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Въведение
Съвременното образование e призвано да играе важна роля в решаването на редица социално-икономически, екологични и технологични предизвикателства, стоящи пред гражданското общество. Усвояването на знания, формирането на умения и постигането на решения относно климатичните промени, енергията и ресурсите е обвързано и е в центъра
на обучението на учениците от всички образователни степени в българското училище. Тук
бихме добавили и нарастващите обществени изисквания към нравствеността, интелекта и
поведението на учениците, защото е особено важно образованието да развива любознателни и отворени умове в търсенето на истината.
Водеща стратегия в образованието днес е компетентностният подход, разглеждан като методологична цялост от предпоставки, цели, условия и принципи за формиране на компетенции, които учениците са способни да прилагат в реалната практика.
В разглежданите посоки е и основната цел на настоящия проект, а именно формиране на:

•
•
•
•

лични компетентности: свързани със съзнателно отношение на учениците към енергията в ежедневието; изграждане на поведение, чрез което да се пести енергия; изграждане
на позиция по въпроси от политиката на климата и енергията; формиране на убеденост
и мотивация у съученици, приятели и близки;
предметни компетентности: знания за енергийни източници (невъзобновяеми и възобновяеми), свойства на парниковите газове, кръговрати на въглеродния диоксид и азота в природата, свойства, физиологично действие и влияние върху околната среда на
азотни и серни оксиди.
компетентности, ориентирани към активност и прилагане на знанията: самостоятелно провеждане и анализ на експерименти, свързани със различни замърсители на
въздуха (серни и азотни оксиди, прахови частици и др.), водата (киселини, миещи вещества) и почвата (торове) и екологични проблеми, свързани с тях – парников ефект, смог,
киселинни дъждове; работа с различни енергоизмервателни уреди; практическо приложение на самостоятелно развити идеи за пестене на енергия.
Социално-комуникативни компетентности: представяне на резултатите от проучванията в различна форма; оценяване и аргументиране на мнения по разглежданите проблеми и участие в дискусии.

Цели на проекта в контекста на нормативната документация в българското училище

В настоящата нормативна документация за средното училище („Държавни образователни
стандарти за учебно съдържание“ и „Учебни програми в прогимназиалния етап на основната степен“) концепцията за устойчивото развитие е представена в теоретичен план, който
осигурява базисните необходими знания. В практико-приложен план тези знания трябва да
се обвържат с развитие на практическите умения на учениците и най-вече към поведение и
навици за пестене на енергия и възможни начини за опазване на околната среда и здравето
на човека. Осъществяването на връзката теория-практика осигурява необходимите условия за осъзнаване на съществуващите проблеми и възможностите за тяхното преодоляване, което от своя страна би довело и до така желаната промяна в поведението на учениците.
Важна крачка в развитието на българското образование са държавните образователни
стандарти за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Наредба №13 от 21.09.2016). В тях много ясно е подчертана необходимостта от знания, свързани със здравето, опазването и поддържането на устойчива околна среда в зависимост
от възрастовите особености на учениците в различните образователни степени (Таблица 1).
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Таблица 1. Рамкови изисквания за резултатите от обучението по екологично образование
(прогимназиален етап на основната степен)
(Част от ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование –
Наредба № 13 от 21.09.2016 г.)
Област на
компетентност

Вода, почва,
въздух

Енергия и
климат

Потребление и
отпадъци

Общество и
околна среда

Прогимназиален етап на основна степен
Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът трябва да:
изброява основни източници на замърсяване на водата, почвата и
въздуха;
описва основни заплахи за компонентите на околната среда – напр.
ерозия на почвата (вследствие на изсичане на горите), промишлено
и битово замърсяване на речните и морските води, на въздуха и др.;
разграничава различните видове замърсители на въздуха и водата
и влиянието им върху човешкото здраве; формулира практически
мерки за подобряване качеството на въздуха, водата и почвата и
разработва проекти за опазване на чистотата им;
коментира възможни промени във всекидневното поведение и
навици, които могат да доведат до намаляване на замърсяването на
въздуха, водите и почвите.
класифицира енергийните източници и производства (въглища,
нефт и природен газ; вода, вятър и слънце) съобразно въздействието им върху околната среда и осмисля понятието „зелена енергия“;
проверява хипотези какво правят или могат да направят институциите, общностите и производителите замърсители за промяна в
начина на производство и коментира стратегии за справяне с проблема в различни държави;
обяснява взаимовръзката между промените в климата и природните бедствия (екстремни бури, наводнения, суша, опустиняване);
аргументира значението на възможните дейности за запазване
целостта на озоновия слой и на енергийния баланс в природата,
като демонстрира степени на лична отговорност.

изброява и групира основните видове замърсявания на различните
компоненти на околната среда;
описва определени последици за природата и за човека, обяснява
причините за тяхното възникване;
коментира дейностите от човешкото всекидневие като източници
на замърсяване;
изброява и групира различните видове отпадъци според произхода
им – битови, производствени, строителни, селскостопански, опасни;
класифицира видовете замърсявания на основата на наблюдения и
експерименти;
коментира нуждата от повторно използване на материалите и разработва идеи и проекти за рециклиране;
разграничава основните групи отпадъци по продължителност на
разграждането им;
изброява и групира продукти, съдържащи опасни вещества, видовете химикали, използвани във всекидневието и формулира опасностите, свързани с тях;
описва основните правила за съхранение и работа с опасни химични
вещества и смеси във всекидневието;
прилага основни правила за действие при инциденти с опасни химични вещества и смеси.
участва в обществени кампании, свързани с екологични проблеми, и
оценява ролята и значението им за общността;
познава различни източници на информация, свързана с опазването
на околната среда;
разграничава ролята на институциите и на неправителствените организации, занимаващи се с опазване на околната среда;
коментира варианти за принос на отделния човек и начина му на живот за опазване на природата.
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Очертаните очаквани резултати се откриват в учебните програми по „Човекът и природата“ за 5. и 6. клас и „Химия и опазване на околната среда“ за 7. клас (таблица 2).
Таблица 2.

Очаквани резултати
по учебната
програма „Човекът и
природата“ – 5. клас

Очаквани резултати
по учебната
програма „Човекът и
природата“ – 6. клас

Очаквани резултати
по учебната
програма „Химия
и опазване на
околната среда“ – 7.
клас
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Описва значението на въглеродния диоксид за климата на Земята и за храненето на растенията.
Дава примери за вещества – замърсители на въздуха и въздействието им върху околната среда и здравето на човека.
Представя възможности за опазване чистотата на въздуха.
Извършва експерименти за изследване на свойства на кислорода и въглеродния диоксид.
Спазва правила за безопасна експериментална работа.
Дава примери за вещества – замърсители на водата и въздействието им върху околната среда и здравето на човека.
Представя възможности за опазване чистотата на природната
и на питейната вода.
Свързва състоянието на околната среда със здравето и дейността на човека.
Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата;
Оценява и подкрепя дейности, насочени към опазване на околната среда, личното и общественото здраве.

Описва процеси, които протичат в природата и в практиката: горене, дишане, корозия, получаване на метали.
Определя процеса горене като взаимодействие на прости вещества и на химични съединения с кислорода, съпроводено с отделяне на топлина и светлина.
Извлича информация от различни източници за горива, използвани в практиката (въглища, нефт, природен газ, водород), и
обсъжда екологични проблеми, свързани с тях.
Определя продукти на химични взаимодействия на кислорода
като замърсители на околната среда (серен диоксид, въглероден
оксид, въглероден диоксид).
Свързва замърсители на въздуха с конкретни екологични проблеми (киселинен дъжд, парников ефект, озонова „дупка“).
Коментира ролята на човешката дейност за замърсяване на
околната среда, както и отговорността на хората за нейното
опазване и съхраняване.
Извлича и представя информация от различни източници
(текстове, изображения, таблици), включително чрез използване на информационно-комуникационните технологии, за свойства и приложение на простите вещества и химични съединения
на халогенните елементи, за тяхното значение и въздействие
върху човека и околната среда.
Определя експериментално pH на разтвори на вещества, познати от практиката.

Сравнението на описаните документи показва до голяма степен припокриване на очакваните резултати за разглежданата степен на обучение. Наблюдава се обаче липса на ключови, според нас, очаквани резултати, свързани с „Потребление и отпадъци“ и „Общество
и околна среда“, които имат пряко отношение към основните цели на настоящия проект.
Посочените теми са обект на разглеждане в гимназиалната степен на обучение по химия.
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Според нас е очевидна необходимостта от тяхното включване и в учебните програми в основната степен. И това би била добра стъпка по посока формиране на поведение и отношение към опазване на околната среда.

Ключови компетентности

Изпълнението на предвидените дейности в работните листове допълнително разширяват
знанията на учениците по проблемите, свързани с търсене на пътища за разумно използване на енергията, факторите, които влияят върху климатичните промени и ролята на човека
в нарушаването на естествените процеси в природата. Получените резултати от предвидените разнообразни практически дейности за енергоспестяване ще доведат определено до
осъзнаване на необходимостта от разумно използване на ресурсите и личната отговорност,
която носи всеки от нас за опазване на околната среда, а крайният резултат е повишаване
на мотивацията и промяна на поведението на всеки ученик.
В предложените работни листове са включени задачи от различен тип, свързани с приложение на знанията и уменията в конкретна ситуация, решаване на определен проблем (теоретичен или практически), прилагане на методи за изследване на обекти и процеси, анализ
на текстове, документи и експерименти, четене с разбиране, задачи, свързани с умения за
оценка, анализ на ситуации и аргументиране на решение, за избор на модел на поведение,
за доказване на влиянието на различни фактори върху околната среда и опазване здравето
на човека. Всички те са ориентирани към формиране на основните ключови компетентности, а именно:

•
•
•
•

готовност за обяснение на природни химични процеси и явления;

•

умения за идентифициране на проблемите в околната среда и за намиране на решения и
предотвратяване на нови проблеми (у учениците е необходимо да се формират умения
да проучват и оценяват различните гледни точки относно екологичните проблеми, за да
могат да формират собствено мнение и да бъдат социално отговорни относно проблемите на заобикалящата ни природа);

•

•
•
•
•

способност за използване на научи данни и доказателства;

умения за конструиране на апаратури и пособия и за извършване на експерименти;

готовност за спазване на правилата за безопасна лабораторна работа (опазване на
собственото здраве и здравето на другите);

способност за извършване на наблюдения, измервания и за регистриране, анализ и представяне в различен вид на получените данни;

способност за проучване и подбор на подходяща информация;

анализ на информация – четене с разбиране, аргументиране и др.;

дигитални компетентности (употреба на мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, съхранява, създава, представя и обменя информация);
социални и граждански компетентности (умения за общуване, за критично и съзидателно мислене при вземане на решения; проявяване на толерантно отношение и приемане
на различни гледни точки при обсъждания и дискусии).

Методи на обучение

Методите на обучение, предвидени при изпълнението на проекта, са съобразени с възрастовите особености на учениците и в същото време са ориентирани към формиране на посочените по-горе ключови компетентности.

Конструктивизмът се разглежда като един от приоритетните подходи в образователния
процес. Според конструктивистката теория всяко знание се конструира на базата на предишни знания. Учениците учат най-добре, когато им се позволи да изградят свои собствени разбирания, правейки връзки с наученото преди това. Една от основните задачи на
конструктивистките методи за обучение е учениците да се учат как да учат, като им се дава
възможност да поемат отговорността за своите собствени учебни преживявания.
РАБОТЕН ВАРИАНТ

5

Предвидените задачи в работните листове осигуряват активно включване на учениците в
дейностите и до голяма степен самостоятелно откриване на новото знание. Практическата
част, изпълнена от групи или самостоятелно, е важна част от придобиването на конкретни
умения, свързани с прилагане на знанията за климат и енергия и достатъчно интригуваща
за формиране на отношение и поведение към опазване на околната среда, от гледна точка
на химичното знание. Важен акцент са възможностите, които се осигуряват за реализирането на социални и комуникативни умения, както и на взаимното сътрудничество и обмяната на идеи. За реализирането на конструктивистка среда за целите на проекта са предложени дейности, които са свързани с лабораторни занятия с изследователски характер
– изследване на свойствата на въглеродния диоксид, серни и азотни оксиди, изследване на
замърсители на водата. Всички те са разгледани в контекста от една страна на кръговратите на въглеродния диоксид и азота в природата и на тяхното влияние върху климата и
опазването на околната среда (киселинни дъждове, смог, замърсяване на водите и почвата).
Учениците работят заедно, обсъждат и презентират резултатите и изводите си.
Така у тях се формират умения, които последователно преминават през три основни нива.

Първо ниво умения: да наблюдават експеримент; да сравняват факти; да намират причинноследствени връзки; да формулират емпирични изводи от проведен експеримент, да описват
съкратено факти;
Второ ниво умения: да формулират целта на работата; да изразяват зависимостите в схеми, таблици, графики; да извличат информация от схеми, таблици, графики; да правят умозаключения, да привеждат потвърждаващи аргументи;
Трето ниво умения: да откриват проблема; да съставят план на изследването; да подбират
експерименти за потвърждаване на казаното; за експериментална вариативност; за представяне и оформяне на наблюдение.
Формирането на експериментални умения в основната степен е все още в начален етап. За
тази цел лабораторните упражнения са разработени с достъпни материали, с описани правила за безопасна работа и последователност на действията. Предвидените лабораторни
занятия по проекта ще разширят знанията на учениците за различни вещества, свойствата
им и тяхното влияние върху околната среда. Това ще даде възможност от друга страна за
по-задълбочено разбиране на отговорността, която носи всеки и собствения принос към
опазването на околната среда. Всички предложени експерименти са обвързани с процесите,
които се случват около нас. Важно е да отбележим, че тези дейности в голяма степен формират умения за целенасочено наблюдение със следните съставни операции:

•
•
•
•
•
•
•

определяне на целта на наблюдението;
избор на обекта на наблюдение;

създаване на условия за наблюдение;

представяне на наблюдавания обект по различни начини;
провеждане на наблюдението;
формулиране на изводи;

обобщение на резултатите от експеримента.

Интерактивни методи. В някои от работните листове са предложени варианти на интерактивни методи – SWOT- анализ, рисуване на идея и други.
– SWOT-анализ

Наименованието SWOT-анализ идва от абревиатурата от английски – Strenght (силни страни), Weaknesses (слаби страни), Opportunities (възможности), Threats (опасения).
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Силни
страни

Възможности

Слаби
страни

Опасности

Силни страни

Възможности

Слаби страни

Опасности

Фиг. 1. Варианти на представяне на SWOT-анализа

Обсъжданите теми в проекта дават богати възможности за осъществяване на този метод
върху различни обекти: горива, възобновяеми енергийни източници, опазване на околната среда и др. Въз основа на знанията на учениците за даден обект от практиката или от
учебното съдържание се предлага анализът да се направи индивидуално или по групи. Определя се време за работа и броят характеристики във всяка група – от 2 до 5. Това е важно
за организацията на учениците и за концентрирането им върху определени важни особености без разпиляване. След изтичане на времето резултатите се обсъждат от всички и се
приемат с консенсус. Ако се прави самодиагностика, добре е учителят да прецени дали да се
обсъждат публично някои резултати. Според нас е по-подходящо само той да има достъп до
работите на учениците.
Към прилагането на този метод се следват някои препоръки:

•
•
•
•

да не провежда SWOT-анализ без определено време за работа;

времето за работа да се съобрази с възможностите на учениците;
задължително е определянето на броя характеристики;
да не се изискват прекалено много характеристики.

Формирането на поведение към енергоспестяване е основна цел на настоящия проект. В
този смисъл методът може да се използва и за самодиагностика, и диагностика на учениците за отношението им към обсъжданите проблеми и промяната на техните нагласи.

• Рисуване на идея е друг интерактивен метод, включен в работните листове.

Този метод провокира въображението и асоциативното мислене на учениците. Подходящ
е при липса на достатъчно информация по нея. Направените рисунки се запазват, за да се
сравняват с научното обяснение или да се допълват по време на изучаване на темата.

Предварителната подготовка е свързана с избор на тема, подготовка на материали, определяне на време, формиране на групи, работа по рисунките, представяне на рисунките от
говорителите на групите, коментар от класа, обобщение от учителя. При този метод не се
препоръчва намеса на учителя със свои идеи в работата на групите.

• Дискусии и обсъждане. Те са едни от най-важните конструктивистки методи.

Дискусията е метод, който изисква събиране, проучване на факти, документи и създаване на
достатъчно добра основа за формиране на мнение по определени проблеми. Те подпомагат
развитието възможностите за формулиране на теза и контратеза, аргументи и контрааргументи, търсенето на различни гледни точки. Важна особеност на дискусията е възможността в хода ѝ да бъдат откроени изходните ценности, както и да се разберат възможностите за
различни перспективи при тълкуване на разглежданите събития и явления.

Основни изисквания към организиране на дискусията са: поставяне на проблема, въвеждане регламент за изказвания и поставяне на правила за изслушване на всички участници.
Важна е ролята на водещия, който определя реда на изказванията, следи дискусията да не
РАБОТЕН ВАРИАНТ
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се отклонява от предварително поставения проблем. Темата за дискусия може да се зададе
предварително и да се дадат насоки за подготовка по проблема.
Дискусията протича в следните етапи:

1. Встъпителна част: поставяне на проблема и регламент и основни цели на дискусията (не
по-дълго от 10-15 минути)
2. Същинска дискусия:

•
•
•

първи подетап – обмен на информация. Всеки участник споделя знанията и опита си;

втори подетап – анализ и оценка. За тази цел групата избира критерии за оценка на изказаните мнения и предложения;
трети подетап – основни изводи и предложения. Препоръчва се да се записват на дъската,
за да се следят от всички участници, да се вижда прогресът и развитието на дискусията.

3. Заключителен етап – анализират се постигнатите резултати и участниците се обединяват около няколко основни извода. На този етап е добре ръководителят да насърчи участниците към по-нататъшно осмисляне и изучаване на разглеждания проблем, да очертае
посока за организиране на дискусия по сходни проблеми.

•
•
•
•
•
•
•
•

Основни правила при водене на дискусия са:
да се определи предварително позицията;
да се мисли;

да се говори кратко и ясно;

да се спори без обиди, повишаване на тон и др.;
да се уважава мнението на другите;

да се доказва тезата с факти и аргументи, а не с отричане на мнението на другите.

Работа с текст. Този метод е широко застъпен в предложените работни листове. На учениците се дава възможност да четат текстове, документи и въз основа на тях да анализират, да правят изводи, да открояват ключови думи, да представят съдържанието в различна форма – графики, таблици, схеми, план, мисловни карти и др.
Работа с графики, данни, таблици, диаграми и модели. Почти във всеки работен лист
е предвидена подобна дейност. Основна задача на учениците е да наблюдават, да анализират и да правят изводи, да разкриват причинно-следствени връзки, както и да съставят текстове по тях.

Организация на дейностите

В това методическо ръководство са предложени 16 работни листа за организиране на дейностите на учениците. В следващата Таблица 3 е показано ориентирането на всеки от тях
към деветте стъпки на успеха, предложени от UfU (Unabhangigens Institut fur Umweltfragen)
като препоръчителни при реализация на проекти, свързани с пестене на енергия в училище. В таблицата е показан също и ориентировъчен срок, в който трябва да се осъществят
тези учебни и проектни дейности, за да се постигнат целите на проекта. Учителят може да
осъществи с учениците от енергийния екип и други занятия, в зависимост от учебната програма, която разработи и броя на часовете.
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Таблица 3
9 стъпки към успеха
1. Създаване на
енергиен екип

2. Енергийна
обиколка

Дейности и материали (работни листове)

Срок

Директорът определя ръководството на енергийния екип. Учителят обсъжда с ръководството
на училището и домакина предстоящата работа
по проекта, предлага своя план и програма за
работата си с учениците по интегралната тема
„Климатични промени и енергийна ефективност
в училище“. Определят се класове за участие (5,
6, 7. клас). Взема се решение за начина на оповестяване на тази инициатива и включване на учениците в него.
Ръководителите на енергийния екип правят
първична обиколка на училището. Също така се
отделят всички отчетни документи за потреблението на електричество, вода и отопление от
предходните три години (референтни години),
които имат значение за изчисляване на спестените средства. При откриване на учебната година се съобщава за инициативата на учениците, а
при първата родителска среща и на родителите,
които да изберат тази дейност по интереси за
учениците или да се включат в някои от тях.
Работен лист 1. Устойчиво развитие и пестене
на енергия и ресурси.

Преди 15.09

3. Подобряване
на разбирането за
пестене на енергия на
учениците
Работен лист 2. Парников ефект.

Работен лист 3. Енергия и парников ефект.
Работен лист 8. Парников ефект и парникови
газове.

Работен лист 9. Въглеродният диоксид около
нас и в самите нас.
Работен лист 10. Кръговрат на въглеродния
диоксид в природата.
Работен лист 11. Какво замърсява въздуха?

4. Енергийна
Работен лист 4. Откъде и как „идва“ енергията
обиколка с учениците в нашето училище, накъде и как „напуска“
сградата? (енергийна обиколка на учениците)
5. Дългосрочно
измерване на
температурата
и енергийното
потребление

Работен лист 5. Температура и осветеност на
класните стаи (профили на нашето училище).

Преди 15.09

Септември,
I занятие,
2 часа
Октомври
I занятие,
2 часа
Октомври
II занятие,
2 часа
Декември
I занятие,
2 часа
Декември
II занятие,
3 часа
Декември
III занятие,
1 час
Февруари
I занятие,
2 часа
Октомври
III занятие,
2 часа
Октомври
IV занятие,
2 часа
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9 стъпки към успеха
6. Предложения за
решение

Дейности и материали (работни листове)
Предложения за някои решения след работа по
работни листове 4 и 5.
Работен лист 6. Да пестим енергия и вода сега!
Работен лист 13. Възобновяеми енергийни
източници.
Работен лист 14. Замърсители на водата.

7. Работа с
обществеността

8. Обсъждане на
нискоинвестиционни
мерки
9. Дискусия върху
печалбата от пестене
на енергия и нейната
употреба
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Работен лист 7. Климат, промени в климата.
Всички изработени плакати и брошури се
разпространяват и се сключва училищен
договор „Пестене на енергия“.

Работен лист 15. Управление на отпадъците в
нашето училище.
Работен лист 12. Изчисляване на спестените
средства.

Работен лист 16. Промени в климата: „От черно
към зелено“.

Срок
Октомври и в
следващите
занятия
Ноември
I занятие,
2 часа
Март
I занятие,
1 час
Март
II занятие,
3 часа
Ноември
II занятие,
2 часа
Постоянен,
след работата
по Работен
лист 3
Април
I занятие,
2 часа

Февруари
II занятие,
2 часа
Април
II занятие,
2 часа

11
РАБОТЕН ВАРИАНТ

Работен лист 1.

Устойчиво развитие и пестене на енергия и ресурси
Задача 1А.
В началото на занятието включете един стационарен или преносим компютър в мрежата през уреда за измерване на разходите на
електрическа енергия. Отчетете началното потребление на енергия и началния час. Включете компютъра и го оставате без да го
използвате по време на занятието. В края на работния лист е предложено продължението на задачата.

Задача 2.
Днес много често ще чуете в новините и в различни популярни предавания изразът „устойчиво развитие“. Този израз се свързва с опазването на природата и развитието на обществото. Запишете вашите представи и асоциации, предизвикани от израза „устойчиво развитие“.
Няма верни или грешни отговори, само е необходимо да представите своята гледна точка.
…………………………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………………........................................................

Задача 3.

Прочетете следния текст и отговорете на въпросите след него.

Изразът „устойчиво развитие“ се използва още от 18. век. Тогава той се свързва с горското
стопанство и стопанисването на горите. Устойчивото развитие на гората означава да се
сече толкова дървесина, колкото гората може да създаде в същата година от вече наличните дървета или ако се засадят нови. Идеи за устойчиво и разумно използване на природните
ресурси от дървен материал се развиват постепенно в различни страни – Великобритания,
Германия, още от 18. век и са една от предпоставките за развитието на горското стопанство и управлението на горите.
След средата на 20. век този израз започва все по-често да се използва във връзка с опазване
на околната среда. През 1987 г. Световната комисия на Обединените нации по околна среда
и развитие публикува доклада „Нашето общо бъдеще“. Той включва това, което сега е едно
от най-широко признатите определения за устойчиво развитие:
„Устойчивото развитие е развитието, което задоволява нуждите на настоящето
без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите
нужди.“

•

Кои от вашите думи-асоциации съвпадат с идеята за устойчивото развитие от 18. век?

……………………………………………………………………………………………………...............................................................

•

Кои от вашите думи-асоциации съвпадат с определението за устойчиво развитие днес?

……………………………………………………………………………………………………...............................................................

•

Как според вас може да се спазва принципът за устойчиво развитие във вашето населено
място и вашето училище?

……………………………………………………………………………………………………...............................................................

Задача 4.

На фигурата са представени общите цели за устойчиво развитие, приети от Организацията
на обединените нации в програмата „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво
развитие“ на 25 септември 2015 г. от световните лидери по време на срещата на върха по
устойчивото развитие в Ню Йорк (25-27 септември 2015 г.).
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•

Кои от тях са свързани с пестене на енергия и ограничаване на климатичните промени?
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•
•
•

Кои цели могат да се свържат също с опазване на околната среда?
Предложете варианти за действия, с които да се постигнат целите за ограничаване на
климатичните промени чрез пестене на енергия в училище.
Предложете и план за действие на вашата група, за да намалите потреблението на енергия и вода в училище.

……………………………………………………………………………………………..........................................................................

……………………………………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………………………………..........................................................................

……………………………………………………………………………………………………...............................................................

Задача 1Б.

Изчислете разхода на електроенергия от компютъра за времето на занятието и цената ѝ.
Необходими данни:

Отчетени показания на уреда за измерване на потреблението на ел. енергия: ……. (W);….. (kW)
Време на работа на уреда: ………… (час)
Цена на електроенергията: ……… (лв)

Изчисление на потреблението:
отчетени показания на уреда (кW) Х времето на работа (в часа) = използвана енергия (kWh)
……………………………………………………………………………………………………...............................................................
Изчисление на финансовия разход:
използвана енергия (kWh) Х цена на ел. ток = финансов разход

……………………………………………………………………………………………………...............................................................

Изчислете количеството въглероден диоксид (g), което съответства на използваната
електрическа енергия:
използвана енергия (kWh) Х 819 (gCO2*kWh) = маса на въглеродния диоксид
……………………………………………………………………………………………………...............................................................

Помислете и обсъдете:

Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................

РАБОТЕН ВАРИАНТ
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Работен лист 2.

Парников ефект
Задача 1.
Някои от вас може би са попадали в парник през зимата. Покривът му е направен от стъкло
или прозрачна пластмаса. В него е светло и топло, растенията се развиват добре и няма
опасност от измръзването им дори и в най-студените зимни дни. Подобно явление пази и
Земята от космическия студ. Нарисувайте вашата представа за парниковия ефект на Земята. Няма верни и грешни отговори, важно е да представите общо вижданията на групата.
Използвайте следните правила, за да работите по-успешно:

•
•
•
•

Нека всеки от вас в групата сподели своята представа или я скицира на малък лист;
Обсъдете заедно всички предложения;

Вземете общо решение, като се стараете да отразите идеите на всеки от вас;

Нарисувайте идеята на големия лист и използвайте цветовете на моливите.

Представете пред всички ученици своята групова идея. Изслушайте идеите на останалите
и ги сравнете с вашата.

Задача 2.
На фигурата е представена обобщена схема за парниковия ефект на Земята. Той води до
повишаване на земната температура с около 33оС. Без него средната годишна температура
на Земята би била –18 оС, а сега е определена като +15 оС.

Част от слънчевите
лъчи се отразяват
от атмосферата и от
земната повърхност

Други топлинни
лъчи от Земята
се адсорбират в
Част от лъчението от
атмосферата от
Земята преминава
парниковите газове и
направо в космоса облаците. След това те
„атмосферен
ги излъчват във всички
прозорец“
посоки. Ефектът
е допълнително
затопляне на земната
повърхност и ниската
част на атмосферата.

Около половината от слънчевата
радиация се поглъща от земната
повърхност и я затопля. Земята
излъчва топлинни лъчи.

•

Кои стрелки на фигурата показват достигащата до земната повърхност енергия от слънцето? Каква част е тя от общата енергия, която достига до земната атмосфера?

•
•

Кои стрелки показват връщащата се топлина от атмосферата към земната повърхност?

•
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Кои стрелки на фигурата показват топлината, която напуска земната атмосфера? Съответства ли нейното количество на топлината излъчена от земната повърхност?
Сравнете вашата схема от Задача 1 и тази от фигурата. Какви части трябва да добавите
във вашата, за да си съответстват.

РАБОТЕН ВАРИАНТ

Част от топлината се връща към повърхността подобно на топлината в парника, която се
връща в него благодарение на стъклото или пластмасата. Причина за това е съставът на
атмосферата.

Задача 3.

В таблица 3-2 е представен накратко съставът на атмосферата (части газ в 100 части въздух, обемни %)
Таблица 3-2. Състав на атмосферата
Постоянни компоненти

Формула

кислород

O2

азот

аргон

въглероден диоксид
метан

диазотен оксид
други

N2

Ar

CO2

СН4

N2O

благодорни газове, азотни и
серни оксиди и др.

Съдържание

(части газ в 100 части въздух, % от обема)
78,09
20,94
0,93

0,033

0,00017

0.000033

»» Анализирайте таблицата и определете кои
части на диаграмата за кои газове се отнасят.
»» Въглеродният диоксид, метанът и диазотният оксид, както и водните пари, са газове,
които „работят“ подобно на покрива на парника. Те поглъщат топлинните лъчи, идващи
от земната повърхност, и след това ги излъчват във всички посоки. Така част от тази топлина отново се връща към земната повърхност. Това явление e известно като парников
ефект в атмосферата. Открийте тази особеност във фигурата за парниковия ефект.
»» Парниковият ефект е естествено явление,
но човешката дейност може да му повлияе.
Увеличаването на количеството на въглеродния диоксид и другите парникови газове
в атмосферата може да доведе до неконтролируемо увеличение на температурата на
атмосферата в близката до повърхността
област.
Затова е важно да намаляваме емисиите от
тези газове в атмосферата. Предложете идеи и
направете плакати, с които да убедите вашите
съученици в наличието на парников ефект и
опасностите от повишаване на количеството на
въглеродния диоксид в атмосферата.

Поставете вашите плакати на видни места в училището.

Помислете и обсъдете:

Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................

РАБОТЕН ВАРИАНТ
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Работен лист 3.

Енергия и парников ефект
Трудно е днес за миг да си представим живота без енергия. Транспортът, отоплението, осветлението, уредите у дома, производството, компютрите, жизнените процеси – за всичко
това е необходима енергия. Осигуряването ѝ все повече се превръща в проблем за съвременния свят. Днес най-често използваните източници на енергия са горивата.

Задача 1.

Горивата са вещества или смеси от вещества, които при изгаряне освобождават достатъчно
топлина и могат да се използват за получаването ѝ. Най-използвани са изкопаемите горива –
нефт и нефтопродукти (бензин, дизел, мазут, пропан-бутанова смес), въглища, природен газ.
При тяхното изгаряне се получава топлина, която се използва в промишлеността и бита или
се трансформира в електрическа енергия.
В състава на горивата влизат елементите въглерод, водород, кислород
и в по-малки количества сяра и азот. Основен продукт при пълното им
изгаряне е въглеродният диоксид CO2 , а при непълно изгаряне е въглероден оксид CO, който е силно отровен газ. В зависимост от състава на
горивата, при изгарянето им се получават и други вредни газове.

На фигурата е показано отделянето на въглероден диоксид при използването на различни видове горива и от производството на цимент в световен мащаб в
последните два века. Анализирайте фигурата и отговорете.

•
•
•
•
•

Кое е най-използваното гориво и през 19. и през 20. век?
Как може да се обясни широкото използване на това
гориво?. ………………................................................................................
.........................................................................................................................

Кое гориво се използва най-широко след средата на 20.
век и с какво свързвате този факт? ………………………………
……..................................................................................................................
.........................................................................................................................

Как се изменя емисиите от въглероден диоксид от производството на цимент през 20. век и каква е най-вероятната причина за това? ………………
………………………….................................................................................................................................................................

Колко пъти се променя количеството на отделения в атмосферата въглероден диоксид
през 20. век?.........................................................................................................................................................................
Какви последствия има това за парниковия ефект и вероятно въздействие върху изменението на климата? .....................………………………………………………....................................................................

Задача 2.
За горивата е въведен коефициент на екологичен еквивалент (КЕЕ). Чрез него се отчита
количеството на отделения въглероден диоксид за получаване на почасова енергийна мощност (kWh) от това гориво. В таблицата е включена и осреднена стойност на коефициента
за електрическата енергия, получена от различни горива.

•

Открийте в таблицата изкопаемото горивото с най-нисък КЕЕ? Проследете неговото използване през 20. век по фигурата от Задача 1. Как ще обясните наблюдаваната в графиката закономерност? ………………………………………………………………………………………………..................
........……………………………………………………………………………………………….........................................................
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•
•
•

Сравнете коефициентите на екологичен еквивалент на видовете въглища. Кои от тях
имат най-силно влияние върху парниковия ефект? …………………………………………...........………
……………………..............…………………………………………...............................................................................................

Като имате предвид данните в таблицата и в графиката, преценете влиянието на изгарянето на въглища върху парниковия ефект. Коментирайте призива от последните години
за намаляване на тяхното използване. …………………………………………...…………………………………
……………………..............…………………………………………...............................................................................................

Дървата и горива, получени от тях са с най-нисък КЕЕ. Защо според вас тази стойност е
най-ниска? Какъв друг вид замърсяване на въздуха се получава при изгаряне на дърва?
………….........…………………………………………... ...............................................................................................................

Таблица. 1. Коефициент на екологичен еквивалент на горива и енергия

Вид на енергийния ресурс/енергия

Коефициент на екологичен
еквивалент,
g въглероден диоксид CO2/kWh

Петролен газьол, петрол и дизел

267

Природен газ

201

Мазут

Пропан-бутан

Черни каменни въглища

Лигнитни кафяви каменни въглища
Антрацитни въглища
Брикети

Дървени пелети, брикети и дърва

Топлина от централизирано топлоснабдяване
Електричество

279
227
341
364
354
351
43

290
819

Задача 3.
Парниковият ефект е естествено явление, но човешката дейност може да му повлияе. Затова се говори за естествен и породен от човешката дейност (антропогенен) парников ефект.
На рисунката (фиг. 2) е показано какво и как влияе върху количеството на парниковите
газове във въздуха. В изображението са включени парниковите газове: въглероден диоксид
CO2, метан CH4 (основна съставна част на природния газ) , диазотен оксид N2O, фреони, вода
H2O.

•

В кои случаи се отделя въглероден диоксид? Какво вие и вашите съученици можете да
направите, за да намалите неговото количество?

……………………………………………………………………………………………….......................................................................
……………………………………………………………………………………………….......................................................................

•

В кои случаи се отделя метан и как той може да се намали?

……………………………………………………………………………………………….......................................................................
……………………………………………………………………………………………….......................................................................
РАБОТЕН ВАРИАНТ
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•

В кои случаи се намалява количеството на въглеродния диоксид във въздуха? Как се наричат тези процеси? Какво може да се направи, за да се засили тяхното влияние?

……………………………………………………………………………………………….......................................................................
……………………………………………………………………………………………….......................................................................

Фиг. 2.

Задача 4.
Направете проекти за плакати и брошури, с които да убедите вашите съученици в необходимостта от пестене на енергия, вода и отпадъци, за да се намали парниковия ефект и
възможни промени в климата. Използвайте всичко, което научихте, данните и графиките и
най-вече своето въображение.

Помислете и обсъдете:

Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................
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Подгответе се сега за следващото занятие, когато ще събирате данни за използването
на енергията в училището. Разделете се на 4 групи и проучете задачите си от Работен
лист 4 предварително.

РАБОТЕН ВАРИАНТ

Работен лист 4.

Откъде и как „идва“ енергията в нашето училище,
накъде и как „напуска“ сградата?
(енергийна обиколка на учениците)

ПРЕДСТОИ ВИ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ.
Ще посетите места, които едва ли други ученици са виждали! Ще съберете важна информация и данни, които ще са ви от полза при пестенето на енергия в следващите месеци. Ще са
необходими 4 екипа за работата днес. Всеки екип ще извършва наблюдения и измервания в:
Група 1: мазето, салона по физическа култура, учителската стая и офис помещенията;
Група 2: тавана на училището, стълбищата, тоалетни, коридори;

Група 3 и Група 4: учебни стаи, хранилища по учебни предмети на етажите;

При обиколката спазвайте правилата и указанията, които ви дава вашият ръководител.

Задача 1.
Направете обиколка на училището по групи и съберете информация за училищната сграда,
необходима за планиране на дейности по пестене на енергия.

Необходими уреди и пособия. Подгответе за работата си термометри, свещ, порцеланова
чаша и кибрит, моливи и гумички, план на всеки от етажите на училищата или помещенията.
За по-добра организация определете членове на всяка група, които ще:

•
•
•
•

измерват температурата във всяко помещение – до липса на промяна в измерванията
поне 2-3 минути;
проверяват течението в помещението със запалена свещ (поставена в порцеланова чаша);

броят радиаторите (други отоплителни уреди), осветителните тела (според вида им –
обикновени крушки, луминисцентни тръби, LED – крушки, други),
броят прозорците и тяхното състояние и добро затваряне, чешмите и тяхното състояние,
казанчетата на тоалетните и тяхното състояние.

Предлагаме варианти на таблици за описание на вашите наблюдения, проучвания и измервания. Те са само примерни и можете да съставите подобни според особеностите на сградата. Можете да използвате и увеличени карти на всеки етаж.

Задача 2.
Съставете по групи списък на проблемните зони въз основа на наблюденията, измерванията и проучванията – места в училището, където енергията се изразходва без полза или топлината „напуска“ сградата. Например счупени стъкла на прозорци, места с голямо течение
и ниски температури или обратно – такива, в които температурата е много висока.
Съвместно с вашите ръководители набележете мерки за предотвратяване на тези загуби
на енергия.

Подгответе се сега за следващата продължителна задача, когато ще събирате данни
за температурата и осветеността на училищните стаи. Отново се разделете в малки
групи, които в продължение на една седмица ще следят показателите от Работен лист
5. Проучете задачите си от Работен лист 5 преди да започнете измерванията.
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Наличие на изолация

В колко реда са разположени
електрическите лампи?

Брой електрически лампи

Състояние на крановете и
смесителите за вода

Брой кранове за вода

Състояние на вратите –
затварят ли се?

Брой врати

Състояние на прозорците,
затваряне, счупвания

Брой обикновени стъкла

Брой стъклопакети

Брой прозорци

Брой радиатори

Течение – наличие и посока,
причина

Температура

Ориентация, в коя част на
сградата се намира (И, З, С или
Ю)

Наблюдения и измервания
Стая 1

Мазе или сутерен

Котелно

РАБОТЕН ЛИСТ 4
Стая 2

Учителска
стая

Каб. 1

Офис-помещения
Каб. 2

Салон

Стол за
хранене

Лекарски Библиотека
кабинет

Помощни помещения

Група1. Мазе, сутерен, физкултурен салон, офис и помощни помещения

Котелно

Стая 1

Стая 2

Тавански помещения

Група 2. Таван на училището, стълбища, тоалетни, коридори
Наблюдения и измервания
Ориентация, в коя част на
сградата се намира (И, З, С
или Ю)
Температура
Течение – наличие и посока,
причина
Брой радиатори
Брой прозорци
Брой стъклопакети
Брой обикновени стъкла
Състояние на прозорците,
затваряне, счупвания
Брой врати
Състояние на вратите –
затварят ли се?
Брой кранове за вода
Състояние на крановете и
смесителите за вода
Брой електрически лампи
В колко реда са разположени
електрическите лампи?
Наличие на изолация

Сутерен1-2 етаж
първи етаж

Стълбища
2-3 етаж

Т.. ет. 1

К. ет.2

РАБОТЕН ВАРИАНТ

РАБОТЕН ЛИСТ 4

Т. ет. 2

Тоалетни и коридори

К. ет. 1
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Наличие на изолация

В колко реда са разположени
електрическите лампи?

Брой електрически лампи

Състояние на крановете и смесителите за
вода

Брой кранове за вода

Състояние на вратите

Брой врати

Състояние на прозорците, затваряне,
счупвания

Брой обикновени стъкла

Брой стъклопакети

Брой прозорци

Брой радиатори

Течение – наличие и посока, причина

Температура

Ориентация, в коя част на сградата се
намира (И, З, С или Ю)

Наблюдения и измервания
1

2

3

4

5

6

Етаж ……., стая:
7

8

9

10

Група 3 и 4. Учебни кабинети, класни стаи, хранилища по учебни предмети

Работен лист 5.

Температура и осветеност на класните стаи
Учените упорито и последователно извършват множество изследвания, за да формират
своите идеи, теории и да набележат пътища за решение на практически задачи.

СЕГА Е ВРЕМЕ ДА ПРИЕМЕТЕ РОЛЯТА НА УЧЕНИ.

Следващите задачи са продължителни и изискват внимание и точност. Но с тях ще съберете
данни, които след това ще са полезни, за да се пестят енергия, вода и ресурси във вашето
училище.
Сформираните малки групи ще правят измервания в определени класни стаи през целия
период.

Задача 1.

Направете измервания на температурата в класните стаи в продължение на една седмица.
Така ще получите температурен профил на всяка класна стая.

•

За да са по-точни данните, е добре измерванията да стават в точно определен час всеки
ден, в първата и във втората смяна, ако се учи на смени. Измервайте температурата на 80
сантиметра от пода и в средата на стаята.

•

Отбележете също и позицията на вентилите на парното отопление, ако има такива или
други уреди за отопление.

•

За да се създаде по-пълна представа за отоплението на класните стаи, препоръчително е
да се прави измерване както по време на учебния час, така и в средата на междучасието.
При измерванията по време на учебен час да се отбележи и мнението на учениците за
температурата в стаята и наличието на отворени прозорци за проветряване.

Можете да използвате Таблица 1 за отчитане на данните.

Задача 2.
Направете температурен профил на всяка класна стая, като използвате събраните през седмицата данни. Нанесете резултатите в обобщена Таблица 2. Въз основа на данните направете препоръки за промени в отоплението на тези помещения.

Задача 3.
Правилното използване на електрическите лампи за осветление може да спести големи количества енергия и финансови разходи. Същото се отнася и за електрически уреди, които са
оставени частично включени (на стенд-бай) и не се използват постоянно в учебния процес –
лаптопи, екрани, интерактивни дъски и др. Направете проучване за осветеността на класните
стаи и за наличие на включени уреди.
Използвайте луксомера. Измерете осветеността в близост до прозореца, в близост до стената, до дъската на класната стая. Проверете възможно ли е включване само на част от лампите в стаята – тези до стената или тези до прозореца.
Проверете, има ли уреди, които са включени, но не се използват (оставени на стенд-бай) и
определете техните параметри. Нанесете резултатите в Таблица 3.
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Таблица 1. Температурно проучване. Учебна стая, кабинет № …..
№
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Измерване и наблюдение

Дата

I смяна, час …..

I смяна, междучасие …..

Средно, за I смяна (№1 + №2):2
II смяна, час …..

II смяна, междучасие …..

Средно за II смяна (№4 + №5):2
Мнение на учениците за
температурата, I смяна
Мнение на учениците за
температурата, II смяна

Състояние на прозорците, I смяна

10 Състояние на прозорците, II смяна
11 Вентили на парното отопление,
включени уреди, I смяна
12 Вентили на парното отопление,
включени уреди, II смяна

13 Средна температура за датата (№3
+№6):2
Таблица 2. Обобщен температурен профил на помещенията и класните стаи

Класна
стая,
помещение
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Средна
температура
I
смяна

II
смяна

Вентили на Препоръки
Мнение на
парното или
за
Отворени
учениците за
включени отоплението
прозорци
температурата отоплителни с цел пестене
уреди
на енергия

Таблица 3. Проучване на осветеността. Учебна стая, кабинет № …..
Осветеност (в лукс)

Възможност
Учебна
да се
Предложения
Уреди,
стая,
включат
Състояние
за пестене на
до
до
до
описание
помещение прозореца стената вратата лампите в
енергия
редици

Помислете и обсъдете:
Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................
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Работен лист 6.

Да пестим енергия и вода сега, да ограничим
климатичните промени, да пазим планетата!
Време е да изградите своята стратегия за пестене на енергия, вода и ресурси въз основа на
проучванията си. Досега бяхте приключенци и учени.

ВРЕМЕ Е ДА СТАНЕТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЕКСПЕРТИ.

Да анализирате задълбочено данните и да изградите вашето експертно решение за начините за пестене на енергия. „Влезте и в обувките“ на РЕКЛАМНИ АГЕНТИ, които предлагат
своята стратегия на всички и търсят сериозни съмишленици.

Задача 1.
За да планирате промени в отоплението, анализирайте още веднъж всички получени данни от работни листове 4 и 5.

•

Сравнете получените средни резултати за температурата в помещенията с
дадените препоръчителни температурни стойности в Таблица 1.

•

Опишете вашите препоръки за промени в режима на отопление и на температурата:

•

Анализирайте също данните за прозорците, вратите, вентилите на парното
отопление или работата на други уреди за отопление.

………………….................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
Таблица 1. Препоръчителни стойности на температурата в помещенията в училище
Вид помещение, функция

Препоръчителна
температура, оС

Общи помещения с работни места или за преподаване и помощни помещения
Класни стаи, учебни кабинети занимални, канцеларии, аула (при
наличие на хора), аудитория с и без прозорци, читалня.

20

Санитарни помещения

21

Съблекални
Тоалетни

Бани/душове

Специални класни стаи, кабинети, работилници

Учебна кухня или трудово обучение

За училищен спорт до местни състезания – физкултурен салон

Работилници за ремонтна дейност с физически труд или мобилна
дейност
Помещения за превозни средства

Общи помещения

Коридори-стълбища
Книгохранилища
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22-24
15

22-24
18

15-17
12-17
5

12-15
15

Задача 2.
За да планирате пестенето на електрическа енергия и вода анализирайте още веднъж всички получени данни от Работни листове 4 и 5.

•
•

Направете списък със стаите и помещенията, в които осветлението надвишава необходимите норми или е недостатъчно. Препоръчителните стойности за осветлението са:
300 лукса в класната стая; 100 лукса в помощните помещения; 500 лукса в специализираните помещения.

•

Направете списък с помещенията и стаите, в които не могат да се включват лампите по
редици (към прозореца, към стената):

Направете списък със стаите с излишно светещи лампи и ненужно включени уреди.

…………………………………...........................................................................................................................................................

Задача 3.
Проветряването е важна част от обновяването на въздуха в
класните стаи. То е необходимо, за да се намали количеството
на въглеродния диоксид в стаите, както и на водните пари и на
някои болестотворни бактерии и микроорганизми.

•

•
•

Използвайте уреда за измерване на въглероден диоксид.
Той показва количеството му в милионни части (ppm). Например показание 674, показва 674 части въглероден диоксид в
1 000 000 части въздух. Определете с този уред количеството
на въглеродния диоксид в стаята. При превишаване на нормите (над 1000 ppm) се чува звук, който напомня за необходимостта от проветряване. Ако дишате близо до уреда по време
на измерването, ще получите неточни данни. 			
Защо? …………............................................................................................................
.........................................................................................................................................
докажете с експеримент как при проветряването топлият
въздух напуска стаята и как студеният навлиза в нея. Използвайте запалена свещ и проследете пламъка в долната и горната част на отворен прозорец.

Определете кой от начините на фигурата е най-подходящ за проветряване и намаляване на количеството на въглеродния диоксид, като имате предвид, че той се натрупва в
ниските части на стаята. При кой от начините температурата в стаята ще се намали наймного? Проверете вашите предположения с измервания на количеството на въглеродния
диоксид и на температурата в стаята.

Постоянно наклонено
проветряване – частично
отворен прозорец през
часа и междучасието

Шоково (бързо)
проветряване – напълно
отворен прозорец за 3-5
минути

Кръстосано
проветряване – отворени
противоположни
прозорци или прозорец и
врата за кратко време
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Задача 4.
Изработете табели и плакати с правила и съвети за пестене на енергия в училището. Сега е
моментът да разгърнете своите умения на рекламни агенти и да включите в работа своето
въображение и всичко, което вече знаете. И не забравяйте да отчетете показанията на
електромерите, водомерите и топломерите в училището. Започва пестенето на енергия и то ще се отрази първо на тях.

Помислете и обсъдете:
Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................

28
РАБОТЕН ВАРИАНТ

Работен лист 7.

Климат и промени в климата
Вече започнахте пестенето на енергия и вода във вашето училище. Предлагаме ви със следващата информация и задачи да разширите своите познания за климатичните промени и
вижданията на учените за тях. Така ще можете да разработите допълнителни материали, за
да привлечете повече съмишленици и да обясните и на тях, защо е нужно да пестим енергия, вода и други ресурси.

Задача 1.

Прочетете следващия текст и анализирайте дадените изображения. Кой от описаните сценарии е най-опасен за живота на планетата. Споделете вашите виждания и аргументи с останалите ученици.
Същността на устойчивото развитие и поставените глобални цели насочват човечеството
към разумно и пестеливо използване на природните ресурси. Изгарянето на изкопаеми горива води до отделяне на големи количества въглероден диоксид. През последните десетилетия се наблюдава постепенно повишаване на средната годишна температура на Земята с
около 1,3-1,5 оС в сравнение с прединдустриалния период – 18. век.
Междуправителствена експертна група по изменението на климата (IPCC) разработва 4
групи предположения (сценарии) за промени в климата и валежите на Земята до края на
21. век:

1. с повишаване на средната температура на планетата до 2,6oC – най-оптимистичен, но
трудно осъществим;
2. с повишаване на средната температура на планетата до 4,5oC – средно оптимистичен, но
много вероятен при полагане на усилия от цялото човечество;
3. с повишаване на средната температура на планетата до 6,0oC – много вероятен, но води до
повишаване на парниковия ефект в голяма степен и съществени изменения на климата;

4. с повишаване на средната температура на планетата до 8,5oC – това би се случило, ако
човечеството не предприеме никакви мерки за ограничаване на парниковите газове, развива се със същите темпове и населението също нараства.
На графиката е представено възможното изменение на парниковия
ефект според тези четири предположения (в енергийна мощност W
за площ m2).

На следващите фигури са представени изменения в средната температура на земната повърхност и
във валежите по сценариите 2,6 и
8,5 общо за планетата и конкретно
за Балканския полуостров и за България.

Задача 2.
Потърсете допълнителна информация по описаните въпроси, също изображения и графики. Използвайте ги за да създадете допълнителни плакати или брошури, които да убеждават вашите съученици колко са важни и неотложни нашите усилия за пестене на енергия и
намаляване на парниковите емисии.
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Помислете и обсъдете:
Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................

Фиг. 1. Очаквани промени до края на 21. век на средните температури и валежи по
сценариите RCP 2.6 и RCP 8.5 на IPCC

Очаквани промени за периода
2016-2035 г.
Сценарий на IPCC 2,6

Очаквани промени за периода
2081-2100 г.
Сценарий на IPCC 8,5

Фиг. 2. Очаквани промени на територията на Р. България и региона в средногодишната
температура до 2100 година, по сценарии 2,6 и 8,5
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Очаквани промени за периода
Очаквани промени за периода
2016-2035
2081-2100 г.
Сценарий на IPCC AR5: RCP2.6

Сценарий на IPCC AR5: RCP8.5

Фиг. 3. Очаквани промени на средните годишни валежи на територията на Р. България и региона до
2100 година, по сценарии 2,6 и 8,5
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Работен лист 8.

Парников ефект и парникови газове
Вероятно сте чували израза: Дай ми фактите и ще ти дам правото! (лат. Da mihi facti, dabo
tibi ius).

Терминът парников ефект е използван за първи път от шведския метеоролог Нилс Екхолм
през 1901 г. Но явленията, които се свързват с него, се изследват още от края на 18. и началото на 19. век. С тях са свързани имената на различни учени. Шведският геолог и метеоролог Де Сосюр в края на 18. век прави първите опити, които показват наличието на
явлението. Жозеф Фурие обяснява резултатите от тези опити през 1824 г. С обяснението на
парниковия ефект се занимават още Клод Пуйе, Джон Тиндал и Сванте Аренуис.
Подгответе фотоапарат. Предстоят ви опити, които може да снимате. След това снимките
може да поставите на табло, с което да илюстрирате парниковия ефект за вашите съученици.

Задача 1.

Да направим модел на парниковия ефект, подобен на този на изследователя Де Сосюр.

Какво е необходимо? Термометри за въздух, две празни пластмасови бутилки от вода (½
литра), голяма пластмасова бутилка от вода (2 литра, почва, ножици, лъжици, настолна
лампа.
Какво да направим?

•

Изрежете малките бутилки малко над средата, така че в тях да се
поставят удобно термометрите, изрежете голямата бутилка на
⅓ от дъното.

•
•

Върху една от бутилките поставете изрязаната голяма бутилка.

•
•

Насипете с лъжици еднакво количество почва в двете бутилки и
поставете термометрите.
Включете настолната лампа, така че да осветява двете бутилки
еднакво и на еднакво разстояние.

Отчитайте температурата през 3-4 минути. Нанесете резултатите в таблицата.
Време

Температура
Покрита бутилка

Непокрита бутилка

Задача 2.
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Достигащите до Земята слънчеви лъчи не се преобразуват изцяло в топлина. Облаците, ледниците и други повърхности отразяват част от лъчите. Тази особеност се нарича албедо
ефект. Да моделираме албедо ефекта за различни ситуации.
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Какво е необходимо?
Четири големи бутилки от вода с капачки (1,5 или 2 литра), почва и пясък, дребни топчета
от стиропор или бяла мраморна мозайка, бял лак за нокти, термометри, ножици или шило,
дървена подложка, пластилин, връв.
Какво да направим?

•

Насипете в една от бутилките почва (№1), в две от
тях пясък (№2 и №4), а в третата поставете белите
топчета от стиропор (мозайка, №3).

•

Едната бутилка (№4) внимателно намажете отгоре с
бял лак за нокти (това са вашите облаци). Работете с
него внимателно и веднага проветрете стаята, защото съдържа вредни разтворители.

•

•

С помощта на ножиците или шилото и дървената
подложка пробийте капачките на бутилките и завържете термометрите от вътрешната им страна. Отвън
затворете с пластилин.

Поставете четирите бутилки под настолна лампа
така, че да ги огрява еднакво. Отчитайте температурата на всеки 3-4 минути и нанесете резултатите в
таблицата.

Време

Температура в бутилка №, oC

1

2

3

4

Анализирайте резултатите и определете, как влияят различните фактори на температурата.

……………………………………………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………….................................................

Задача 3.

Да моделираме парников ефект с участието на въглероден диоксид.
Какво е необходимо?

Две средно големи ерленмайрови колби (пластмасови
бутилки ½ литра). Сода за хляб, оцет, полиетиленово
фолио – 2 парчета, 2 тънки ластика, термометър –
електронен (от мултицет), лъжичка.
Какво да направим?

•
•

Поставете датчиците на термометъра в двете колбички. Затворете едната колбичка с помощта на полиетиленовото фолио и ластика.
Във втората колбичка внимателно насипете с лъжичка сода за хляб, долейте малко количество оцет.
Получава се въглероден диоксид. Затворете я с фолиото и ластика.
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•
•

Включете лампа, така че да огрява еднакво и на еднакво разстояние двете колбички и
отчетете температурата след 5-10 минути.
Направете извод и обяснете наблюдаваните разлики.

……………………………………………………….............................................................................................................................

……………………………………………………….............................................................................................................................
……………………………………………………….............................................................................................................................

Помислете и обсъдете:
Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................
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Работен лист 9.

Въглеродният диоксид около нас и в самите нас
Кое е общото между газираната вода, въздухът, който издишваме и начинът, по който се
„хранят“ растенията? Вероятно вече се досещате това е въглеродният диоксид. Наричат го
още „кожух“ на Земята. Без него средната температура на нашата планета би била около
-180С. Колко неприятно, нали? В същото време знаете, че повишаването на количеството
му във въздуха води до сериозни климатични промени. Да научим повече за свойствата на
въглеродния диоксид чрез интересните опити, които предстои да направим.

Опит 1.

Има ли маса газът въглероден диоксид?

Какво е необходимо? Балон, малка бутилка от минерална вода, лъжичка, сода за хляб, оцет.

Какво да направим: Определете масата на празния балон с везна. Поставете 4-5 лъжички
сода за хляб в балона и около 20 mL оцет в празната бутилка. Внимателно поставете балона
върху отвора на бутилката и изсипете содата в оцета. Наблюдава се интензивно отделяне
на мехурчета от газ –въглероден диоксид. След като приключи отделянето на газа, завържете балона и отново го поставете на везната.
Опишете вашите наблюдения и определете масата на въглеродния диоксид. ...............................
...........................................................................................................................................................................................................
Знаете ли, че? Освен в газообразно състояние въглеродният диоксид може да съществува и в твърдо – нарича се „сух лед“. При
преминаването на „сухия лед“ от въглероден
диоксид в газообразно състояние температурата рязко се понижава и водните пари от
въздуха кондензират в капчици вода – образува се мъгла. Този ефект се използва понякога на концерти или в театрални постановки за ефекта на мъгла или дим.

Опит 2.

Можем ли да преливаме въглероден диоксид като водата?

Какво е необходимо? Две чашки от 50 cm3, сода за хляб, оцет, лъжичка, свещичка, пинсета,
кибрит.

Какво да направим? В едната чашка поставете 2 лъжички сода за хляб и внимателно залейте с оцет. Изчакайте да приключи отделянето на газ – въглероден диоксид. Вземете чашата с получения въглероден диоксид и внимателно го „отлейте“ в другата чаша. Вашият
учител ще запали свещичката, след което я поставете в чашата.
Опишете наблюдаваните промени и направете извод за плътността на въглеродния диоксид спрямо въздуха и отнасянето му към процеса горене. Къде се използва това свойство?
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Знаете ли, че? Постоянен източник на въглероден диоксид е неаполитанската „кучешка
пещера“. Количеството на въглеродния диоксид в нея е около 14%. Всички животни с ръст
на кучета, попаднали там, умират. Обяснете защо?
Известно е, че водата покрива около 71% от повърхността на Земята. Сигурно вече си задавате въпроса дали въглеродният диоксид от атмосферата може да се разтваря в нея? Отговорът на този въпрос можем да дадем от личния си опит. Всички сме усещали леко киселия
вкус на газираната вода. Това се дължи на разтворения в нея, макар и в много малки количества, въглероден диоксид.

РАБОТЕН ВАРИАНТ
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Опит 3.
От какво зависи разтворимостта на въглеродния диоксид?.

Какво е необходимо? Бутилка с газирана вода, две чашки от 50 cm3, статив за епруветки,
две епруветки, топла и студена вода.
Какво да направим?

А) Обърнете внимание на бутилката газирана вода в затворено състояние. Без да я разклащате, внимателно я отворете и опишете какво наблюдавате. Направете извод за влиянието
на налягането върху разтворимостта.
...........................................................................................................................................................................................................

Б) Налейте в две чашки съответно студена и топла вода. В двете епруветки налейте еднакво
количество газирана вода и ги поставете съответно в топлата и студената вода.

Опишете наблюдаваните промени и направете изводи за влиянието на температурата върху разтворимостта на въглеродния диоксид във вода.
...........................................................................................................................................................................................................

Опит 4.

Да открием въглероден диоксид в газираната вода и във въздуха, който издишваме.

Какво е необходимо? Бистра варна вода, газирана вода, епруветка, статив за епруветки,
цилиндър, сламка, пипета.

Правила за безопасна работа: Работете внимателно с бистрата варна вода. Не допускайте
да попадне върху кожата и дрехите!
Какво да направим?

А) В епруветка налейте около 2 cm3 бистра варна вода и прибавете няколко капки газирана
вода.
Опишете наблюдаваните промени.

...........................................................................................................................................................................................................

Б) Налейте в епруветка около 2 cm3 бистра варна вода. Внимателно продухвайте със сламка
в разтвора. Опишете наблюдаваните промени.
...........................................................................................................................................................................................................
Допълнете текста:

В газираната вода и във въздуха, който издишваме, се съдържа ................................................. Можем
да го открием с помощта на ...................................................... Получава се ..................................................утайка.
ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ! Въглеродният диоксид не е отровен газ, но повишаването на количеството му във въздуха може да доведе до здравословни проблеми. ВНИМАНИЕ!
Помещенията, в които учим, работим и живеем, трябва да се проветряват често, за
да не се натрупва въглероден диоксид.
Вече знаете, че въглеродният диоксид е „храна“ за растенията и участва в процеса фотосинтеза. От друга страна, част от разтворения в океанските води въглероден диоксид се
използва за образуване на черупки и раковини на морски животни. Всички те са изградени
от вещества, които носят общото име карбонати. Варовикът, мозайката, кредата, които широко се използват в строителството, са карбонати.

36
РАБОТЕН ВАРИАНТ

Опит 5.
Да получим въглероден диоксид от карбонати.

Какво е необходимо? Черупки от яйца, миди, оцет,
чаша, чаена свещ, кибрит.
Какво да направим? Натрошете внимателно черупките в чашата. Залейте ги с оцет. Затворете чашата с
чинийка. Наблюдавайте отделящите се мехурчета.

Предложете два начина да докажете, че отделящият
се газ е от въглероден диоксид.

...........................................................................................................................................................................................................

Всички ние сме се възхищавали и затаявали дъх пред причудливите форми в пещерите,
образувани в продължение на стотици хиляди години. И вероятно си задавате въпросите
как са се образували? И тук ще открием ролята на въглеродния диоксид. Природната вода е
богата на въглероден диоксид. Просмуквана през пукнатините на варовиковите скали, част
от тях са разтварят и така пукнатината се разширява и се превръща в пещера.Тези промени
са част от кръговрата на въглерода в природата.
Със следващите експерименти ще проследим някои от описаните процеси в природата.

Опит 6.

Какво е необходимо? Бистра варна вода, газирана вода, епруветка, спиртна лампа, щипка
за епруветки, кибрит.
Какво да направим?

•

Налейте в епруветка 2 cm3 бистра варна вода. Към нея внимателно на капки прибавете
газирана вода. Опишете наблюдаваните промени:

...........................................................................................................................................................................................................

При този процес вие получихте утайка от калциев карбонат. Той влиза в състава на варовиковите скали.

•
•

Продължете да прибавяте на капки газирана вода до разтваряне на утайката. Това е процес, при който се получават разтворими съединения. Така се образуват пещерите.
Внимателно нагрейте с помощта на щипка епруветката до получаване отново на утайка
от калциев карбонат.

А сега ..... Какво знам за въглеродния диоксид?

Въз основа на направените от вас експерименти предстои да обобщите знанията си за въглеродния диоксид .

Задача 1.

Определете кои твърдения са Верни и кои Неверни:
Твърдение

Да

Не

Въглеродният диоксид участва в процесите фотосинтеза и дишане.
Въглеродният диоксид е газ по-лек от въздуха.

При повишване на температурата разтворимостта на въглеродния диоксид се увеличава.
Въглеродният диоксид можем да открием с бистра варна вода.
Въглеродният диоксид се използва в пожарогасителите.
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Задача 2.
Анализирайте описания експеримент и отговорете на въпросите след него.

Ученици решили да проверят натрупват ли се големи количества въглероден диоксид в класната им стая. С помощта на техния учител и родители приготвили бистра варна вода в
широк стъклен съд. Поставили съда на подходящо място. Отчитали резултатите в продължение на една седмица.

•
•

Кой е източникът на въглеродния диоксид в класната стая? ................................................................

Защо учениците използват при това изследване бистра варна вода? .............................……..........

•

Къде са поставили съда и с кое свойство на въглеродния диоксид е свързан изборът на
мястото? ................................................................................................................................................................................

•

Какви мерки трябва да предприемат за намаляване на количеството въглероден диоксид
в класната стая?

•

Какви резултати са наблюдавали, според вас, през зимата? ..................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Помислете и обсъдете:

Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................
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Работен лист 10.

Кръговрат на въглеродния диоксид в природата
На фигурата са представени процеси с участието на въглеродния диоксид в природата.

Задача 1.
Съставете кратък текст за значението на въглеродния диоксид за живите организми.

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Задача 2.

Кои източници, показани на схемата, водят до повишаване на количеството на въглеродния
диоксид в околната среда? С какъв екологичен проблем се свързва?
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Задача 3.

Понякога малките стъпки могат да доведат до големи промени. Обсъдете с вашите съученици и запишете три действия, с които да подпомогнете „улавянето“ на въглеродния диоксид.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Задача 4.

Вече знаете, че при взаимодействие на сода за хляб и оцет можете да получите въглероден
диоксид.

Провокирайте вашето въображение и направете вулкан! Демонстрирайте го пред вашите
близки и обяснете процесите, които се извършват. Като подръчни материали можете да използвате пластилин, бутилка или консервна кутия, боя за яйца.
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Работен лист 11.

Какво замърсява въздуха?
Едва ли можем да си представим нашия живот без горива, метали, минерални торове, миещи препарати, лекарства и много други. Увлечени в стремежа си да живеем по-добре, забравяме, че тяхното производство и използване могат да създават и проблеми – проблеми на
околната среда и природата.
Замърсителите са вещества, които не са характерни за околната среда или количествата им
превишават допустимите изисквания.

Задача 1.

Прочетете текста и отговорете на въпросите след него.

Серният диоксид е безцветен газ, по-тежък от въздуха, с остра задушлива миризма. Има
силно дразнещо действие върху слизестата обвивка на очите и дихателните пътища. При
изгаряне на въглища освен въглероден диоксид се отделят и значителни количества серни
оксиди. Те се разтварят във водните капчици на облаците и мъглите и падат като киселинни дъждове. Киселинните дъждове нарушават плодородието на почвата, поразяват зелените растения и замърсяват водоемите. Вероятно сте забелязали и полуразрушени паметници на културата, направени от мрамор, метални конструкции на мостове – причината
отново са киселинните дъждове.

• Кои от описаните свойства на серния диоксид са свързани с екологични проблеми?

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

• Защо серният диоксид е опасен за хората?

...........................................................................................................................................................................................................

Задача 2.

Следващите опити са свързани със свойствата на серния диоксид. Открийте съответствие с
дадения текст от задача 1.
Внимание! Тези експерименти се извършва в камина и с помощта на вашия учител.

Опит 1.
А) Серният диоксид разрушава растителните багрила
Какво е необходимо? Сяра на прах, метална лъжичка с тапа, 2 ерленмайерови колби от 50 cm3,
пипета, покривно стъкло, листа от цветя, спиртна лампа, кибрит, индикатор (метилоранж).
Какво да направим? В ерленмайерова колба поставете листа
от цвете. С помощта на металната лъжичка вземете сяра на
прах и нагрейте внимателно на спиртната лампа. Сярата гори
със синкав пламък. Поставете лъжичката в ерленмайеровата
колба, както е показано на фигурата и покрийте със стъклото.
Опишете наблюдаваните промените, които настъпват с листата на цветето. ...................................................................................................
........................................................................................................................................
Б) Да получим киселинен дъжд

Индикаторите са вещества, които променят цвета си в различни разтвори. Във воден
разтвор на серен диоксид метилоранжът променя цвета си в червено. Това показва, че
разтворът има киселинен характер.
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Повторете опита от подточка А). Внимателно поставете няколко капки от метилоранжа в
колбата. Опишете промените, които наблюдавате.............................................................................................
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Подберете тези части от текста от Задача 1., които са свързани с направените от вас опити.

А)......................................................................................................................................................................................................
Б)......................................................................................................................................................................................................
В) Как да уловим серния диоксид?

Серният диоксид можем да „уловим“ с помощта на бистра варна вода. Това е и един от методите, който се използва в промишлеността за предотвратяване отделянето на емисии от
серни оксиди в атмосферата.

Какво да направим? В колбата, в която е събран серния диоксид от опит Б), внимателно
налейте бистра варна вода. Опишете наблюдаваните промени с цвета на индикатора метилоранж: ………………………………………………….............................................................................................................
Азотните оксиди са също замърсители на въздуха. Те се отделят най-много при работа на бензиновите двигатели. Подобно на серните оксиди и
те образуват киселинни дъждове с водните капчици. Големият трафик на автомобили и отделените от тях прахови частици, са причина за образуването на смог (фиг. 1). Той като плътна пелена
се стеле ниско над земята, замърсява въздуха и
предизвиква редица заболявания. Азотният диоксид, подобно на серния диоксид, също е киселинен оксид.

Знаете ли че... Думата „смог“ е образувана от английските думи пушек и мъгла (smoke +
fog). При определени климатични условия, като температурна инверсия например, NO2
е главният причинител на т. нар. Лос Анджелиски смог. Нарича се така, защото за първи
път жителите на Лос Анджелис са усетили силното му въздействие по време на Втората
световна война. Лос Анджелис е заобиколен от планини и океан. Там често има температурна инверсия – до повърхността остава тънък слой океански студен въздух, а във
височина температурата се повишава. Това пречи на атмосферната конвекция, газоветезамърсители се концентрират в приземния слой и не се разнасят нагоре в атмосферата.

Задача 3.
На фигурата са представени данни за замърсяване с азотни оксиди от националната автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух от един ден в София
от различни станции. Измерени са в микрограма за кубичен метър μg/m3.
Въз основа на данните:

•

Кои според вас са причините за наднормените нива на азотен диоксид в едната от
станциите?

•
•

Направете предположение за това коя
станция къде се намира;

Какви екологични и здравословни проблеми могат да предизвикат тези замърсители?

μg/m3

Сравнете разликите в измерванията на
двете станции;

01.02.2017/02.02.2017

Станция: АС Копитото
период на осредняване: 1 час, ПДК=200 μg/m3

μg/m3

•

Станция: АС Павлово
период на осредняване: 1 час, ПДК=200 μg/m3

01.02.2017/02.02.2017
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Задача 4.
Направете проект. Проучете по групи какви са нормите за качеството на въздуха. Открийте
има ли данни за нарушение на тези норми във вашия регион и представете резултатите по
подходящ начин.

Помислете и обсъдете:

Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................
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Работен лист 12.

Изчисляване на спестените средства
Каквато и дейност да извършвате, финансите винаги имат значение. Затова е добре да влезете и в ролята на счетоводители, за да започнете да изчислявате спестените вече средства от отопление, електрическа енергия и вода. Затова са ви необходими сметките или разписките на училището за потреблението им две години назад. С тях можете да сравнявате
вашите постижения през последните месеци.

Задача 1.

Анализирайте сметките за електричество на училището от последните два месеца и изчислете постигнатите резултати.

•
•
•

Проучете информацията, която ви дава една сметка за електрическа енергия. Къде откривате показанията за употребената електрическа мощност? Къде в сметката е отбелязана цената на употребената електроенергия? Къде са отбелязани допълнителни цени,
свързани с разпределението на електрическата енергия и как се получава общата цена?
Използвайте сметките за един и същ месец през трите години – настоящата учебна година и две години назад. Сравнете потреблението по дневния и нощния електромери
(тарифи) за този месец. Отчетете разликите, те ви показват спестяването на енергия.

За да изчислите това спестяване в парични средства, проверете цената на електроенергията и цената на разпределението ѝ в трите сметки. Ако е еднаква, то разликата в сметките показват и спестените средства. По-различен е случаят, когато има промяна в цените на електроенергията през последните три години. За да отчетете реално спестените
средства, за всеки месец от миналите две години попълнете Таблица 1 и направете изчисленията. Такива изчисления може да направите за всички месеци, в които се осъществява
пестене на енергия в училище.

В края на учебната година използвайте вече усвоените умения, за да изчислите общите
спестени финансови средства.
Таблица 1.
1

2

3

4

5

Използвана Използвана Общо, kWh
Общо
Единична
енергия
енергия
цена по
цена за
1+2 = 3
по дневна
по нощна
настоящата разпределение
тарифа, kWh тарифа, kWh
тарифа:
(съберете
4= 1хцена всички ед. цени
дневна
от зелената
+ 2хцена
елипса)
нощна

6

7

Общо Обща цена
цена за
4+6
разпр.
3х5
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Задача 2.
Анализирайте сметките за вода на училището от последните два месеца и изчислете постигнатите резултати. Работете по начин, подобен на този от Задача 1. Направете изчисленията си и отчетете разликите.

Задача 3.

Важно е да усвоите също и начина за изчисляване на спестените финансови средства от топлинна енергия. Отоплението през всеки отоплителен сезон зависи от външните температури и те трябва да се отчитат в общото изчисление. За да усвоите това умение се нуждаете
от компютър и връзка с интернет. Също така са ви необходими стойностите за разходите
за отопление през настоящата година и на предходните три години. Използвайте следната
информация и последователност от действия.

•

За изчисляване на спестената топлинна енергия използваме денградусите. Денградусът
е единица, която показва степента на студ през съответната година. Когато в изчислението на енергоспестяването се вземат предвид денградусите, могат да се сравнят резултатите от различни отоплителни периоди. Денградусите за годините, които ще сравнявате
можете да намерите на сайта https://www.degreedays.net .

Указания за намиране на данни за денградусите от сайта:

•
•
•
•
•
•
•

Избирате най-близката климатична станция до вашето населено място (зелена елипса).
Избирате опция „heating“.

Избирате основна температура 12оС.
Избирате месечен отчет (Monthly)

Избирате периода, за който искате да получите информация (като се има предвид, че ще
сравнявате 3 години е добре да изберете 36 месеца).
Натискате с мишката бутона „Generate Degree Days“

Запишете получения файл и след това го отворете.
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Описание на изчисленията

•
•
•
•
•

Резултатите се получават във файл, който е електронна таблица. На всеки ред са отбелязани годината и месеца, а след това и денградусите за този месец. Съберете денградусите
за месеците, през които е отоплявано училището в настоящата и предходните три години. Така получавате денградуси за всяка отоплителна година.

Разделете потреблението на топлина за всяка отоплителна година преди спестяването
(kWh от парното или L нафта, или kg твърдо гориво) на получената сума денградуси от
предходното действие също за съответната година. Получените три числа съберете и
разделете на 3. Получавате т.нар. стандартен фактор Fst за отоплението без пестене на
топлината.
Стандартният фактор умножете по денградусите за годината, в която извършвате спестяването на енергия. Полученото число представлява предполагаемото потребление на
топлина за тази година (стандартизирано потребление Pst).
От стандартизираното потребление извадете реалното потребление на топлина през годината на спестяване. Получавате спестеното количество.
Ако умножите това количество по цената му, ще получите и спестените финансови средства.
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Работен лист 13.

Възобновяеми енергийни източници
Задача 1.
Метанолът, етанолът и биогазът се определят като възобновяеми източници на енергия.
Прочетете текста и определете какви са предимствата и недостатъците на описаните горива.
Водородът е екологично най-чистото гориво – при изгарянето му се получава само вода.
Използването му обаче днес е все още ограничено. Безопасното му получаване, съхранение,
транспорт и използване са обект на проучвания и изследвания.

Етанолът и метанолът се използват самостоятелно или в смес с бензин. При горенето им
се отделя значително по-малко количество въглероден диоксид в сравнение с изгарянето на
бензина и дизеловите горива. Получават се от захарна тръстика, царевица и др. чрез ферментация. За засяването на тези култури обаче вече са изсечени големи масиви тропически
гори.
Биогаз – получава се под действието на бактерии в безкислородна среда от органични отпадъци, тор, канализационни утайки и битови отпадъци. Съдържа до 85% метан, въглероден
диоксид и други газове. След пречистване от него се получава биометан. Най-голям източник
на метан като парников газ са селското стопанство и отглеждането на животни. Затова
получаването на биогаз е особено подходящо именно в такива райони, където и суровините
за производството му са най-достъпни. Метанът има по-силен парников ефект от въглеродния диоксид. При изгарянето му обаче се получава сравнително голямо количество енергия и по-малки количества въглероден диоксид в сравнение с други горива.
Гориво

Предимства

Недостатъци

Водород
Етанол

Метанол

Задача 2.

Биогаз

Нашата страна е една от най-богатите на топли минерални води в света, които могат да се
използват като източници на енергия. Открити са над 200 находища с над 520 минерални
извора, но все още не се използва това богатство пълноценно. За пример Исландия в момента произвежда около 25% от електроенергията на страната чрез използване на топлината
на извиращите води.
В таблицата са дадени количествата въглероден и серен диоксид на един мегават произведена електроенергия от различни видове електроцентрали.
Вид електроцентрала

CO2 [kg/MWh]

SO2 [kg/MWh]

Използваща въглища

994

4.71

Използваща природен газ
Геотермална

758

27.2

5.44
0.16

Кои са предимствата на геотермалните централи? С какви екологични проблеми свързвате
газовете, които се отделят от различните електроцентрали?
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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Работен лист 14.

Замърсители на водата
Пустинята е хубава – каза Малкият принц, защото крие някъде кладенец ...
Антоан дьо Сент–Екзюпери
Водата е безценна за живота на Земята! А пазим ли я, грижим ли се за нейната чистота? Във
всекидневието си използваме много и различни вещества. Какви са последствията за хората и за водните обитатели, когато те попаднат във водните басейни чрез канализационните
и отпадните води?

Задача 1.

Прочетете текста и съставете схема на замърсители на водата.

Индустриалните предприятия всеки ден изхвърлят отпадни води. В тях се съдържат багрила, киселини, миещи вещества, прах и други вещества. В селското стопанство често се
употребяват наднормени количества минерални торове и отровни препарати за борба с
вредителите по растенията. Част от тях се отмиват от дъжда и попадат в реките и водохранилищата. Отпадните води от фермите за отглеждане на животни и птици също са
източник на вредни вещества.

Задача 2.
В домакинството използваме различни миещи вещества и препарати – сапуни, прахове и др.
Всички те попадат в канализационните води. Как това се отразява на водните обитатели?
Пяната, която те създават, остава на повърхността на водите и затруднява разтварянето на
така необходимите за водните обитатели кислород, азот и въглероден диоксид. От друга
страна, характерът на водните разтвори на миещите препарати също оказва влияние върху
растителните и животинските организми във водните басейни.

Опит 1.

Изследване свойствата на сапуните и синтетичните миещи вещества
Какво е необходимо? Разтвори на сапун и препарат за чинии, 4 епруветки, универсален
индикатор, статив за епруветки, секундомер, стъклена пръчица.

Какво да направим? В две епруветки поставете съответно разтвори на обикновен сапун и
препарата за чинии. Разклатете внимателно двете епруветки и отчетете времето, за което
изчезва пяната.
Запишете извода, до който стигнахте:

...........................................................................................................................................................................................................

Знаете, че индикаторите променят цвета си в различни разтвори. Разтворите могат да бъРАБОТЕН ВАРИАНТ
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дат киселинни, неутрални и основни. За целта се използва т.нар. рН скала. Когато рН >7,
средата е основна, рН< 7 – средата е киселинна, рН=7 – средата е неутрална.

Опит 2.

Изследване характера на водни разтвори на сапун и синтетични миещи вещества
Какво да направим? Отрежете две лентички по 1 см от универсалния индикатор. С помощта на стъклени пръчици нанесете от двата разтвора от Опит 1. върху индикаторните лентички.
Сравнете получените резултати с цветовете на скалата и определете рН.
Воден разтвор на сапун

рН ........... характер на разтвора....................

Воден разтвор на препарат за чинии

рН.............характер на разтвора.....................

Задача 3.
Праховете и геловете за пране, които използваме в ежедневието съдържат и различни добавки – избелители, омекотители и др. В състава на някои от тях като добавка влизат и
фосфати. Те преминават във водните басейни и понижават количеството на разтворения
кислород.
Изследвайте различни перилни и миещи вещества за наличие на фосфати. Работете по групи и обобщете резултатите.
Какво е необходимо? Разтвори на различни видове прах и гел за пране, разтвор на сребърен нитрат, пипета, епруветки, статив за епруветки.
Внимание! Работете внимателно с разтвора на сребърен нитрат, оставя черни петна
по кожата и дрехите!

Какво да направим? Отлейте в епруветка от разтвора. Прибавете с помощта на пипетата
няколко капки от разтвора на сребърния нитрат. При наличие на фосфати се получава утайка със жълт цвят.
Кои от изследваните препарати съдържат фосфати?

...........................................................................................................................................................................................................

Задача 4.

Нефтът е основна суровина за горива и за получаване на много вещества. Пътят, който изминава от
земните недра до нас е дълъг и всяка стъпка от
него може да е свързана с възникването на екологични проблеми. От дадения текст определете
причините за замърсяването на водите с нефт и
пораженията, които причинява.

Изхвърлянето на нефт от платформите в открити води, както и корабокрушенията на танкерите, образуват нефтени разливи. Част от нефтените замърсявания се дължат на неправилното
изхвърляне на гориво от корабите. Попадането
на нефт върху водната повърхност пречи на разтварянето на кислорода от въздуха във
водата и води до загиване на водни обитатели. Нефтопродукти, полепнали по перата на
птиците, затрудняват придвижването им и намирането на храна.

Опит 4.
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Симулирайте петролен разлив и изследвайте поведението на петрол във вода, използвайки
олио и чешмяна вода. Оценете ефективността на различни методи за очистване.

РАБОТЕН ВАРИАНТ

Предварителна подготовка: разделете се на групи; всяка група трябва да разполага с купичка, пълна с вода, в която се прибавя една супена лъжица олио и с друга купичка, в която
да се слагат отделеното олио, вода и отпадъци.

Какво е необходимо? 2 купички, 1 супена лъжица олио, течен сапун или веро за измиване
на съдове, хартиени кърпички, памук, пера, памучни ивици, найлонови ивици, широки около ½ см и дълги около 5 см.
Предложете начини за почистване на мазния разлив.

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Какво да направите? С помощта на материалите, които всяка група е избрала, се опитайте
да отстраните мазното петно от повърхността на водата. Олиото и отпадъците поставете в
отделен съд.
Сравнете резултатите си с тези на други групи, използвали различни методи.

Обсъдете направените експерименти и потърсете отговорите на следните въпроси:

1. Ако сте използвали пера като очистващо средство, защо птиците са застрашени от нефтените разливи?
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

2. Опишете какво става, когато олиото се излее върху водата. Направете извод за плътността на олиото и неговата разтворимост във вода.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
3. Каква е ролята на миещото вещество?

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
А сега... Вашите предложения!

Задача 5.
Направете списък на основни източници за замърсяване на водата. Кои от тях се срещат
във вашето населено място? Обсъдете и предложете по групи как може да се намали такова
замърсяване.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Задача 6.

Съставете пет правила за намаляване на консумацията на питейна вода и нейното замърсяване у дома. Направете плакат, за да убедите вашите близки да ги спазват?
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Направете проект. Проучете по групи какви са нормите за качеството на водата. Открийте
има ли данни за нарушение на тези норми във вашия регион и представете резултатите по
подходящ начин.

Помислете и обсъдете:

Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................

РАБОТЕН ВАРИАНТ
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Работен лист 15.

Управление на отпадъците в нашето училище
Намаляването на количеството на парниковите газове включва различни дейности. Някои
от тях са свързани с промени в енергийните източници, други – с намаляване на потреблението на енергията. Възможен е и друг път – намаляване на това, което изхвърляме. Така
се намаляват разходите за производство и съответно и потреблението на енергия. Бъдете
мениджъри по твърдите отпадъци. Спестете суровини и материали, но и набавете допълнителни финансови средства за училището.

Задача 1.

Управлението на твърдите отпадъци най-често е свързано с намаляване на отпадъците,
повторното им използване или преработването им – рециклиране. В световната практика
тези дейности са известни с означението „3R“, което произлиза от английските им наименования.
Проучете съдържанието на трите дейности и допълнете Таблица 1 с нови подходящи примери.

Таблица 1.
Намаляване на отпадъка
(Reduce)

Повторно използване на
отпадъка
(Reuse)

Преработка, рециклиране
на отпадъка
(Recycle)

Пример 1. Да купуваме стоки
в по-големи разфасовки, за
да намалим количеството на
изхвърляните опаковъчни
материали.

Пример 1. Многократно използване на стъклени бутилки или изработване от
тях на красиви стъклени
вази.

Пример 1. Събиране на алуминиеви и други метални
отпадъци, които се рециклират много успешно.

Пример 3……..................................

Пример 3……..................................

Пример 3……..................................

Да се изхвърлят по-малко Да се използва едно и също Да се преработват отпадъотпадъци от бита и произ- нещо няколко пъти или за ците до нови продукти, като
водството.
различни цели.
се пестят ресурси и енергия.

Пример 2. ……................................. Пример 2. ……................................. Пример 2. …….................................
………………......................................... ………………......................................... ……………….........................................
………………….....................................

Задача 2.

………………….....................................

………………….....................................

В Таблица 2 са представени данни за създаване, рециклиране и депониране (в бунищата)
на битови отпадъци в Европейския съюз и в България. В Таблица 3 ще намерите данни за
изразходваната енергия при производство на различни материали.
Таблица 2. Отпадъци (kg на жител на година)
Отпадъци

Европейски съюз

България

Генерирани

492

460

Рециклирани

50

Депонирани (в сметище)
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132
162

103
318

Таблица 3. Използвана енергия за производство на материалите
Материал

Използвана
енергия

Материал

Използвана
енергия

MJ/kg
Хартия
Плоско стъкло
Неръждаема стомана

30
19
54

Стомана (20%
35
рециклирана суровина)
Стомана (100%
17
рециклирана суровина)
Алуминий
215
Алуминий (30%
160
рециклирана суровина)
Алуминий (100%
23
рециклирана суровина)

•

MJ/kg
Мед
Мед (20% рециклирана суровина)
Първичен полиетилен (за
пластмаси 2 и 4 )
Полиетилен (повече от 70%
рециклирана суровина)
Първичен полипропилен (за
пластмаса 5)
Полипропилен (повече от 70%
рециклирана суровина)
Поливинилхлорид (PVC) (за
пластмаса 3, забранена за
хранителни продукти)
Поливинилхлорид (повече от
70% рециклирана суровина)

90
70
77

0,09
80
24
80
2,10

Анализирайте данните и преценете кои материали може да събирате за рециклиране в
училище.

…………………………………………………………………………………….....................................................................................

•

Потърсете в интернет данни за техните цени и преценете какви допълнителни средства
за училището може да донесе събирането на: хартия; пластмасови опаковки от вода и
напитки; метални опаковки от напитки и храни.

…………………………………………………………………………………….....................................................................................
…………………………………………………………………………………….....................................................................................

Задача 3.

Подгответе плакати или брошури, с които да привлечете вашите съученици към разделно
събиране на отпадъците. В някои случаи събраните отпадъци могат да се използват и за
украса на училището или за производство на така необходимия тор за цветята. Ето и някои
идеи.

Помислете и обсъдете:
Какво беше полезно и забавно за вас в този час? ……………………………….................................................

Какво беше трудно за вас в този час: ………………………………………………………........................................
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Работен лист 16.

Промени в климата: От черно към зелено
Ограничаването на рязкото изменение на климата на Земята, резултат от човешката дейност, е отговорност както на всеки един от нас, така и на държавите в глобален мащаб. В
поредица от срещи лидерите на държавите водят преговори относно необходимите мерки
за намаляване на човешката намеса в изменението на климата. В тази връзка се открояват
няколко ключови срещи и документи.

Задача 1.

Прочетете следните описания за срещите на лидерите на световната общност. Представете
информацията от тях във вид на плакат.

Рамкова конвенция по изменението на климата, Рио де Жанейро, Бразилия, 1992. На
срещата на Организацията на обединените нации (ООН) в Рио де Жанейро през 1992 г. се
приема Рамковата конвенция по изменение на климата. В нея държавите потвърждават,
че съществува промяна в климата, дължаща се на човешката дейност и страните с развита индустрия носят най-голяма отговорност за това. Рамкова конвенция на ООН за измененията на климата (РКОНИК) е в сила от 21 март 1994 г., като е приета от 194 държави,
обвързани от принципа за „общи, но диференцирани отговорности“. Страните също така
трябва да съставят национални доклади за инвентаризация на отделените парникови газове и разработване на национални планове за изменение на климата.
Протокол от Киото, Япония, 1997. Този протокол е международен документ в допълнение
към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Той е приет през м. декември
1997 г. Протоколът не е подписан от Индия, Китай и САЩ. Тази юридическа рамка налага
намаляване на емисиите от парникови газове на около 40 индустриални страни в света.
Особеност на протокола е, че се изисква само развитите държави да предприемат действия
по намаляване на парниковите газове. В изпълнение на решенията основните цели на Европейския съюз са (трите 20 до 2020):
• 20% намаляване на емисиите парникови газове спрямо нивата им от 1990 г.;
• 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия,
включително 10% дял на биогоривата;
• 20% увеличаване на енергийната ефективност.
Организацията на обединените нации организира срещи, свързани с проблемите по изменението на климата в различни страни. На тези срещи се обсъждат постижения, набелязват
се мерки в различни области – както за намаляване на количествата на парниковите газове, така и за развитие на нови технологии, които ще допринесат в тази посока.

Задача 2.
Срещата в Катовице, Полша по проблемите на изменение в климата беше проведена през
ноември, 2018 г. в стара вече неизползвана каменовъглена мина с надслов „От черно към
зелено“. Обсъдете тези думи в групата, как вие тълкувате тези думи, какво направихте през
този отоплителен сезон за намаляване на замърсяването.

Задача 3.

52

Планирайте, организирайте и осъществете училищна конференция по въпросите на климата и ограничаване на парниковите газове и спестяването на енергия. На нея представете
презентации за това какво научихте по тези въпроси и какво спестихте до момента в училището – като емисии и като финансови средства.
РАБОТЕН ВАРИАНТ

РАБОТЕН ВАРИАНТ

