А К ВА Р И У М

1

УЧЕНИЦИ

ниво

ДА СИ ПОСТРОИМ АКВАРИУМ!
В аквариума живеят различни водни обитатели. Можете да видите
също и различни видове растения, които се срещат в естествените
местообитания на тези риби.

А К ВА Р И У М

ПРЕДИ ОБИКОЛКАТА

1

Разпределете се в групи
по четирима. Вземете по
един празен лист хартия
и молив за всеки в
групата.

2

Вземете от учителя си карта на аквариума,
по една карта на група. Учителят ви ще ви
даде писмо за вашата група и ще можете
да видите на картата в коя част на
аквариума сте разпределени.

!

Забележка:
Mоже да ви e
по-удобно, ако
имате папка или
подложка за листа.

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА

3

Когато отидете в аквариума,
намерете частта, в която сте
разпределени. Вие ще трябва
да направите схематична
рисунка на тази част от
аквариума. Решете кой член на
групата, коя част ще нарисува.

!
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Забележка:
Частта има четири
аквариума, така че
на всеки се пада по
един, ако сте група
от четирима.

Схематична рисунка
Нарисувайте схематично поне една
риба от вашия аквариум (може и
повече ако имате време!), както и
някои от растенията, които виждате
вътре.
Направете кратка информационна
карта, с размери 8 см х 12 см.
В нея включете българското и
латинското име на вашата риба.

Риба клоун

Amphiprion
ocellaris

!

Забележка
Ако не можете
да намерите името
на рибата върху
аквариума, помолете за помощ
ексурзовод от
музея или
учителя си.

СЛЕД ОБИКОЛКАТА

4

Когато сте готови с рисунките, се върнете в класната стая,
оцветете ги и пресъздайте аквариума на стените или пода,
разполагайки отделните части, както са разположени те в
музея.

Обратно в училище
Направете изложба за аквариума на стените в класната стая, или на
специално място в училището си.
Уговорете се с друг клас да посетят аквариума в музея, където вие
ще сте в ролята на експерти. Застанете до своя аквариум и давайте
на посетителите информация за имената на рибите в него.

Допълнителна задача
Направете снимки
на рибите и ги изпратете
на служителите на
музея, за да рекламират
аквариума и да
привлекат още
посетители на това
прекрасно място!
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УЧИТЕЛИ

ниво

ДА СИ ПОСТРОИМ АКВАРИУМ!
Аквариумът на Природонаучния музей разполага с разнообразни водни обитатели.
Аквариумите показват също примери за различни видове растения, които се
срещат в естествените местообитания на тези риби. Посещението в музея е
прекрасна възможност за децата да се запознаят с имената и местообитанията на
рибите и да засилят интереса си към природата.

А К ВА Р И У М

Музеят разполага с класна стая, предназначена за работа с групи от ученици.
Можете да започнете своята обиколка на
музея там или от фоайето на музея,
ако е достатъчно тихо.

!

Забележка:
Може да им е
по-удобно ако имат
папка или подложка
за листа.

ПРЕДИ ОБИКОЛКАТА

1

2

Разделете учениците на
групи по четирима.
Уверете се, че всеки от
учениците има празен
лист и молив.

!

Забележка:
Налична е версия
на картата без
писма за групите,
така че да можете
да промените
групите както е
подходящо за
Вашия клас.

Раздайте карта на аквариума
на всяка група. Дайте на всяка
група писмо отговарящо на
тяхната част от аквариума.

ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА

3

Когато отидете в аквариума, кажете
на групите да намерят своята част.
Инструктирайте ги да направят
схематични рисунки на тази част от
акмвариума. Кажете им да решат кое
дете от групата, какво ще нарисува.

Схематична рисунка

!
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Кажете на децата да направят рисунки
на поне една риба от своя аквариум
(окуражете ги да направят повече,
ако имате време), както и на някои от
растенията, които живеят в аквариума.
Кажете на групите да подготвят кратки
информационни карти с размери
приблизително 8 см х 12 см. В тези
карти, те трябва да включат
българското и латинското име на
рибата.

Забележка:
Частите имат по
четири аквариума,
освен част Д,
която има три.

!

Риба клоун

Amphiprion
ocellaris

Забележка
Ако тази
информация липсва
на самия аквариум,
използвайте
списъка с имената
предоставен от
музея, а ако имате
екскурзовод,
окуражете децата
да се обърнат към
него за помощ.

Докато групите работят, нека оцветят рибите или да си запишат какви са цветовете им, за да го направят по-късно.

СЛЕД ОБИКОЛКАТА

4

След като групите са готови се върнете в класната стая и довършете
оцветяването на схематичните рисунки. Пресъздайте аквариума на
стените или на пода в класната стая, като разположите частите така,
както са разположени те в аквариума на музея.

Обратно в училище
Направете изложба на аквариума на стените във Вашата класна
стая или на специално място в училището Ви.
Уговорете се с друг клас да посетят аквариума в музея, където
Вашите ученици ще са в ролята на експерти. Нека застанат до
своя аквариум и да дават на посетителите информация за
имената на рибите в него.

Допълнителна задача
Направете снимки
на рибите и ги изпратете
на служителите на
музея, за да рекламират
аквариума и да
привлекат още
посетители на това
прекрасно място!
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