
се намират всички
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Умствено 
развитие1

Академични 
успехи2

Самоконтрол3

Социо-
емоционално 

развитие4

Предизвикателства 
и преценка на 

риска6

По-дълбоки връзки в 
семейството8
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1. Payam Dadvand „Връзката между продължителното прекарване на време навън и 3-измерен мозъчен магнитен
резонанс на ученици в Барселона“ (2018): „Открихме няколко части в мозъка, които имаха увеличени размери при
„градските деца“, които прекарват повече време в зелените площи на населеното място. Увеличените размери на
мозъка, свързани и с по-добри резултати на тестове, отчасти се припокриваха с частите на мозъка, свързани със
зеленината“.

2. Ming Kuo, Michael Barnes и Catherine Jordan, „Опитът сред природата помага при ученето? Събрани
доказателства от ефекта на причинно-следствените връзки“ (2018): „В научен контекст инструкциите, дадени сред
природата, дават по-добри резултати от традиционните инструкции. Доказателствата тук са особено силни,
включващи експериментални доказателства; доказателства от различни проби и инструментални подходи; те
надминават резултатите от стандартни тестове и крайни оценки.“

3. Patty Born Selly, „Преподаване на основни дейности на открито за малки деца“ (2017): „По време на играта сред
природата, децата имат много възможности да се упражняват върху самоконтрола. Децата научават, че ако се
стараят в действията си, те постигат желания резултат и ползи: прекарване на повече време с животно,
съзерцаване на цвете и т.н.“.

4. Louise Chawla, „Да се научим да обичаме достатъчно природата, за да я опазваме“ (2006): „Проучванията
показват, че децата, които учат навън, развиват: чувство за себеопознаване, независимост, увереност,
креативност, умения за вземане на решения и разрешаване на проблеми, емпатия към другите, двигателни
умения, самодисциплина и инициатива.“



Benefits of Outdoor Learning

5. Richard Louv, „Последното дете в гората“ (2005, 2008): „Децата, които прекарват повече време навън, имат 
повече приятели […] и дълбоките приятелства се променят от съвместни преживявания, особено такива, в които 
са въвлечени всичките им сетива.“

6. Департамент по околна среда, хранене и земеделски дейности, Обединено кралство, „Благополучие и околна 
среда: преглед на доказателствата“ (2007): „Природата помага на младите хора да се справят с рисковете и ги 
окуражава да се изправят срещу предизвикателствата.“

7. Scott D. Sampson, „Как да отгледаш диво дете – изкуството и науката от влюбването в природата“ (2016): 
„Сравнено с жители, чиито домове са били заобиколени от пустеещи земи; тези, чийто изглед е бил към дървета, 
са показали по-ниски нива на агресия, насилие и престъпления, както и по-голяма ефективност при справяне с 
проблеми от ежедневието.“

8. Shelley Hutchinson, „Пет ползи от природата за родители и деца“ (2014): „Прекарването на време сред 
природата може да бъде много полезно за семейното психическо, физическо и емоционално здраве.“

9. Scott D. Sampson, „В сравнение с деца, затворени вътре, децата, които редовно играят сред природата, показват 
по-усъвършенствани двигателни умения – включително баланс, координация, сръчност.“

10. Scott D. Sampson „ Shinrin–yoku (Къпане в гората – разходка в гората за поне 15 минути) практикуващите са 
постигнали спад с поне 16% на стресовия хормон кортизол. В гората спада кръвното налягане, а имунната система 
получава голям тласък, повишавайки производството на бели кръвни телца и антиракови клетки. Една част от тези 
ефекти се дължи на химичните вещества, отделяни от растенията в гората. 

Намалени нива 
на агресия7

Физическо 
развитие9

Здраве и 
профилактика10
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Повече приятели, 
по-малко тормоз 

в училище5



Подобрява 
общуването13

Витамин D20
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11. Patty Born Selly: Играчките с отворен край подпомагат креативността, сътрудничеството и сензорната
осъзнатост. Те предлагат безкрайни възможности за умствено израстване. Децата, които използват играчки с
отворен край интуитивно знаят, че тези обекти имат множество приложения. По този начин, обектите за игра
с отворен край помагат за нестандартно мислене и креативност.“

12. Rachel и Stephen Kaplan, „Преживяването на природата: психологическа перспектива“ (1980): „Теория за
подновяването на вниманието: хората могат да се концентрират по-добре, след като са прекарали време
сред природата, или дори ако са гледали природни пейзажи.“

13. Learning Through Landscapes „Да ги изнесем навън: общуване, език и грамотност“ (2009): „Средата навън
може да бъде много мотивиращо място за развитието на комуникативните умения.“

14. Американска академия по офталмология, цитирана от Отделът за развитие на детето и ранно
образование на Северна Каролина: Повечето време навън се свързва с намаляване на случаите на
късогледство, познато още като миопия, както при деца, така и при подрастващи.“

15. Scott D. Sampson, „Дори само присъствието сред природни пейзажи намалява стреса и помага за отдиха.
Такива преживявания намаляват умствената умора и подпомагат чистотата на ума, повишават
работоспособността и възстановяването на организма.

16. Cheryl Charles, „Изследователски статии и резюмета върху обучението на открито“ (2010):
„Преживяванията на открито помагат на учениците по-лесно да се разбират помежду си, което води до
усещане за осъзнатост.

Креативност и 
сензорни 

възприятия11
Намален стрес15



17. Scott D. Sampson, „Хора, които прекарват изобилно време, играейки навън като деца, е по-вероятно да
изградят силна природна етика.“

18. Нова икономическа фондация, „Национални отчети на благосъстоянието: донасяне на истинско богатство
върху балансовия лист“ (2009). Ключови индикатори на благосъстояние (благосъстоянието е ключов индикатор на
общественото развитие): свързвай се с другите, бъди активен, записвай какво се случва около теб, продължавай да
учиш и да даваш на околните. Дейностите на открито са превъзходен начин за подпомагане на благосъстоянието.“

19. Florence Williams, „Помощта на природата – защо природата ни прави по-щастливи, по-здрави и по-креативни“
(2017): „Психологът Роджър Улрих, в експеримент, стресира 120 ученици, като им показва филмчета с кървави
инциденти в магазин за дървообработка. Той знаел, че те са в състояние на дистрес, тъй като измерил тяхната
нервна активност на съчувствие – потната жлеза на кожата им, сърцебиенето и кръвното им налягане. След това
няколко от учениците трябвало да гледат десетминутно видео с природни сцени, а някои от тях – да гледат сцени
от града с коли на пътя. Резултатите били драматични: в рамките на 5 минути „мозъците на природа“ се върнали
към нормална активност. Мозъците „на градска среда“ се възстановили само частично (показано чрез измерването
на показателите на нервната система).“

20. Joy A. Weydert, „Витамин D в здравето на децата“ – публикувано в Semanticscholar.org (2014): „Отвъд основните
му предимства, днес има много доказателства, които подкрепят благоприятните ефекти на витамин D върху
имунната система, психическото здраве и продължителността на живота.“

21. Cheryl Charles, “Children & Nature Network Research and Studies“ (2007): „Контактът с природата може
значително да намали симптомите на нарушение на дефицита на вниманието на деца от 5-годишна възраст.“

Подобряване на 
зрението14

Дълготрайна грижа 
и любов към 

околната среда17

Чувство за 
хармония и 

благосъстояние18

Себеусещане и 
място в 

общността16
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- ако времето е твърде лошо, за да се стои
навън, вие все пак можете да научите нещо за
природата в музеите по природни науки,
местните ферми, земеделски форуми, изложби
на животни;
- не е задължително да търсите нови места за
посещение всеки път, когато искате да
излезете навън със семейството си.
Периодичните посещения на едно й също
място имат своите предимства: на първо място
вие можете да сте по-наясно с безопасността, а
децата могат да се чувстват по-удобно в среда,
която вече познават. В много случаи децата
продължават играта, която са започнали при
последната си визита, до такава степен, че
могат да създадат цяла история. Като
допълнение, те могат да почувстват ритъма на
природата чрез сезоните. Когато натрупате
опит, можете да правите по-дълги преходи или
да водите по-големи групи от хора.
Следните семейни снимки също могат да ви
дадат идеи за места, където да отидете или
неща, които да правите:
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Къде
да отидете?

Вие сте решили, децата искат да отидат навън, но къде? Започнете да проучвате места около дома ви –
градина, парк, свободен парцел. Изберете място, където човешката намеса е незначителна; там ще откриете
разнообразие от растения и малки създания. След това разширете пространството до близката гора, овощна
градина, плаж или поляна. Брегове на реки, езера и язовири също предлагат разнообразие от възможности за
изследване. Това са някои от природните среди, които нашите училища използват в програмите на открито:
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Къде да отидете?



„Каквоще кажете, ако
родителите, бабите, 
дядовците и децата в
държавата можеха да се
съберат и да създадат
природни семейни

клубове. Какво, ако тези
нови форми на

социална/ природна
мрежа можеха да се

разпространят толкова
бързо, колкото

читателските клубове… 
през последните

десетилетия? Ще бъдем
щастливи в нашия път
към истинска културна

промяна. “
(Richard Louv)

Няколко ключови предимства, които CNN 
отбелязва са:

 „Природните семейни клубове (ПСК) могат да
бъдат създадени навсякъде – дали в центъра, в
предградията, в провинцията – и във всякакви
икономически среди.

 В ПСК могат да се включват всякакви
семейства; също и да бъдат създавани от тях –
от самотни родители, многочислени семейства,
приятели, които са като семейства.

 Подходът на ПСК може да разбива големи
бариери, включително страхът от непознати,
поради големия брой на групата.

 Има го и мотивационният фактор. Много по-
вероятно е вие и семейството ви да отидете в
парка в събота сутринта, знаейки, че и други
семейства ще ви чакат там.

 Споделеното познание: много родители искат
да дадат на децата си даровете на природата,
но те не са сигурни, че знаят достатъчно за нея,
за да го направят.
 Друго важно нещо – няма нужда да се чака

финансиране. Семействата могат да го
направят сами, и то веднага.2

Повече, 
по-весело

Ричард Лоув (писателят, който
подпали отново природните
движения в училища и общности по
целия свят) и Мрежата „Детето и
природата“ (Child and Nature Network),
окуражават създаването на природен
клуб за семейства.

„Това са групи от хора с интерес към
природата. Всеки такъв клуб е
уникален. Някои се срещат
ежеседмично в един определен парк
– играят, създават приятелства, пеят
[…]. Някои водят […] семействата на
дълги разходки за конкретно
природно изследване… Някои се
превръщат във весели походи, които
комбинират игра, водена от децата,
със спонтанни наблюдения на
природата.“1

Под каквато и да е форма, тези
клубове споделят общи цели.
Семействата прекарват определено 
време сред природата:

те образуват малка общност,
която сама организира
дейностите си;
те се ръководят от любов и
ентусиазъм към природата.
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1. “Природен клуб за семейства – комплект инструменти: направи го сам, направи го сега“, Мрежа за детето и природата
2. Същият автор.  



Стъпка по стъпка, ръководство за това как да се
създаде и усъвършенства клуб, чек листи за
посещения, примерни покани и флайери, чек
листи за участници, съвети за създаване на
сайтове, полезни ресурси и линкове – всичко това
е налично в Природен клуб за семейства,
Комплект инструменти, Мрежа за детето и
природата (www.childrenandnature.org).

Възможни въпроси
Трябва ли да знам много за природата,
за да направя такъв клуб? По-важно от
познанието са любовта и страстта към
природата. Цялата информация е на един
клик разстояние днес.
Колко време трябва да продължава една
среща? Това зависи от целите ви. Такова
събиране може да продължи от няколко
часа до няколко дни. Можете да
започнете с по-кратки сбирки, за да могат
хората да се опознаят, да опознаят и
мястото. С времето децата ще искат да
прекарват повече време заедно.
Трябва ли да спазвам стриктно
разписание? Някои дейности трябва да
бъдат планирани, но трябва да има и
достатъчно време за групови и
индивидуални проучвания. За да бъдем
вдъхновени, да се чувстваме добре, да
използваме креативността си –
необходимо ни е време.
Трябва ли всички родители да познават 
мястото, което посещаваме?
Не е задължително, но поне водачът
трябва да е добре запознат с мястото,
околностите и достъпа до пътища.
Какви мерки трябва да предприема, за
да осигуря безопасността на групата?
Главите „Какво да ядем и какво да
носим?“ и „За рисковете и мястото“ ще
отговорят на въпросите ви.
Нуждаем ли се от правила за групата?
Определено. Нужни са няколко основни
правила (3 - 4), които да осигурят добра
комуникация, безопасност и устойчиво
ползване на мястото.
А технологиите? Технологиите могат да
бъдат използвани по конструктивен
начин: да се определят растения и
животни с различни приложения, да се
документират открития и т.н. Въпреки
това, технологиите не трябва да бъдат
фокус на вниманието, а просто
инструмент.

1. Bioblitzer: 12-24 ч. проучвания на живи същества в определен район.

Повече, 
по-весело
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Какво да облечем
и какво да носим

Няма такова нещо като лошо
време – има лошо облекло

(Поговорка)

1. Много важни: свирка
2. Важни:
• комплект за първа помощ, здравна карта, пари;
• храна (сандвич, плодове, сушени плодове, семена);
• вода;
• мобилен телефон (допълнителна батерия за по-дълги

преходи);
• торби за боклук (могат да се използват и като

дъждобрани);
• носни кърпи, мокри кърпи, тоалетна хартия;
• нож (джобно ножче);
• слънцезащитен крем, репелент против насекоми.

Зимна шапка

Водонепромокаемо
яке и панталониТениска

Високи чорапи

Какво да облечем

Какво да вземем с нас

Зимни обувки

Допълнителни зимни дрехи:
шал, ръкавици, термално яке, гети.

Дишащи, леки дрехи за лятото: Дрехи на слоеве за зимата:

Термални дрехи

Дебели чорапи

Обувки за навън
или гумени ботуши

Дълги панталони

Допълнителни летни дрехи: шапка за слънце, слънчеви очила.

Раница на водача

3. Полезни неща:
• кремък или кибрит;
• ножица, четка за рисуване, факла;
• въже, хамак;
• фотоапарат или камера.

14

4.  Уреди за фокусиране, наблюдение и работа:
• бинокъл, компас, лупа;
• малка торба и буркан за събиране на интересни неща;
• микро контейнер с лупа;
• инструменти за деца: джобно ножче, лопатка;
• малка риболовна мрежа, въдица и такъми.



Чеклист за
учителската раница

What to wear 

What to take

Комплект за първа
помощ

• лейкопласт, лепенки;
• марля – на парче и на ролка;
• тиксо;
• стерилни разтвори за дезинфекция;
• антисептични кремове и мехлеми;
• противовъзпалителни мехлеми;
• капки за очи;
• пинсети, ножици, безопасни игли;
• инструменти за премахване на кърлежи или

спринцовка;
• хидрокортизонов крем;
• антихистамин за алергични реакции;
• дезинфектант за ръце.
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Да потегляме!
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• За рисковете и

мястото

• Какво е невероятна

игра сред

природата?



Inquiry –based learning 

За рисковете
и мястото

Основна задача е да предпазим децата от болка и нараняване. Въпреки това, много от
родителите днес са „родители под чадър“; те се опитват да предпазят децата си от всякакъв
дискомфорт и избягват каквито и да е потенциално опасни ситуации. Защо? Защото
напоследък дивата природа се свързва с опасност.

Ако децата никога не преживяват предизвикателства,
които да преодолеят сами, как ще могат да възприемат
опасностите или да оценят рисковете? Как ще научат за
собствените си сили и възможности, и как ще се грижат за
себе си? Всички знаем, че децата са любопитни по природа и
искат да изследват света около себе си. Ако не им позволим
да успеят или да се провалят, те ще бъдат по-любопитни за
забраненото и никога няма да разберат нашите притеснения
за тяхната сигурност. Децата, които днес могат да излязат от
зоната си на комфорт и да се учат от грешките си, ще се
справят много по-добре, както физически, така и психически
със своите житейски преживявания в бъдеще. Повече за
ползите от поемането на рискове можете да прочетете в
www…

Защо се страхуваме от
природата?

Рисковете и
предизвикателствата са мощно
средство за индивидуален
растеж и развитие, като
изграждат самочувствие и
самоувереност, а в групови

ситуации помагат за
изграждане на доверие, 
лидерство и оценка

(Jane Williams-Siegfredsen)

Защо поемането на рискове е добро за
нас?

Медиите и обществото „несъзнателно свързват природата с
гибел, а не с радост и усамотение.“ Драматично представени
нападения от животни, отвличания, кърлежи, които
разпространяват лаймска болест, сериозни инциденти, всичко
това плаши хората да отидат в гората. И това се случва докато
„проучванията показват, че голяма част от инцидентите с деца
при игра навън са незначителни, а често не се нуждаят от
лекарска намеса. От опита ни с двама партньори по Еразъм
можем да кажем, че за 7 години практика е станал само един
по-сериозен инцидент, като между 30 и 70 деца са били
навън ежедневно.

От друга страна, родителите и децата се фокусират върху
незабавните удоволствия, докато навикът за многодневни
преходи и скитането в гората за търсене на спокойствие
намалява.
Добронамерени училища, общности и семейства предпочитат
сигурността пред страха от инциденти и съдебни спорове: по-
добре да стоиш на сигурно в свръх-контролирана среда!

1. “The Last Child in the Wood”, Richard Louv op.cit.
2. www.verywellfamily.com/why-risk-taking-is-healthy-for-kids-4118491, Why Kids Need to Take Risks in Life?
3.      “Understanding the Danish Forest School Approach“, Jane Williams-Siegfredsen, Routledge, New York 2017
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Катерене на дървета

Защо да го правим??
• Развива способността на децата да решават проблеми и да взимат

решения чрез преценяване на разстояния и ъгли; те преценяват
здравината на клоните, решават къде да поставят ръцете и краката
си, движат се по неравни повърхности.

Какво може да се обърка?
• Драскотини, синини, изкълчени глезени, счупвания.

Как да го направим правилно?
• Трябва да имаме 3 опорни точки (например два крака и една ръка

или две ръце и един крак); правете го при слънчево време;
подбирайте дърветата.

Pretend  Play

It can take the form of
socio-dramatic play (re-
enact real situations like
family situations), dramatic
play (ex. children pretend to
be animals), fantasy play
(children pretend to be
wizard, witches, flying
ponies or any other
creatures belonging to the
realm of fantasy and fairy-
tale),

Пръчки и свободни елементи

Защо да го правим?
• Те са по-леки: децата могат да се движат, сортират, струпват,

строят и правят каквото поискат;
• Предлагат възможност за въображаема игра, решаване на

проблеми, работа в екип и развитие на мускулите.

Какво може да се обърка?
• Драскотини, синини, нараняване на очите, поглъщане.

Как да го правим правилно?
• Необходимо е наблюдение от възрастен; фехтовката с пръчки не

е добра идея; пръчките не трябва да са по-дълги от детската ръка
– за деца до 5 г.; да се хвърлят само към господин Никой..

Боси крака

Защо да го правим?
• Предлага сензорна стимулация чрез ходене по различни

повърхности с грапави и разнообразни текстури (кал, камъчета,
трева, скали, пясък, суха почва);

• подсилва детската способност да чувстват това, което правят
краката им, дори когато не гледат към тях (проприоцепция);

• изгражда сила в ходилата на децата, като ги предпазва от плоско
стъпало.

Какво може да се обърка?
• Порязвания, драскотини, синини, загуба на баланс.

Как да го направим правилно?
• Проверете околността за счупени стъкла и остри предмети.
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Pretend  Play

Истински инструменти

Защо да го правим?
• Те предлагат опит на децата за ремонтиране, градинарство,

строителство, дърворезба, рязане; за разбирането как работят
нещата.

Какво може да се обърка?
• Синини, порязвания, пробождания.

Как да го правим правилно?
• Възрастните трябва да са модел за подражание при употребата на

инструменти, да определят правилата; трябва да се ръководи
отделно дете или малка група деца при употреба на подобни
видове инструменти; да се адаптират инструментите според
възрастта и възможностите на децата.

Спортове като парапланеризъм, каране на колело, 
гмуркане, скално катерене, рафтинг, сноуборд и др.

Защо да го правим?
• Подсилва цялостната координация и баланс на децата;
• развива самоувереността;
• децата се изправят срещу страховете си заедно с цялото си

семейство, а това създава силни семейни връзки.

Какво може да се обърка?
• Изкълчени крайници, счупвания.

Как да го правим правилно?
• Винаги търсете професионална помощ;
• носете подходяща екипировка.

Огън

Защо да го правим?
• Предлага възможност да се приложи опит от живота в ученето.

Научава се за възпламеняването, основна безопасност при огън,
въздействието на огъня върху предмети и храна.

Какво може да се обърка?
• Опърлена коса и дрехи, изгаряния, вдишване на пушек, горски

пожар.

Как да го правим правилно?
• Изградете безопасно място за огъня; внимавайте с висящите

предмети и коси; ходете само около огъня; правете огнената поза,
когато приближавате мястото на огъня (едното стъпало и едното
коляно са на земята); постоянен контрол от възрастни.
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Играта навън в дъждовно и снежно време стимулира мозъчната и
физическата дейност на децата, защото времето променя средата и
предизвиква сетивата ни по нов начин. Като допълнение – студеното
време подсилва имунната система, обратно на общоприетото мнение,
че децата се разболяват, защото навън е студено.

Въпреки това, излизането навън зависи от конкретната ситуация;
трябва да проверите и прогнозата за времето преди да заминете. От
нашия опит знаем, че влажно и мокро едновременно, не са добра
комбинация за детското настроение.

‘Играта навън при студено
време подсилва имунната

система
(Здравен департамент

на Пенсилвания)

Децата обичат да събират храна от гората, но растенията в района
може да са отровни, редки или защитени. Яжте само познати растения;
приложения за телефон могат да ви помогнат при определянето им.
Децата винаги искат да берат гъбите, които намерят, затова е добре да
носите малък определител на местните гъби и да се разберете с децата,
че само възрастните могат да определят кои гъби са ядивни. Винаги,
когато искате да направите нещо хубаво, използвайте пръчки и листа,
които вече са паднали на земята, а не късайте такива от дърветата.
Избягвайте да късате прекалено много листа или да изкоренявате
растения, за да може растенията да цъфтят и да живеят дълги години
напред. Някои животни също могат да са отровни или редки. Децата
трябва да научат, че растенията и животните са красиви там, където са –
в природата, необезпокоявани.

Лошо време, 
какво да правим?

За мястото

1. Преди да излезете навън се уверете, че всички са подходящо
облечени и носят всичко необходимо (храна, вода,
слънцезащитен крем и др.). Водещият родител ще носи
специална раница (Виж глава: „С какво да сме облечени и какво
да носим).
2. Добре е предварително да се познава мястото и пътя дотам,
особено ако ще водите по-голяма група. По този начин ще
можете да се подготвите.
3. Докато ходите, накарайте един родител да застане отпред,
докато децата вървят в колона. Един родител стои последен в
колоната и следи никой да не изостава.
4. Когато спрете за почивка, поставете „граници“ с децата, за да ги
държите в полезрението си: „Можете да играете от високото
дърво до дървото близо до потока“.
5. Изследвайте околността заедно с другите възрастни и
помислете за потенциално опасните неща. Следва активната част:
ако видите рискови места (остри скали, ровове), оставете ги извън
позволените граници. Ако има опасни елементи (стъкла, растения,
спринцовки) – премахнете ги, а ако не могат да се преместят –
намерете по-безопасно място или поставете опасната част извън
позволените граници.
6. Когато сте вече на избраното място, помислете къде можете да
се скриете, ако времето внезапно се промени. Дори брезентовият
подслон е по-добър от нищо. Направете план за бърза и
безопасна евакуация.

Съвети за намаляване на
рисковете
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За рисковете
и мястото



Inquiry –based learning 

Какво е невероятна игра
сред природата?

Ще разберем, защо играта, водена от децата, е необходима за тях. Ще бъдем вдъхновени от
някои видове игра, ще прочетем за любими дейности на различни възрастови групи.

Защо играта, водена от децата, 
е добра? 

Да извеждаме децата навън
беше като някаква родителска
магия. То направи всичко по-
лесно. Имахме по-щастливи
деца, на които им беше много
забавно. Навън те играеха по-
изобретателно и рядко спореха. 
С напредването на годината, 
открихме, че сме по-спокойни, 
по-малко стресирани и по-
земни. (Nick Alexander)

Why taking risks in good for us ?

1. https://www.natureplayqld.org.au/what-happened-when-one-family-decided-to-go-outdoors-three-hours-a-day-for-a-year
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Да помислим: кога се чувстваме по-добре? Когато шефът ни казва какво да правим, или когато ние,
задвижвани от любопитство и страст, търсим начини да решим проблема? Същото е и с нашите деца. Когато
те имат право да избират и да водят играта:
 децата са по-заинтересовани и по-дейни;
 по-предразположени са да наблюдават, да мислят и да заключават;
 ангажирани са да намират решения на въпросите и на проблемите си;
 децата прекарват повече време в игра;
 те са по-благосклонни да приемат възрастните или други деца в играта си;
 по-запалени са да приемат мненията на други хора;
 те са по-общителни;
 по-отворени са да създават правила и да ги спазват;
 готови са да приемат собствените си грешки и да ги използват по конструктивен начин;
 те често играят отново и отново по един и същи начин или създават истории;
 децата са щастливи.

За да създадат собствена игра, децата се нуждаят от време, безопасно място и наблюдателен възрастен,
който може да им помогне, да играе с тях, да ги слуша. Също е важно да се играе С природата, не само В
природата: играта на бадминтон се играе навън, но не е природна игра. Започнете с елементите, които ви
обграждат и задействайте въображението си: комбинациите и възможностите за игра са безкрайни.
В началото децата може с нежелание да излизат навън, особено по-големите ученици, на които им е по-
удобно да прекарат свободното си време с джаджите си. Само започнете и те ще се запалят, особено ако имат
приятели, които да се включат.
Честотата също е важна: за да може напълно да се използват предимствата на природната игра, децата трябва
да са навън ежедневно. Днес това е един от най-трудните аспекти за постигане, тъй като се нуждаете от
зелени пространства близо до вас, а също и достатъчно време да се играе. Не е лесно, но тук имаме пример от
едно австралийско семейство, което е решило да бъде по три часа навън всеки ден, в продължение на
година; това заявява бащата в края на годината:

https://www.natureplayqld.org.au/what-happened-when-one-family-decided-to-go-outdoors-three-hours-a-day-for-a-year


Изследователска
игра

Децата използват сетивата
си, за да научат за
външния вид, свойствата и
функциите на обектите
около тях. Те искат да
знаят къде отиват
корените на дърветата,
как работят мравките в
техния мравуняк, как се
движат обектите по
наклонен терен, или какви
са на допир жабешките
яйца. Това е като наука,
приведена в действие.

Функционална
игра

Пръчката може да бъде
човек, камъкът може да
бъде пай. Символичната
игра, когато децата
използват обекти, идеи,
действия, за да опишат
други предмети, идеи или
действия, поставят
солидни основи за
абстрактно и символично
мислене. Този вид игра е
особено полезен в
ролевите игри, както и за
визуално представяне на
математически задачи.

Комуникативна
игра

Игри на думи, драма,
мимики, рапиране на
познати песни – това са
игри, които развиват
речта, помагат за
обогатяването на
речника, развиват
речевите умения и
въображението. Децата
усъвършенстват
звуковете, докато
говорят и слушат другите;
използват езика за
социално развитие и се
учат от връстниците си.

Рискова и груба
игра

Включва рискови
елементи, за да развие у
децата усещането за
преценка на риска и
самоувереността.
Балансиране на въже или
греда, изкачване на
дефиле, катерене по
дървета – това са
примери за този вид игра.
Грубата игра често се
играе между възрастни и
деца и включва бутане
или гонене в допустими
граници.
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Конструктивна
игра

игра

Въображаеми и
ролеви игри

Може да приеме формата
на социално-драматична
игра (като разиграване на
реални ситуации, например
семейни ситуации),
драматична игра (например
децата се преструват, че са
животни), фантастична игра
(децата се преструват, че са
магьосници, вещици,
летящи понита или всякакви
други създания, които са
част от фантазията или
приказките).

При този вид игра децата
променят елементи в
тяхната природна среда.
Чрез играта построяват
язовир, за да променят
течението на реката,
правят подземни тунели,
строят мина, за да
премахнат скали от
земята. В този вид игра те
често използват
инструменти и работят
заедно, за да постигнат
целите си.

Mastery 
Play

Децата пресъздават
моменти от историята на
човечеството, легенди и
митове (правят копия,
запалват огън като в
праисторически времена;
използват мечове и
правят каменни
укрепления като в
средновековието;
практикуват разменната
система с природни
елементи, които намират
наоколо).

Историческа
игра

Видове игра

Какво е невероятна игра
сред природата?

Децата визуализират
какво искат, разбират как
да го направят, създават
нещо ново. Свободните
елементи са основните
материали, като
възможните комбинации
са безкрайни. Децата
„създават“ кукла от
малък, окичен с листа
боров клон, с шишарка,
вързана към него; или
пък създават капан за
зверове, като използват
въженце.



Децата на възраст 1 – 2 години трябва да
проучват ограничени, дори заградени
пространства на равна, чиста повърхност. Играйте
заедно с вашето бебе, като показвате много
ентусиазъм и се възхищавате на чудесните неща
около вас. Използвайте „Погледни!“, „Почувствай!“,
„О!“ и „Уау!“, за да ги свържете със средата.
Малките деца обичат да броят разни неща, затова
избирайте за игра мъх, листа, затворени шишарки
или мидени черупки. Не забравяйте, че те
използват устата си за откривателство, затова
избягвайте много малки неща; винаги бъдете
близо до тях. Те също така обичат да копаят и да
правят форми в пясъка. Ако откриете поток или
езерце, вие сте победител: малките деца могат да
хвърлят камъчета, да играят с вода или да „готвят“,
използвайки водни растения. Преследването на
пеперуди и на вятъра също са им сред любимите.

Какво е невероятна игра
сред природата?
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Бебета и малки деца

Предучилищна възраст
Децата от 3 до 5 г. отиват отвъд паралелната игра,

откривайки колко е хубаво да се играе заедно. Чрез
социална, кооперативна игра, те развиват основни
житейски навици и реч. Те все още се нуждаят от
близкото наблюдение на възрастните, но колкото
по-големи са те, толкова по-креативни стават с
нещата около тях. Опитайте се да оставите децата
да водят играта навън и подбирайте дейностите –
ще видите колко много ще научат, само като правят
детските неща. Когато ви зададат въпрос, не им
давайте отговора на готово, защото така убивате
въображението им. Вместо това ги питайте: „Какво
мислиш?“ – и ще се отвори цял свят на
въображение и разказване на истории. Научните
истини не са толкова важни, по-важно е да играете
с детето си и да имате специален момент с него!
Ако сте ентусиазиран от това, което виждате около
вас, включвате се в паралелно търсене, разказвате
собствени истории – така ще създадете семейни
спомени за цял живот.

Примери за игра сред природата



Какво е невероятна игра
сред природата?

24

Деца в училищна
възраст

Децата в предучилищна възраст са по-сензитивни
и докосват камъни, кал, глина, кора на дърво – с
удоволствие. Те обичат да откриват малки
скривалища и да създават малки светове на елфи
и феи. Движението е техният начин за учене, те
обичат да бягат, да вървят по дървени кръгове, да
се катерят по скали и дървета, да играят на
криеница. Те вече използват инструменти, като
лупи и малки контейнери, анализират създания,
като насекоми, паяци или жаби. Децата в
предучилищна възраст взаимодействат със света
около тях: те носят, пълнят, разплискват,
натрупват, зареждат, разглобяват. Затова
свободните елементи (пръчки, листа, чакъл, цветя
и т.н.) са неизчерпаем ресурс за движение
наоколо, създаване на модели, измисляне на нови
неща.

Децата между 6 и 11 г. вече ви предизвикват
физически, тъй като стават по-силни и по-силни. Те
обичат да поемат рискове и да откриват собствените
си граници. Дори, когато сърцето ви започва да
препуска, поемете дълбоко дъх и ги оставете да се
катерят на високо по стръмни скали и дървета.
Децата имат чувство за самосъзнание и обикновено
не се поставят в реална опасност. Но обичат да ни
подлудяват, затова се престорете, че няма нищо
страшно и… се усмихнете. Децата на тази възраст
разчитат на собствения си опит и създават ситуации
за експериментиране и решаване на проблеми. Те се
ангажират в социални, изграждащи екип дейности и
се наслаждават в играта на футбол или в групови
дейности, като готвене заедно на открития огън.
Походите много ги привличат, ако ги наречете

„приключения“ и ги комбинирате с интересни
дейности, като следене на трасе, търсене на
животни, събиране на растения. Децата могат да
използват инструменти, като джобни ножчета,
чукове, лопати, триони и дрелки – за строене на
крепости или копаене. Също така те създават с
удоволствие подслони, палатки, къщи за
наблюдение на птици, люлки и приключенски
пътеки. Те просто се нуждаят от въже, тиксо, ножица
и природата около тях. Ако са по-големи, те вече
могат да използват приложения и книги за
разпознаване на растения и животни и да записват
своите впечатления в природен дневник.
Наблюдение на звезди и нощни лагери?

Просто
опитайте!



.

Всички знаем, че това е трудна възраст.
Можете да намерите трета страна, която да
организира приключенски лагер с дълги
преходи, спане под ясно небе, каране на кану
или сал, скално катерене, игри за сближаване.
Тийнейджърите са фокусирани върху своя
социален имидж и създават силни
приятелства, затова природата може да бъде
място, където те да покажат физическите си
възможности и личност. Също така те участват
сериозно в групови проекти, като спасяване
на редки растения и животни, поддръжка на
паркове, засаждане на дървета. Можете да
инициирате нещо като iLike навън –
комбиниране на употребата на устройства с
природата: създаване на кратки клипчета,
тайм-лапс на къща на дърво, фото албуми.

Какво е невероятна игра
сред природата?
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Тийнейджъри



За финал
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• Когато се

приберете вкъщи

• Оценка и

празнуване на

натрупания опит
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Ако живеете в умерен климат, след ден в дълга, гъста трева е препоръчително да се проверите за
кърлежи. Не се притеснявайте: кърлежът първо трябва да се прикрепи към вас и да се храни с кръвта ви
няколко часа, за да има риск от инфекция, затова колкото по-скоро го премахнете от тялото си, толкова
по-добре.
 търсете кърлежи на труднодостъпни места, където кожата е по-тънка, като на врата, скалпа,

подмишницата, корема и слабините. Ухапванията от кърлеж приличат на малки червени точки с
големината на грах, увеличени или подути;

 премахнете и изперете дрехите си. Можете да третирате дрехите си с репелент против насекоми преди
да излезете навън, да използвате огън, за да убиете кърлежи, които са успели да дойдат с дрехите ви у
дома;

 изкъпете се не по-късно от два часа след като се приберете вкъщи. Ако се къпете в гореща, течаща
вода, ще премахнете кърлежи, които са били върху тялото ви, но все още не са били прикрепени;

 проверете домашните си любимци за кърлежи. Проверете ги възможно най-скоро, след като се
приберат вкъщи. Кърлежите, които не са премахнати, могат да заразят домашния ви любимец, а всеки
кърлеж по тялото им може да се прехвърли на вас. Повече, за това как да се предпазите от кърлежи
или да ги премахнете правилно, можете да прочетете на www…

Когато се приберете
вкъщи

Ето няколко практични съвета за това, което трябва да направите, когато се приберете вкъщи:

Inspecting for ticks

 Винаги четете етикета. Някои дрехи може да се чистят само в химическо чистене; други може да трябва
да се перат със студена вода.

 Имайте предвид материала, от който са направени дрехите. Дрехите за навън са направени от
синтетични материи, като полиестер и найлон, защото са по-устойчиви и са против изпотяване. Въпреки
това, има нарастваща тенденция да се използва мериносова вълна за основните слоеве, а вълната
трябва да се пере в студена вода при среден цикъл, с нормален препарат.

 Наистина ли трябва да ги слагате в сушилнята? При дрехите за открито, сушилнята всъщност може да
предизвика свиване и повреди. Като пропускате сушилнята, ще увеличите живота на екипировката си.
Да не споменаваме, че спестите и пари от сметката си за ток.

 Трябва ли вместо това да ги перем на ръка? Повечето от дрехите за открито могат да бъдат прани и на
ръка. Много по-щадящо, отколкото пералнята, прането по този начин осигурява по-дълъг живот на
дрехите.

Проверка за кърлежи

Грижа за дрехите за открито



Това беше невероятен опит, 
насладихме му се докрай!

(Мария и Хосе, 
родители наМигел)
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Оценка и празнуване на
натрупания опит

Въпросът не е само да се изживее
приключението… За да се използва всичко от
него, нека помислим за семейното ни време
сред невероятната природа и да отпразнуваме
опита! Обсъждането на това, което сме видели,
което се е случило, което сме харесали най-
много, което се е получило, което сме можели
да направим по друг начин, за научените уроци
и за чувствата ни – те ще добавят нови
измерения на постъпките ни. Ето няколко
начина как да го направим:
• използвайте снимки, кратки видеа и

събрани предмети, за да съживите
спомените;

• запазвайте интересните неща в кутията за
съкровища, наблюдавайте ги и говорете за
тях от време на време;

• попълвайте природен дневник, където
децата и вие изобразявате вашите
преживявания;

• направете проект за насекомо или
растение;

• играйте на детективи и търсете отговори
на детските въпроси – в книги, в интернет
и др.;

• направете история на деня;
• потърсете връзка между срещите и

събитията в природата и други неща в
живота на детето ви: „Видя ли как малката
буболечка се опитваше и опитваше, докато
накрая се изкачи на върха на дънера? И ти
можеш да се опитваш да караш колело
сам, докато най-накрая успееш."

След като говорим за опита, натрупан навън –
можем да започнем да планираме следващото
приключение. „Какви неща би искал да
направиш отново? Какво би направил по
различен начин? Значи е време да приложим
новия ти план в реалния свят!“
Когато празнуваме натрупания опит, бъдете

родител, учител и актьор в същото време. 
Родителят дава любов, учителят – познание, а
актьорът – страст към природата.

Живей, оценявай и празнувай времето със семейството ти в
природата, за да създадеш дълготрайни спомени и връзки!
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