НАРЪЧНИК ЗА

ИГРИ

#БЕЗОТПАДЪЦИ

УЧИЛИЩЕ
#БЕЗОТПАДЪЦИ

активни игри по време на
най-активния ден в училище

Училището е важна среда за създаване на
култура към изхвърлянето на отпадъци.
Ако още от деца хората са учени на
отговорно и планирано отношение към
различните видове отпадъци, ще израснат
разумни личности, ограничаващи вредите
от боклука за околната среда. Затова
е важно учениците да бъдат въвлечени
в дейностите по разделно събиране,
изхвърляне и рециклиране на отпадъци
чрез целенасочено планирани мероприятия.
Подобни инициативи могат да бъдат мощен
катализатор за провеждане на редица
занятия по темата живот #безотпадъци.
Игрите #безотпадъци са забавления, с които
учителите могат да научат децата как и
къде да изхвърлят отпадъците.
С тях искаме да покажем на хората, че
не е толкова трудно да направят малки
промени в ежедневието си, за да можем да
постигнем голям ефект с намаляването
на отпадъците и облагородяването на
града. Децата са тези, от чиято култура
зависи бъдещето на града ни, а те понякога
разбират сериозността на проблема със
замърсяването дори много по-добре от
възрастните.
Игрите #безотпадъци са създадени по
дейностите от програмата на БГ Бъди
активен _Място България, която се
осъществява благодарение на подкрепата
на Фондация Кока-Кола.

thespot.bgbeactive.org

ИДЕИ ЗА ИГРИ #БЕЗОТПАДЪЦИ
ЗА УЧИЛИЩА:

ИГРА
„ПЪТЯТ НА ОТПАДЪКА“

1.1

Начертайте три ленти/пътеки с по няколко
отпадъка (равен брой) от различни видове
(бутилки, кенчета, консервни кутии, кутии
от мляко/сок, кутии от бонбони) на всяка.
В края на пътеките поставете две или
три* кутии с цветна маркировка в жълто
(пластмаса и метал), синьо (хартия) и зелено*
(стъкло – *подходящо за по-големи ученици,
поради опастност от счупване и порязване).
На старта на всяка пътека застава по един
ученик, който трябва да събере отпадъците
от своята пътека и да ги разпредели в
различните кошове. Може да носи само по
един отпадък, като след като го пусне в коша
се връща до старта и тръгва към следващия.
При неправилно изхвърлен отпадък
1) добавяте 10 секунди към времето на играча
или 2) връщате същия отпадък на пътеката
на играча, за да го изхвърли отново.

1.2

Същата игра може да се усложни по редица
начини. Тук сме изброили част от тях:
– направете играта щафетна, като при
връщането до старта от там тръгва друг
играч (предвидете и повече отпадъци на всяка
пътека)
– усложнете трасето – направете го по-дълго
или извито (очертайте добре трасето и
следете спазването му от играчите)
– раздвижете допълнително играчите – нека
преминават трасето с патешко ходене,
подскоци, на един крак, с подскоци настрани
или просто добавете зони, които трябва да
преминат по определен начин (предвидете
играта да бъде на подходяща настилка)

ИДЕИ ЗА ИГРИ #БЕЗОТПАДЪЦИ
ЗА УЧИЛИЩА:

ИГРА
„БОКЛУЧЕВАТА ЛИНИЯ“

2.1

Начертайте дълга линия (или използвайте
вече съществуваща – очертаваща спортно
игрище, писта за бягане или дори някоя от
предишната игра). Обяснете, че линията е
пластмаса, вляво от нея е хартия, а в дясно
стъкло (възможност да припомните ляво/
дясно). Учениците стартират играта
застанали в колона и стъпили върху линията.
При команда от учителя (хартия, пластмаса
или стъкло) те трябва да се изместят на
съответната позиция (ляво хартия, на
линията пластмаса и в дясно стъкло). При
неправилно изместване учениците могат
да изгарят или да извършват определена
физическа активност – скок, клек, разтягане
и т.н. Играта се играе, докато остане само
1 играч. Поканете изгорелите да си изберат
фаворит и да скандират за него/нея. Това
внася допълнително ниво на шум и усложнява
играта.

2.2

Същата игра може да се усложни по редица
начини. Тук сме изброили част от тях:
– заместете простите команди (хартияпластмаса-стъкло) с предмети, изработени
от тези материали (бирена бутилка,
тетрадка, кутия за храна, капачка от компот,
буркан, кутия от обувки и т.н.)

