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Вовед 
 
 

Светската извидничка програма за животна средина нуди алатки, ресурси и 
иницијативи да им помогне на извидниците ширум светот да работат заедно 
за доброто на локалното и глобалното опкружување.  Оваа книга со ресурси 
на Светската извидничка програма содржи ресурси на активности на 
програмата во Дел 1 и Табели со факти во Дел 2 за да помогне во 
спроведувањето на програмата во извидништвото низ целиот свет. 

 

Следните две страници ја презентираат Рамката за едукација за животната 
средина во извидништвото и Светскиот извиднички амблем за животна 
средина.  Ова е корисна референца за да се види прегледот на клучните 
еколошки предизвици со кои се соочува планетата и како тоа се однесува на 
младинската програма за извидници во три широки возрасни групи (под 11, 
од 11 до 14 и 15+) Оваа рамка може да се примени во секоја национална 
извидничка организација на начин соодветен на нивната Младинска 
програма. 

 
Петнаесетте извори на активност на програмата се однесуваат на секоја од 
петте цели за едукација за животната средина во извидништвото и три 
широки возрасни групи. Се користат симболи за да се илустрира на која од 
целите се фокусира активноста. Овие активности се презентираат како 
примери за тоа како рамката може да се спроведе меѓу извидничките групи 
на локално ниво, иако има многу начини да се презентираат активности за 
светскиот извиднички амблем за животна средина.  Секаде каде што е 
можно, програмата треба да се претстави на отворено, дозволувајќи им на 
извидници да истражуваат сами и да го откриваат природниот свет. 
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РАМКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рамка за едукација за животна средина во извидништвото 
 
 

Сцена  
Под 11 

А. ИСТРАЖИ и РАЗМИСЛИ - Заврши активности засновани на секоја од петте цели 
 
 

1. ЛУЃЕТО И ПРИРОДНИТЕ СИСТЕМИ 
ИМААТ ЧИСТА ВОДА И ЧИСТ ВОЗДУХ 

 
 
 
 
 
 
 

2.  ПОСТОИ ДОВОЛНО ПРИРОДНО 
ЖИВЕАЛИШТЕ ЗА ПОДДРШКА НА 
АВТОХТОНИ ВИДОВИ 

Истражете ги изворите на чиста вода и 
чист воздух во локалното опкружување. 
Разберете ги начините на природно 
чистење на водата и воздухот. 
 
 
 
 
 
Истражете локалната природа. 
Откријте некои од локалните природни 
видови растенија и животни и нивните 
потреби за живеалишта. 
Покажете знаење за некои природни 
живеалишта кои се во спротивност. 

 
 
 
 
 
 
 

3. РИЗИКОТ ОД ШТЕТНИ СУПСТАНЦИИ ЗА 
ЛУЃEТО И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СЕ 
МИНИМИЗИРА 

Бидете свесни за штетните материи во 
локалното опкружување. 
Објаснете начини да се намали ризикот 
од штетни материи за луѓето, 
растенијата и животните. 

 
 
 
 

4.  СЕ КОРИСТАТ НАЈСООДВЕТНИТЕ 
ПРАКТИКИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Покажете свесност за тоа како нашите 
активности влијаат на животната 
средина и алтернативни начини да се 
направи помало влијание. 

 
 
 
 
 
 

5.  ЛУЃЕТО СЕ ПОДГОТВЕНИ ДА ОДГОВОРАТ 
НА ОПАСНОСТИТЕ ВО ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА И ПРИРОДНИТЕ КАТАСТРОФИ 

Бидете во можност да препознаете 
различни видови на еколошки опасности и 
природни катастрофи. 
Покажете како треба да бидете подготвени 
и да реагирате на еколошки опасности и 
природни катастрофи во локалното 
подрачје. 

 
 

 
Б. ДЕЈСТВУВАЈТЕ - Направете проект за животна средина 

 
 
 
 
 
 

ICONS © WSB Inc. 

 
ПРОЕКТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ШТО СЕ 
ОДНЕСУВА НА ПРЕТХОДНОТО УЧЕЊЕ И 
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНАУчествувајте во локален 

проект за животна средина. Разберете ги 
придобивките за локалното 
опкружување на проектот. 
Бидете свесни за локалната и 
глобалната врска на проектот. 
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Образовни цели по возрасна група  
Упатства за активности 

11 до 14 15+ 

 
 

Истражете ги изворите на чиста вода и 
чист воздух во локалното опкружување. 
Идентификувајте ги заканите за чиста 
вода и чист воздух во локалното и 
глобалното опкружување и бидете во 
можност да предложите решенија. 

 
Истражете ги изворите на чиста вода и чист воздух 
во локалното опкружување. 
Покажете ја поврзаноста на личните активности со 
достапноста на чиста вода и чист воздух во 
локалното и глобалното опкружување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надворешни забавни активности, 
овозможуваат слободно 
истражување, поттикнуваат 
испитување и создаваат свесност. 

 
Активности засновани на искуство 
кои промовираат учење на 
животната средина. Тие може да 
се практични, физички активности 
или активности засновани на 
достигнувања. 

 
Активности засновани на 
искуство кои поттикнуваат 
критичко размислување за 
еколошки прашања и доведуваат 
до споделена свест и 
продлабочено разбирање за 
индивидуалната одговорност за 
животната средина. 

 
Активностите треба да поттикнат 
размислување за тоа како петте 
цели се поврзуваат едни со 
други. 

 
 

Истражете локалната природа. 
Разберете ги екосистемските врски на 
локалните природни видови растенија и 
животни и нивните потреби за живеалишта. 
Бидете свесни за глобалните 
прашања за зачувување кои влијаат 
на биодиверзитетот. 

 
 

Истражете локалната природа. 
Разберете ги екосистемските врски на локалните 
природни видови растенија и животни и нивните 
потреби за живеалишта. 
Покажете ја врската помеѓу личните постапки и 
достапноста на доволно природно живеалиште за 
поддршка на автохтоните видови. 
Бидете свесни за глобалните прашања за 
зачувување кои влијаат на биодиверзитетот. 

 
 

Бидете свесни за штетните материи во 
локалното опкружување и 
идентрификувајте го нивниот извор. 
Покажете какви лични активности 
може да се преземат за да се намали 
ризикот од штетни материи за луѓето 
и пошироката околина. 

 
 

Објаснете го локалното влијание на штетните материи 
врз луѓето и пошироката околина и што може да се 
направи од страна на поединци, групи и заедницата 
за да се намали ризикот. 
Разберете го глобалното влијание на штетните 
материи и како локалните активности можат да ја 
променат глобалната животна средина. 

 
Препознајте како сме поврзани со 
животната средина и како можеме да 
направиме информиран избор за нашите 
активности што можат да го минимизираат 
влијанието врз животната средина. 
Идентификувајте подобри еколошки 
практики за вашата локална област. 
Покажете како локалните решенија можат 
да влијаат на глобалните проблеми. 

 
Објаснете како нашиот избор на дејствување и 
одговорност како индивидуа, група, заедница и земја 
можат да влијаат на животната средина. 
Разберете како можеме да ги промениме нашите 
активности за да го подобриме нашето влијание врз 
животната средина. 
Покажете како локалните решенија можат да 
влијаат на глобалните проблеми. 

 

 
 

Бидете во можност да препознаете 
различни видови на еколошки опасности и 
природни катастрофи и објаснете зошто 
тие настануваат. 
Покажете како се помага на други луѓе 
да бидат подготвени и да одговорат на 
еколошки опасности и природни 
катастрофи во локалното подрачје. 

 
 

Бидете во можност да препознаете различни 
видови на еколошки опасности и природни 
катастрофи и објаснете зошто тие настануваат. 
Покажете како се помага на други луѓе да бидат 
подготвени и да одговорат на еколошки опасности и 
природни катастрофи во локалното подрачје. 
Објаснете како промените во животната средина 
можат да влијаат врз опасностите врз животната 
средина и природните катастрофи. 

 
 
 

Идентификувајте ги локалните 
еколошки проблеми и потенцијалните 
решенија. 
Планирајте и реализирајте проект за 
животна средина. Разберете ја локалната 
со глобалната врска напроектот 

 
Идентификувајте ги локалните еколошки 
проблеми и потенцијалните решенија. 
Планирајте и реализирајте проект за животна средина. 
Разберете ги локалните до глобалните врски на 
проектот. Проценете ги резултатите од проектот за 
извидниците, 
општеството и жиотната средина. 

 
Прегледајте ги искуствата за учење. 
Идентификувајте го локалното 
еколошко прашање и разберете ја 
врската локално со глобалнo . 

Планирајте и спроведете проект. 

Следете, проценете и идентификувајте 
ги идните активности. 

 

 
 
 
 

Светскиот извиднички амблем за животна средина 
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Програмата се фокусира на животната средина во широка смисла и ги 
охрабрува извидниците да имаат холистичка свест за природниот свет и за 
тоа како нивните секојдневни активности можат да влијаат на тоа, градејќи 
постепено чувство на лична одговорност за околината.  Процесот за 
добивање на светскиот извиднички амблем за животна средина е прикажан 
на дијаграмот во продолжение.  Забележете дека Националните извиднички 
организации може да имаат специфични услови кои извидникот мора да ги 
задоволи за да го добие Светскиот извиднички амблем за животна средина. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Процесот за добивање на 
светскиот извиднички амблем за животна средина: 

 
 

1.  Истражете и одговорете: Комплетни активности засновани на секоја 
од петте цели за едукација за животната средина во извидништвото: 

 

Извидниците работат кон свет каде што: 
 
 

1. Луѓето и природните системи имаат чиста вода и чист 
воздух. 

 

2. Постои доволно природно живеалиште за поддршка на автохтони 
видови. 

 

3. Ризикот од штетни материи за луѓето и околината е 
минимизиран. 

 

4. Најсоодветните практики се користат во животната средина. 
 

5.  Луѓето се подготвени да одговорат на опасностите од животната 
средина и природните катастрофи. 

 
 

2.  Дејствувај: Направете еколошки проект што се однесува на 
претходното учење и на локалното опкружување. 

 
 

3.  Светскиот извиднички амблем за животна средина се 
доделува на извидникот како признание за нивното учење и 
посветеност на животната средина.  

 
 
 

Фактите во Дел 2 нудат дополнителни информации со цитати од Баден 
Пауел за извидништвото и животната средина, повеќе позадина за 
Светската извидничка програма за животна средина и Светската 
извиднички амблем за животна средина, Извиднички центри за 
извонредност за природата и животната средина (SCENES), Наградата 
„Извидници на светот“ и партнерства што можат да го поддржат 
извидништвото и животната средина. Делот Најчесто поставувани прашања 
помага да се одговорат на други извонредни прашања за тоа како да се 
спроведе Светската извидничка програма за животна средина. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лепливи лисја 
 
 
 
 
 

Цел 1 
 

Извидниците работат кон 
свет во кој луѓето и 
природните системи имаат 
чиста вода и чист воздух. 

Образовни цели 
Истражете ги изворите на чиста вода 
и чист воздух во локалното 
опкружување. 
 

Разберете ги начините на природно 
чистење на водата и воздухот. 
 

Возраст 
Под 11 

Резиме 
Забавна активност на отворено при што 
се истражува воздухот и го 
прикажува загадувањето на воздухот. 
 

Цел 
Да научат за загадувањето на 
воздухот и да го испитаат 
локалниот квалитет на 
воздухот. 
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ЛЕПЛИВИ ЛИСЈА 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опрема 
 

Леплива лента, карта, бела 
хартија 

 
Подготовка 

 
Најдете соодветно место за 
водење на активноста 

 
Времетраење 

 
Еден час 

 
Амбиент 

 
Амбиент на отворено со дрвја и 
грмушки. Активноста може да се 
изврши на повеќе од една 
локација. Ако е тоа така, 
изберете области кои се 
разликуваат во нивната близина 
со патишта, фабрики или други 
извори на загадување на 
воздухот. На областите ќе им 
требаат дрвја или грмушки во 
лисјата, но лисјата не треба да 
бидат во близина на земјата. 
Една важна точка што треба да 
се забележи е дека мазните 
лисја даваат подобри резултати 
отколку влакнестите лисја. 

Позадина 
 
Загадувач на воздухот е секоја 
несакана супстанца или 
хемикалија што го загадува 
воздухот што го дишеме, што 
резултира во пад на квалитетот 
на воздухот. Загадувачи на 
воздухот вклучуваат чад, 
јаглерод моноксид, азотни 
оксиди, сулфур диоксид, 
честички и озон. 
 
Загадувачите на воздухот имаат 
извори што се природни и 
човечки. Природните извори 
вклучуваат вулкани, шумски 
пожари, воздушна прашина, 
говеда што јадат трева и 
природно радиоактивно 
распаѓање. Иако одредено 
загадување доаѓа од природни 
извори, најголем дел од 
загадувањето е резултат на 
човечка активност. Најголемите 
причини се работењето на 
електрани што горат фосилни 
горива и автомобили што 
согоруваат гориво. 
 
Повеќето од главните 
загадувачи на воздухот можат 
да бидат штетни за здравјето на 
луѓето. Аерозагадувањето често 
се поврзува со респираторни 
проблеми. Може да ги разболи 
луѓето или да предизвика 
долгорочни болести, особено кај 
оние кои се најчувствителни на 
загадување, деца и стари лица. 
 
Постојат три начини на кои 
животните можат да бидат 
засегнати од загадувањето на 
воздухот. Тие можат да дишат 
во гасови или мали честички, да 
јадат честички во храна или 
вода или да апсорбираат гасови 
преку кожата. Мекотелни 
безрбетници како црви или 
животни со тенка, влажна кожа 
како жаби, се особено погодени 
од загадување преку 
апсорбција. 
 
Изворите на загадување на 
воздухот и прашина често 
оставаат остатоци на врвот на 
изложените лисја. Активноста на 
лепливи лисја ги собира овие 
остатоци. Ова го прави 
загадувањето на воздухот 
„видливо“ и полесно за 
разбирање. Загадувањето на 
воздухот во различни области 
може да се спореди и да се 
поврзе со изворот на 
загадувањето.



ЛЕПЛИВИ 
ЛИСЈА 
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Чекор по чекор 
упатство за 
активноста 
1.  Дозволете им им на 

извидниците неколку минути да 
ја истражат нивната околина. 
Може да истражуваат во мали 
групи или индивидуално. 
Побарајте од нив да ги откријат 
сите различни работи што ја 
сочинуваат околината околу нив. 

 

2.  Соберете ја групата и 
разговарајте за нивните 
откритија. Тие треба да 
забележат живи суштества како 
што се дрвја, растенија и 
животни, како и неживи 
предмети како почва, карпи и 
вода. Прашајте ги извидниците 
како овие работи се поврзани ? 
Кој кого јаде? Каде живеат 
животните? Што им е потребно 
на дрвјата и растенијата за да 
преживеат? Тие треба да 
откријат дека околината е 
взаемно поврзана . Прашајте ги 
дали има нешто друго што е од 
витално значење за оваа 
средина, нешто што не можеме 
да го видиме. Одговорот е 
воздух. 

 

3.  Седнете ги извидниците и 
замолете ги да поминат една или 
две минути дишејќи во воздухот 
и размислувајќи за тоа. Тие 
треба длабоко да вдишат и да се 
обидат да ги наполнат белите 
дробови до крај. На крајот на 
даденото време, замолете ги да 
го опишат воздухот околу нив. 
Дали има некаков вкус? Дали 
има некаков мирис? Го гледаат 
ли? Што има во воздухот? 

 
 
 
 
4. Воведете ја активноста лепливи лисја. 

Нашиот воздух содржи 21% 
кислород, 72% азот, приближно 
7% јаглерод диоксид и околу 1% 
други гасови, вклучувајќи 
загадувачки материи. Повеќето 
гасови и честички што го 
сочинуваат нашиот воздух, 
вклучително и кислородот, азотот 
и јаглерод диоксидот, се 
безбојни, без мирис и без вкус. 
Сепак, некои од загадувачите се 
честички доволно големи за да се 
видливи со голо око. Активноста 
лепливи лисја овозможува да се 
соберат овие честички. 

 

5.  Прашајте ги извидниците од каде 
мислат дека можат да доаѓаат 
загадувачи на воздухот (некои 
извори се автомобили, електрани 
што горат фосилни горива, 
вулкани, резервоари, прашина). 
Прашајте ги извидниците за 
нивната моментална локација. Кои 
извори на загадување на воздухот 
се наоѓаат во близина? 

 

6.  Поделете ги извидниците во 
мали групи и дајте им на секоја 
група бела хартија, ножици и 
леплива лента. Во зависност од 
големината или другите 
карактеристики на вашата 
природна област и големината 
на вашата група, може да 
доделите површина за секоја 
група или вид на вегетација или 
да им дозволите сами да 
одлучуваат каде ќе земат 
примерок. 

 

7. Извидниците треба да исечат 
парче леплива лента и да ја 
притиснат со леплива страна 
надолу, на лист. Потоа 
внимателно треба да ја 
отстранат лентата и да ја 
залепат на парче бела 
хартија. Секоја група треба 
да го стори ова најмалку 
десет пати со цел да добие 
репрезентативен примерок и 
да ја запише или нацрта 
локацијата каде што го зела 
примерокот. 
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ЛЕПЛИВИ ЛИСЈА 
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Евалуација 
1. Соберете ги извидниците и заедно 

споредете ги резултатите. Ако 
имате пристап до лупа или 
микроскоп, погледнете ги 
примероците одблизу. Подредете ги 
различните примероци по тоа колку 
се валкани. Од каде се земени 
највалканите примероци? Од каде 
се земени најчистите примероци? 
Дали постои шема, ако има зошто? 
Од каде доаѓа загадувањето? 

 

2.  Ако зедовте примерок во повеќе од 
една област, пренесете ги своите 
резултати на карта и разговарајте. 
Дали има причина зошто одредени 
области покажуваат поголемо 
загадување од другите? Од каде доаѓа 
загадувањето? 

 

3.  Размислете за штетата што ја прави 
загадувањето на воздухот. 

 
 

Како може да влијае на растенијата? 
 

Како може да влијае на здравјето на 
луѓето?  
Како може да влијае на животните? 
Имајте на ум дека ова е само 
видливото загадување. Голем дел од 
загадувањето не е видливо со голо 
око. 

Дополнителни активности 
1. Има и други начини на кои може 

да се „види“ загадувањето на 
воздухот. Истражете ги зградите 
направени од камен во вашата 
локална област. Тие можат да 
покажат докази за загадување на 
воздухот, особено од возилата на 
патишта во близина. Побарајте 
природен камен кој изгледа 
„извалкан“. Гробиштата се исто 
така добри места за да се види 
влијанието на загадувањето на 
воздухот врз каменот. Откријте 
како научниците го мерат 
квалитетот на воздухот. 

 

2. Размислете како нашите 
активности влијаат на 
загадувањето на воздухот. Како 
тие придонесуваат за тоа и што 
треба да сториме за да го 
намалиме загадувањето на 
воздухот. 

 

3. Направете постер што ги 
покажува сите различни работи 
во вашата област што 
придонесуваат за загадување 
на воздухот. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истражување води  
 
 
 
 
 

Цел 1 
Извидниците работат кон 
свет во кој луѓето и 
природните системи имаат 
чиста вода и чист воздух. 

Образовни цели 
Истражете ги изворите на чиста вода 
и чист воздух во локалното 
опкружување. 
 

Идентификувајте ги заканите за 
чиста вода и чист воздух во 
локалното и глобалното 
опкружување и бидете во можност 
да предложите решенија. 
 

Возраст 
11 до 14 

Резиме 
Практична активност за 
истражување на вашата локална 
област и откривање каде се наоѓа 
вода, за што се користи и зошто е 
неопходна. 
 

Цел 
Да создадеме свесност за водата 
во нашата околина и односот 
помеѓу водата и човечкиот живот. 

 

 



ИСТРАЖУВАЊЕ 
ВОДИ 
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Опрема 
 

Карта, хартија, пенкала, камера 
(по избор) 

 
Подготовка 

 
Пронајдете соодветна 
маршрута околу локалното 
подрачје 

 
Времетраење 

 
Еден до два часа 

 
Амбиент 

 
Локално подрачје 

 
 
 
 
 
 

Позадина 
 

Водата е од витално значење за 
животот и во многу делови на 
светот може да се најде 
насекаде околу нас на различни 
места. Во некои делови на 
светот чиста, безбедна вода не 
е слободно достапна. Оваа 
активност нè охрабрува да ја 
истражиме нашата локална 
средина и да ја откриеме 
нашата вода, каде е, за што е 
потребно и како изгледа. 
Откако ќе ја разбереме нашата 
вода и зошто таа е важна за 
нас, можеме да започнеме да 
учиме за водата во глобален 
контекст. 

Чекор по чекор упатство за 
активноста 
1.  Поделете ги извидниците во мали 

групи и дајте им на секоја група 
карта, хартија, пенкала, камера 
(по избор). Рутата може да се 
обележи на картата, или можете 
да им дадете координати за 
следење, или тие можат да 
одлучат за сопствената рута во 
обележаната област. 

 

2.  Пред групите да тргнат, одржете 
брза дискусија за тоа каде 
мислат дека може да најдат 
вода. На пример, поток или река, 
јавни тоалети, бара, чешма вода 
итн. 

 

3. Групите шетаат по рутата и 
бараат вода. Кога ќе најдат, 
треба да размислат за следниве 
прашања. Каде е водата? За што 
се користи? Колку вода има? 
Дали е таму секој ден?  Која 
боја е? Дали мириса, дали е 
обоена? Дали луѓето може да ја 
пијат? Дали животните може да 
ја пијат? Ако имаат фотоапарат 
може да ја фотографираат 
водата. 

 
 
Евалуација 
1.  Откако ќе се вратат сите 

групи, замолете ја секоја 
група да презентира што 
открила и разговарајте за 
наодите. Искористете ги 
следниве прашања за да го 
движите разговорот. 

 

 
Дали извидниците се изненадија од 
количината на вода што ја открија?  

 

Како водата што ја најдоа влегува 
во циклусот на вода? 

 

Како ни помага водата? 
 

Како им помага на растенијата и 
животните? 

 

Дали некој ја спомна водата што е 
во воздухот како водена пареа? 

 

Дали некој ја спомна водата во 
почвата и под земја? 

 
 
 
2. Ако фотографиравте, создадете 

приказ на водата во вашето 
соседство. 

 

3.  Дали групите идентификуваа 
вода скриена во зградите? Нека 
размислат за што користиме 
вода во нашите домови и како 
таа вода стигнува таму. Што се 
случува со таа вода пред да 
влезе во нашите домови? Каде 
оди откако ќе ги напушти 
нашите домови и што се 
случува потоа? 

 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Посетете објект за снабдување 

со вода во вашето локално 
подрачје и дознајте од каде 
потекнува водата во вашиот 
дом, како се чисти и каде оди 
откако ќе ја користите. 

 

2.  Направете модел или постер 
покажувајќи го циклусот на 
вода. 

 

3. Ако откриете проблеми со 
загадувањето на водата во 
вашата локална област, 
испитајте ги овие потемелно. 
Откријте што предизвикува 
загадување и преземете некои 
активности за да го решите. 

 

4. Разгледајте начини на кои 
можеме да бидеме поефикасни 
со нашето користење на вода 
во нашите секојдневни животи. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животот на реката 
 
 
 
 
 

Цел 1 
 

Извидниците работат кон 
свет во кој луѓето и 
природните системи имаат 
чиста вода и чист воздух. 

Образовни цели 
Истражете ги изворите на чиста вода 
и чист воздух во локалното 
опкружување. 
 

Покажете ја поврзаноста на 
личните активности со достапноста 
на чиста вода и чист воздух во 
локалното и глобалното 
опкружување. 
 

Возраст 
15+ 

Резиме 
Истражување за тоа како реката или 
потокот се менуваат додека се 
движат низ земјата. 
 

Цел 
Да истражите река или поток во 
локалното опкружување и да 
истражите како тие се менуваат 
природно и преку интеракција со 
луѓето. 
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ЖИВОТОТ НА РЕКАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опрема 
 

Стаклени тегли, хартија и 
пенкала, камера (по избор), 
опрема за кајакарство или 
рафтинг (по избор) 

 
Подготовка 

 
Идентификувајте соодветен 
потег на река или поток 
достапен во локалното 
опкружување што може да се 
следи по течението и да се 
набљудуваат промените. 
Доколку спроведете активности 
на вода, обезбедете соодветни 
безбедносни процедури и 
искуство на учесниците. 

 
Времетраење 

 
Променливо, до еден ден 

 
Амбиент 

 
Во локалното подрачје покрај 
реката или на реката со 
соодветна опрема за пловење. 

Позадина 
 

Реките и потоците доаѓаат во 
многу големини и се многу важни 
за природата и за луѓето што ги 
користат од многу причини. 
Реката 
може да има сливно подрачје 
(вкупната површина на земјата 
што собира вода кон реката) 
многу пати поголемо од реката, 
се протега на стотици или 
илјадници километри од реката. 
Користењето на земјиштето во 
сливното подрачје може да 
влијае на реката од нејзиниот 
извор (најоддалеченото место на 
реката од сливот), до нејзината 
крајна точка (како на пример до 
местото каде што се влева езеро 
или океан). 

 
Реките природно се менуваат 
додека се движат низ пејзажот, 
со различни растенија и животни 
кои ја искористуваат областа 
околу реката. Луѓето, исто така, 
ги користат водите од реките, 
растенијата и животните и 
земјата што ги опкружува, кои 
честопати е многу плодна. Многу 
човечки населби започнале 
покрај реките и постепено 
прераснале во градови. Овие 
промени во изградената средина 
влијаат и на реката на различни 
начини. 

 
 
 
 
Чекор по чекор упатство  
1.  Целта на оваа активност е да се 

истражи животот на една река како 
што се менува низ нејзиното сливното 
подрачје. Истражете ги картите на 
речниот систем за да дознаете повеќе 
за географијата на областа, особено 
обележјата на различни живеалишта и 
каде се појавуваат човечки населби на 
кои им е потребна река или што 
влијаат врз неа. Започнете од 
пристапен дел на реката или погоре на 
течението, како што е дренажна област 
или помал поток. 

 

2.  Следете ја реката по нејзиниот тек и 
снимајте како се менува. Како изгледа 
околината? Како луѓето дејствуваат со 
реката? 
Дали водата е чиста? Земете 
примероци од водата во стаклени тегли 
додека патувате покрај реката и 
запишете каде е земен секој примерок. 

 

3.  Вклучете дел од реката каде што 
поминува низ изградена околина, како 
што е село или град. Што се случува со 
водата тука и откако ќе помине покрај 
изградената околина? 

Евалуација 
1.  Замолете ги извидниците да ги 

презентираат своите забелешки 
додека го следеа животот на 
реката.  Ова може да вклучува 
прикажување на нивните 
фотографии или скици, 
примероци од вода или приказни 
по редоследот по кој се собрани. 

2. Дискутирајте за резултатите и 
активноста. Искористете ги 
следниве прашања за да го 
движите разговорот. 

 
 

Кои се природните набљудувања 
на извидниците?  

 

Дали околината се смени 
додека се движеа низ 
сливот? 

 

Дали промените беа 
природни или беа под 
влијание на луѓето? 

 

Како луѓето дејствува со 
реката? 

 

Дали беше достапна чиста 
вода за луѓето и природните 
системи? 

 

Дали се смени квалитетот на 
водата во изградената средина? 

 

Како може подобро да се 
управува со сливот ако има 
активности што лошо влијаат на 
здравјето на животната средина и 
водата? 

 

Каде би биле извор и сливот на 
реката? 

 

Дали луѓето треба да 
споделуваат пристап до 
реката?  Дали ова може да 
има предизвици? 

 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Извидниците нека разгледаат 

како може да изгледа реката во 
иднина и како тие можат да 
помогнат луѓето и природните 
системи да имаат чиста вода и 
чист воздух. 

 

2.  Споделете го вашето искуство и 
резултати со другите луѓе во 
заедницата и идентификувајте 
дали има начини да се заштити 
здравјето на реката. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почувствувај природа 
 

 
 
 
 

Цел 2 
Извидниците работат кон 
свет во кој постои доволно 
природно живеалиште за 
поддршка на автохтоните 
видови.  

Образовни цели  
Истражете локална природа.  

Откријте некои локални видови 

растенија и животни и нивните потреби 
за живеалишта. 
 

Покажете знаење за некои 
природни живеалишта кои се 
во спротивност. 
 

Возраст 
Под 11 

Резиме 
Активност на отворено каде што 
извидници ги користат своите 
сетила за истражување и 
поврзување со природата. 
 

Цел 
Да се доживее и да се поврзе со 
природата користејќи ги сите сетила 
(вид, слух, вкус, мирис, допир) и да се 
разбере како информациите од нашите 
сетила се комбинираат за да ја создадат 
нашата свест за природниот свет. 
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Опрема 
 

Превез за очи, хартија, пенкала 
 

Подготовка 
 

Пронајдете соодветно место за 
посета. 

 
Времетраење 

 
Еден час 

 
Амбиент 

 
Локална природа, на пример, 
шума, плажа, планина или 
парк. 

 
 
 

Позадина 
 

Природата може да се цени 
користејќи ги сите наши сетила. 
Сетилото што најчесто го 
користиме за да ја разбереме 
нашата околина е видот, но 
всушност ги користиме и другите 
наши сетила истовремено за да 
помогнеме да се изгради сликата 
за она што е околу нас. 
Концентрирајќи се индивидуално 
на секое наше сетило, можеме да 
добиеме подобра свест за нашето 
локално опкружување. 

 
 
 
 
 
 
 
Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1.  Пронајдете соодветна локална 

природна област и однесете ја 
групата таму. 

 

2.  Побарајте од групата да ги 
именува петте сетила и 
разговарајте за тоа како ги 
користиме во секојдневниот 
живот. Како нашите сетила ни 
помагаат да ја разбереме 
околината? 

 

3.  Објаснете ѝ на групата дека ќе 
ја истражат природната околина 
околу нив користејќи ги секое 
од сетилата поединечно. Кои 
сетила ги користат најмногу? 
Кои сетила мислат дека ќе им 
кажат најмногу и најмалку? 

 

4.  Направете ги следниве 
активности. Секоја активност ќе 
идентификува различни 
карактеристики на природната 
средина што ја истражувате. 
Запишете ги овие карактеристики 
како што напредуваат 
активностите. Крајната активност 
завршува со сумирање на тоа 
како нашите сетила имаат 
насликано слика на локалното 
опкружување.  

Активност 1 
Лов на богатство 
Сетило: Вид 
1.  Поделете ги извидниците во 

тимови и замолете ги да најдат 
десет предмети што имаат нешто 
заедничко. На пример, десет 
природни предмети што се меки. 
Други идеи се предмети што се 
тврди, зелени, кафеави, мртви, 
вештачки создадени итн. 

 

2.  Секоја група може да има иста 
категорија или едната група 
треба да најде на меки 
предмети, а другата група тврди 
предмети. 

 

3.  Извидниците треба да водат 
сметка да не им штетат или 
вознемируваат на живите 
суштества. 

 

4.  Откако ќе ги пронајдат своите 
предмети, тие ги презентираат на 
остатокот од групата. 

 

5.  Дискутирајте за тоа што 
откриле. Неколку идеи за 
прашања се дадени подолу. 

 

6.  По дискусијата, вратете ги 
природните предмети. Ако група 
собрала предмети направени од 
човек, уверете се дека ќе ги 
земете со вас и дали правилно ќе 
се фрлат. 

 

 
Колку севкупно различни 
природни предмети пронајдоа? 

 

Дали групата е изненадена од 
бројот на различни работи 
што ги пронашле? 

 

Што ве изненади најмногу од 
собраните работи? 

 

Колку човечки материјал е 
пронајден? 

 

Каде ги барале 
предметите? 

 

Колку овие предмети добро 
го претставуваат она што 
живее во природната 
област? 

 

Дали оваа активност беше лесна? 
 

Зависеше од нашето сетило за 
вид. Колку е корисен нашиот 
вид? 

 

Колку е важен погледот за 
нашата свест и разбирање за 
природата? 
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ПОЧУСТВУВАЈ ПРИРОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активност 2 
Одиме боси 
Сетило: Допир 
1.  Поделете ја групата во парови и изберете 

еден од парот да оди прв. 
 

2.  Извидникот кој оди прв ќе ги соблече чевлите 
и чорапите и ќе го стави превезот за очи. 

 

3.  Потоа, партнерот го води извидникот со 
врзани очи. 

 

4.  Додека шетаат, извидникот со врзани очи 
мора да се концентрира на она што го 
чувствува под своите нозе. Мора да му 
опише на својот партнер што чувствува 
земјата на нивните нозе и да се обиде да 
идентификува по што шетаат. Патеката 
треба да биде безбедна, без остри или 
опасни предмети и треба да вклучува 
различни текстури и површини. 

 

5.  Потоа, парот ги менува улогите и ја 
повторува активноста. 

 

6.  Соберете ја групата и разговарајте за 
активноста. Неколку идеи за дискусија се 
дадени подолу. 

 
 

Каква беше земјата?  
Дали беше мека, тврда, топла, ладна, 
влажна, сува, итн.?  Обидете се да 
размислите за навистина имагинативни 
зборови за да опишете како се чувствува 
земјата. 
Врз што шетавте? Колку се чувствителни 

стапалата? Дали се повеќе, исто, или 

помалку чувствителни од вашите раце? 
 

Дали го користевте чувството за слух за да ви 
помогнеме да идентификувате по што одите? 
(на пример, ако одите низ лисја или низ кал 
или вода)  

Како се чувствувавте со врзани очи? 

Активност 3 
Најди го твоето дрво 
Сетило: Допир 
1. Воведете ја оваа активност со разгледување 

и дискутирање за дрвјата во вашата 
околина. Прашајте ги извидниците кои се 
карактеристичните одлики на дрвјата и 
посетете неколку дрвја за да ги видите 
нивните разлики и сличности. 

 

2.  Поделете ја групата во парови и  
рзете ги очите на по еден извидник 
во паровите. 

 

3.  Извидникот со врзани очи го вртат, а потоа 
внимателно го водат до дрво. Најдобро е да 
се прави во тишина. 

 

4. Тие мора да го допрат дрвото 
за да ја откријат неговата големина, форма и 
текстура. Тие треба да научат доволно за 
дрвото за да можат да го идентификуваат без 
да ги имаат врзаните врзани очи. Добрите 
работи за допир се карактеристични обрасци 
во кората, гранките кои никнуваат од трупот, 
корените или растенијата на дното на дрвото.  
Одличен начин да го идентификувате вашето 
дрво 
е да го знаете неговиот дијаметар. 
Замолете ги извидниците да ги завиткаат 
рацете околу дрвото за да го дознаат 
дијаметарот. 

 

5.  Потоа ги одведуваат од дрвото, повторно ги 
вртат и им ги одврзуваат очите. Тие мора да 
ја искористат својата меморија за тоа како го 
чувствувале дрвото за да го пронајдат. 

 

6.  Потоа, парот ги менува улогите и ја 
повторува активноста. 

 

7.  Соберете ја групата и разговарајте за 
активноста. Неколку идеи за дискусија се 
дадени подолу. 

 

 
Колку беше лесно да го најдеш твоето 

дрво?  Кои карактеристики на твоето дрво 

ти помогнаа да го најдеш? 
 

Додека го допиравте дрвото, колку беше 

лесно да се замисли како изгледа? 

Колку се чувствителни прстите? Кои 

карактеристики на дрвото ги 

почувствува (на пр. различни текстури, 

различни температури, влага, сувост)? 
 

Ако сте ја завршиле активноста со боси 

прошетки, дали вашите прсти се 

почувствителни од стапалата? 
 

Како допирањето на дрвото се споредува 

со гледањето само на дрвото? 
 

Што научивте за дрвото од допирање, а 

што не би научиле ако само погледнете? 

Активност 4 
Што слушаш? 
Сетило: Слух 
1.  Замолете ги извидниците да 

најдат удобно место за седење. 
 

2.  Групата мора да седи во тишина пет минути и 
да ги слуша звуците околу нив. Кога ќе 
слушнат звук, тие мора да размислат што го 
создало и да го запомнат. 

 

3.  По пет минути, прашајте ја групата што 
слушнале и разговарајте за звуците. 
Неколку идеи за прашања се дадени 
подолу. 

 
 

Кои звуци ги слушнале? Дали звуците беа 
природни или од човекот? 

 

Дали беа изненадени колку многу / малку 
бучава имаше? Дали слушнале звуци што 
претходно не ги чуле, ако е така, што? 

 

Како звуците им помогнаа да разберат што 
ги опкружува? 
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Активност 5 
Природата мириса 
Сетило: Мирис 
1. Седнете ја групата и замолете ги 

да ги затворат очите и да седат 
тивко неколку минути и да се 
концентрираат на она што го 
мирисаат околу нив. 

 

2.  По неколку минути развијте 
групна дискусија за различните 
мириси во нивната околина. 
Резултатите од оваа дискусија 
зависат од природата, годишното 
време, времето и дури и времето 
во денот. Замолете ги 
извидниците да идентификуваат 
какви било мириси. Од каде 
доаѓаат? Дали им се допаѓаат? 
Како ги чувствуваат мирисите? 

 

3.  Побарајте од извидниците да ја 
природата и да мирисаат што е 
можно повеќе природни работи 
за да го пронајдат омилениот 
мирис. Објаснете им дека можат 
да ги тријат работите со прсти 
за да создадат мирис. Мирисот 
може да се пренесе на нивните 
прсти. 

 

4.  Откако ќе го пронајдат својот 
омилен мирис, замолете го секој 
извидник да го претстави својот 
предмет и неговиот мирис пред 
целата група. Дискутирајте за 
природните мириси. Неколку идеи 
за прашања се дадени подолу. 

 
 

Дали можат да опишат зошто 
им се допаѓа нивниот омилен 
мирис? 

 

Дали нивниот омилен мирис ги 
потсетува на нешто? 

 

Дали најдоа некој мирис што не 
им се допадна? 

 

Дали мирисите на природата 
беа она што го очекуваа? 

Дали природата има свој мирис? 

Како мислат дека животните што 
живеат тука ги користат мирисите 
околу нив?  

 

Ако не гледаат, како сетилото 
за миризби им помогнало да ја 
замислат околината? 

Активност 6 
Природна остава 
Сетило: Вкус 
1. Оставете ја оваа активност за 

последна. 
 

2.  Побарајте од групата да ги 
именува сите различни работи 
што ја сочинуваат природата 
околу нив. Кое од овие работи се 
јадат? Каков вкус би имале? 
Каков вкус имаат работите кои се 
штетни за нас? Кои други сетила 
би можеле да ги користиме за да 
си помогнеме да одлучиме дали 
да јадеме нешто? 

 

3.  Ако има јадливи растенија во 
вашата локална природа, кои 
можат да се соберат без 
да се наштети на локалниот 
екосистем, тогаш дозволете им на 
извидниците да ги вкусат. 

4. Побарајте од секој извидник да 
избере животно кое живее во 
околината. Тие мора да ѝ кажат 
на групата што јаде тоа животно. 
Дали мислат дека животните 
имаат рецептори за вкус? Како 
животните го користат чувството 
за вкус? Како нивното животно 
одлучува што е добро да се јаде, 
а што е лошо да се јаде? 

 
 
 
Евалуација 
1.  Соберете ја групата и 

разговарајте за нивните искуства 
во истражувањето на природата 
користејќи ги секое нивно сетило. 
Неколку идеи за прашања се 
дадени подолу. 

 
 

Кое чувство ви дава 
најмногу информации за 
околината?  

Кое чувство ви дава најмалку? 

Како соработуваат сетилата 
за да ви дадат информации? 

 

Кои природни работи ги 
откривте денес? 

 

Како живите суштества во 
оваа средина ги користат 
своите различни сетила? 

 

Која е вашата омилена работа во 
оваа природна средина? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Направете постер што ги 

покажува сите различни 
карактеристики на вашата 
локална природа. 

 

2.  Дознајте за разликата помеѓу 
автохтоните и невородните 
видови и дознајте за нив во 
вашата локална област. 

 

3.  Истражете различни природни 
живеалишта во вашата околина 
и други места, или дознајте за 
нив од локални експерти, 
книги, филмови или интернет. 

 

4.  Охрабрете ги извидниците да ги 
вежбаат своите сетилни вештини 
одеднаш. 

 

5.  Поттикнете ги извидниците да 
водат свој дневник за 
природата каде што ќе можат 
да ги запишат своите 
искуства со различните 
сетила. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природна уметност 
 
 
 
 
 

Цел 2 
Извидниците работат кон 
свет во кој постои доволно 
природно живеалиште за 
поддршка на автохтоните 
видови.  

Образовни цели Истражете 
локална природна област.  Да ги 
разберат врските на екосистемот на 
автохтони видови растенија и 
животни и нивните потреби за 
живеалишта. 
 

Бидете свесни за глобалните 
прашања за зачувување кои влијаат 
на биодиверзитетот. 
 

Возраст 
11 до 14 

Резиме 
Активност на отворено каде што 
извидниците имаат можност да 
бидат креативни во природа и со 
природата. 
 

Цел 
Да стекнат благодарност за  
разновидноста, формата и убавината 
на природата преку креативни 
активности.  



ПРИРОДНА УМЕТНОСТ 
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Опрема 
 

Листови и пенкала 
 

Подготовка 
 

Пронајдете соодветно место за 
посета. 

 
Времетраење 

 
До еден час 

 
Амбиент 

 
Локална природа, на 
пример, шума, плажа, 
планина или парк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позадина 
 

Природниот свет е полн со 
разновидност и убавина. Еден 
начин да го увидите тоа и да 
започнете да го разбирате и 
цените е уметноста. Да се 
биде креативен во природа и 
со природата е забавен начин 
за поврзување, набљудување 
и работа со природниот свет. 

 

Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1.  Пронајдете соодветна локална 

природна област и однесете ја 
групата таму. 

 

2.  Побарајте од секој извидник да 
најде удобен простор во 
природата, а потоа неколку 
минути нека ја набљудува 
природата околу него. 

 

3. Соберете ја групата и 
разговарајте за она што го 
забележале во нивната околина. 

 

4.  Побарајте од секој извидник да 
избере една работа во околината 
и да нацрта слика за тоа. 
Поделете лист и пенкала. Откако 
ќе завршат, замолете ги да ја 
презентираат својата слика пред 
групата. 

 

5.  Побарајте од извидниците да се 
формираат во мали групи (од три 
до пет). Треба да ги користат 
природните предмети околу нив 
за да создадат уметност - слика 
или скулптура. Уверете се дека ги 
почитуваат природните предмети 
и не штетат на ниту едно живо 
суштество. Може да користат 
лисја, гранки, камења, земја, 
дрвја, грмушки итн. Ако сакате, 
можете да им дадете тема за 
нивната уметничка работа. 

 

6.  Кога ќе завршат, соберете ја 
групата и направете тура околу 
уметничките дела. Секоја група 
треба да ја објасни својата 
работа. 

 
 
Евалуација 
1.  Откријте што научиле 

извидниците за природната 
средина што ја посетиле. Кои 
животни и растенија ги виделе? 
Дали откриле работи во 
природата што не ги виделе 
порано? 
Како функционираат различните 
природни елементи за да 
создадат животна средина? 
Разговарајте како работи 
екосистемот. 

 

2.  Откријте колку извидниците 
уживаат во природа. Дали 
активноста им помогна да се 
поврзат со природата? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Спроведете истражување за 

локалната природа. Користете 
техники за истражување за да ги 
снимите растенијата и дивиот 
свет, да направите калапи од 
стапалки, да собирате измет од 
животни и така слично, за да 
создадете слика за суштествата 
што живеат таму. 

 

2.  Поттикнете ги извидниците да 
водат свој дневник за 
природата каде што ќе можат 
да ги запишат своите 
искуства со различните 
сетила. 

 

3.  Дознајте за автохтоните видови и 
невородните видови во вашата 
локална област. Дали 
невородните видови 
предизвикуваат проблем за 
автохтоните видови? Откријте 
како се воведени невородните 
видови. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференција на суштества 
 
 
 
 
 

Цел 2 
Извидниците работат кон 
свет во кој постои доволно 
природно живеалиште за 
поддршка на автохтоните 
видови.  

Образовни цели Истражете 
локална природна област.  Да ги 
разберат врските на екосистемот на 
автохтони видови растенија и 
животни и нивните потреби за 
живеалишта. 
 

Покажете ја врската помеѓу личните 
постапки и достапноста на доволно 
природно живеалиште за поддршка 
на автохтоните видови. 
 

Бидете свесни за глобалните 
прашања за зачувување кои влијаат 
на биодиверзитетот. 
 

Возраст 
15+ 

Резиме 
Активност за дискусија за да се 
истражи како работат локалните 
екосистеми и како тие можат да 
реагираат на различни услови на 
животната средина. 
 

Цел 
 Да се истражи локалниот 
екосистем од гледна точка на 
животните и растенијата што 
живеат таму.  



КОНФЕРЕНЦИЈА НА СУШТЕСТВА 
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Опрема 
 

Картички на локални живи 
суштества (на пример, човек, 
растенија, инсекти, птици, 
животни итн.). Картички со 
сценарија и проблеми што треба 
да ги реши групата. 

 
Подготовка 

 
Подгответе ги картичките 
и некои проблеми за да ја 
прашате групата. 

 
Времетраење 

 
30 минути 

 
Амбиент 

 
Извидничко домче 

 
 
 
 
 
 
 

Позадина 
 

Во рамките на едно живеалиште 
постојат многу различни животни 
и растенија кои постојат во 
соработка едни со други и со 
животната средина. Оваа 
активност замислува дека сите 
суштества во живеалиштето 
имаат збор за тоа како таа 
заедница работи.  Ова е многу 
слично на тоа работи човечкото 
општество. Човечките суштества 
се дел од природната заедница 
но дали секогаш ѝ даваме 
доволно внимание? 

 
Оваа активност ни овозможува 
да истражиме што може да се 
случи ако сè во природната 
заедница беше рамноправно и 
можеше да го каже своето 
мислење.  

 

Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1. Седнете ги учесниците во круг. 

Побарајте сите да изберат картичка. 
На секоја картичка има различно 
суштество од локалниот екосистем. Не 
заборавајте, еден учесник треба да 
биде човек. Оставете ги неколку 
минути да размислат за своето 
суштество. 

 

2.  Изберете еден водач за претседател на 
групата. Тие се чувар на Земјата и 
мораат да ја водат дискусијата. 

 

3. Потоа, секој учесник се 
претставува. Тие мора да ѝ кажат 
на групата какво суштество се, 
каде живеат, како живеат, што 
јадат итн. 

 

4.  Претседателот го претставува првото 
прашање. Прашањата треба да 
бидат соодветни за возраста на 
учесниците и за живеалиштето што 
се разгледува. Размислете за 
проблемите со кои може да се соочи 
живеалиштето или веќе се соочува.  
Размислете за реалните проблеми 
што влијаеле на вашето локално 
опкружување. Некои примери на 
прашања се: 

 
Летото беше многу суво и тревата не 
порасна како обично. Нема доволно за 
секого. Што да правиме? 

 

Ново семејство на (изберете соодветен 
предатор) сака да се пресели во 
живеалиштето. Што мисли групата за 
тоа? 

 

Езерото е загадено од човечки 
суштества. Кој е засегнат? 

 

Зимата се приближува. Дали сите се 
подготвени? 

 
5.  Секој учесник коментира. Тие мора да 

размислат како прашањето влијае на 
нив во нивната улога на суштество. 
Охрабрете ги извидниците да се 
залагаат за своето суштество и ако 
сакаат заедницата да преземе нешто, 
тогаш тие мора да ѝ кажат на групата. 
За секое прашање, групата треба да 
одлучи што може да стори за да ја 
направи околината добра за сите 
суштества. 

 

6. Подгответе неколку дополнителни 
картички за одредени суштества. Овие 
треба да содржат сценарио и прашање 
што треба да ги поставите групата. 
Овие проблеми треба да бидат 
подредени од целата група. 

 

7. Затворете ја конференцијата, 
заблагодарувајќи им се на сите 
суштества за учеството. 

 
 
Евалуација 
1.  По конференцијата, разговарајте 

за влијанието на човечките 
суштества врз живеалиштето. 
Искористете ги следниве прашања 
да ја развиете дискусијата. 

 

 
Како влијаеле човечките постапки 
врз живеалиштето? 

 

Дали луѓето се свесни за тоа како 
нивните постапки влијаат на 
суштествата што живеат околу нив? 

 

Ако разгледавме како влијаат 
нашите активности врз животната 
средина, дали би дошле до различни 
одлуки? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Истражете ја локалната природа 

за да видите како човечките 
активности влијаат врз неа. Ако 
е нарушена околината, 
истражете како и зошто, а потоа 
откријте што може да се направи 
за да се реши проблемот. 

 

2.  Извидниците нека направат 
понатамошни истраги за нивното 
суштество за да дознаат повеќе 
за ова животно во локалното 
живеалиште. Кои се потребите на 
живеалиштата на овие животни и 
какви било закани за овој вид. 

 

3.  Посетете засолниште за диви 
животни или центар за 
рехабилитација што им 
помага на автохтоните 
видови. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фати јаглерод диоксид 
 
 
 
 
 

Цел 3 
Извидниците работат кон 
свет каде што ризикот од 
штетни материи за луѓето 
и околината е 
минимизиран. 

Образовни цели 
Бидете свесни за штетните материи 
во локалното опкружување. 
 

Објаснете начини да се намали 
ризикот од штетни материи за 
луѓето, растенијата и животните. 
 

Возраст 
Под 11 

Резиме 
Забавна активност за 
воведување на темата 
климатски промени 
 

Цел 
Да ја научат основната наука 
зад климатските промени.  



ФАТИ ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД 
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Опрема 
 

Превези за очи 
 

Подготовка 
 

Нема 
 

Времетраење 
 

15-30 минути 
 

Амбиент 
 

Извидничко домче 
 
 
 
 
 
 

Позадина 
 

Нашата планета е опкружена со 
јорган од гасови. Ова е нашата 
атмосфера. Како што сонцето 
сјае на земјата, тоа ни испраќа 
топлина. Дел од топлината се 
апсорбира од површината на 
земјата, а дел се враќа во 
атмосферата. Одбиената топлина 
е заробена од атмосферата и ова 
ја одржува топлината на нашата 
планета. Ова е познато како 
ефект на стаклена градина. 

 
Јорганот гасови станува се 
подбел како што ослободуваме 
стакленички гасови, односно со 
горење фосилни горива за 
енергија, сечење на шумите за 
дрва и земјоделство. 
Стакленички гасови се јаглерод 
диоксид (СО2), метан и азотен 
оксид. Како што јорганот 
станува подебел, температурата 
се зголемува. 
Како резултат на ова, нашата 
клима почнува да се менува. 

 

Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1.  Поделете ја групата во два тима. 

Еден тим се дрвја, а еден тим 
молекули на јаглерод диоксид. 
Треба да има повеќе молекули на 
јаглерод диоксид отколку дрвја. 

 

2.  Замолете ги дрвјата да најдат 
место за растење со многу 
простор помеѓу секое дрво. 
Откако дрвото ќе го одбере 
своето место за растење, 
понатаму не може да се движи, 
може да мрда само со неговите 
гранки (раце). Како што растат, 
дрвјата треба да фатат јаглерод 
диоксид. Ова го прават со своите 
гранки и лисја. Побарајте од 
дрвјата да вежбаат фаќање на 
јаглерод диоксид (треба да 
мавтаат со рацете). 

 

3.  Молекулите на јаглерод 
диоксид се во воздухот. Тие 
можат да се движат многу брзо, 
но не можат да видат каде одат 
(врзете ги очите на молекулите на 
јаглерод диоксид). Молекулите на 
јаглерод диоксид треба да се 
движат од едната и од другата 
страна на просторот за играње, 
без да ги фатат. Дрвјата треба да 
се обидат да ги фатат со своите 
гранки. Молекула на јаглерод 
диоксид се фаќа ако дрвото ја 
допре, потоа молекулата станува 
дел од дрвото. 

 

4.  Продолжете ја играта додека не 
исчезне скоро целиот јаглерод 
диоксид, застанете и објавете 
дека луѓето ја откриле оваа шума 
и сакаат да ги исечат дрвјата за 
да можат да посадат жито на 
почвата. Дрвјата горат и јаглерод 
диоксидот се ослободува. 
Изберете три 
четвртини од дрвјата и претворете 
ги во молекули на јаглерод 
диоксид. По некое време земјата 
станува бескорисна 
за одгледување на земјоделски 
култури, па затоа тие одлучуваат 
да изградат град таму. Во градот 
има многу автомобили и 
фабрики. Овие горат гориво што 
ослободува повеќе јаглерод 
диоксид во 
атмосферата. Изберете половина 
од дрвјата и претворете ги во 
молекули на јаглерод диоксид. 

 

5.  Сценариото потоа може да се 
смени така што извидници ќе 
дојдат и ќе засадат повеќе дрвја 
(претворете неколку 
молекули на јаглерод диоксид 
во дрвја). 

 
 
Евалуација 
1.  Дискутирајте за играта 

користејќи ги идеите подолу. 
 

 
Какво влијание има бројот 
на дрвјата врз бројот на 
молекулите на јаглерод 
диоксид во играта?  

Дали ова се случува и во 

вистинскиот свет? На половина 

пат низ играта 
се појавија луѓе и исекоа 
многу дрвја. Кои ефекти ги 
имаше ова (размислете за брз и 
долг рок)? 

 

Каков ефект имаше садењето 
дрвја од извидници врз 
молекулите на јаглерод диоксид? 

 

Зошто е важно колку 
јаглерод диоксид има во 
атмосферата?  Објаснете го 
ефектот на стаклена 
градина. 

 

Како можеме да ја намалиме 
количината на јаглерод диоксид 
во атмосферата? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Побарајте од извидниците да 

размислат како нивните 
секојдневни активности можат 
да влијаат на климатските 
промени. Што можат да 
направат за да се намали 
количината на стакленички 
гасови што ги произведуваат? 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синџири на исхрана и хемикалии 
 
 
 
 
 

Цел 3 
Извидниците работат кон 
свет каде што ризикот 
од штетни материи за 
луѓето и околината е 
минимизиран. 

Образовни цели 
Бидете свесни за штетните материи 
во локалното опкружување и 
идентификувајте го нивниот извор. 
 

Покажете какви лични активности 
може да се преземат за да се намали 
ризикот од штетни материи за луѓето 
и пошироката околина. 
 

Возраст 
11 до 14 

Резиме 
Игра со трчање за да покаже како 
земјоделски хемикалии се собираат 
во синџирот на исхрана. 
 

Цел 
Да се покаже како хемикалиите 
од земјоделството се 
пренесуваат преку еколошки 
системи и зошто е штетно за 
животната средина. 



СИНЏИРИ НА ИСХРАНА И 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опрема 
 

Картички кои прикажуваат 
различни предмети во заеднички 
синџир на исхрана (на пример, 
трева, зајак, лисица итн.). Треба 
да има многу повеќе картички 
за работите кои се пониско во 
синџирот на исхрана и само една 
или две за повисоките нивоа. 
Некаков вид обоени ознаки (по 
една за секое лице на дното на 
синџирот на исхрана). 

 
Подготовка 

 
Направете ги картичките за 
синџирот на исхрана. Изберете 
синџир на храна што би бил под 
влијание на земјоделски 
пестициди и доколку е можно, 
синџирот да биде важен за 
вашата локална средина. 
Неколку идеи се дадени во делот 
со ресурси. Извидникот треба да 
ги носи картичките, на пример, 
може да се закачат или да се 
залепат на џемпери или да се 
носат околу вратот на конец. 

 
Времетраење 
30 минути 

 
Амбиент 
Извидничко домче 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примери на синџири 
на исхрана: 

Позадина 
 
Животот на земјата зависи од 
сонцето. Сонцето обезбедува 
енергија што растенијата ја 
користат за да растат, а потоа 
обезбедува храна и за други 
организми. Еден важен начин на 
кој организмите зависат едни од 
други е за нивната исхрана. 
Многу животни се хранат само 
со растенија (тревојади), многу 
животни јадат само други 
животни (месојадци), а некои 
животни јадат и растенија и 
животни (сештојади). И покрај 
овие разлики во исхраната, 
всушност сите животни зависат 
од растенијата за нивната храна 
преку односот 
помеѓу растенијата и животните 
наречен синџир на исхрана. 
 
Лисиците јадат зајаци, а 
зајаците јадат трева. Орелот 
јаде гуштер, гуштер јаде 
скакулец и скакулец јаде 
трева. Во океанот, јаде мали 
ракови, кои јадат 
микроскопски организми 
наречени планктони. 
Планктоните се многу мали 
организми кои живеат во 
океанот и се класифицирани 
како „фитопланктон“ или 
„зоопланктон“. Фитопланктон ја 
користи енергијата од сончевата 
светлина за да создаде храна 
преку процес наречен 
„фотосинтеза“. 

Организмите на почетокот на 
синџирот на исхрана најчесто се 
многубројни, додека животните на 
крајот од ланецот се често големи и 
малку на број.  Ретко се случува 
предатори од висока ранг да јадат 
други предатори од висок ранг. 
Синџирите на храна нормално  се 
покомплицирани од обичен синџир 
бидејќи повеќето животни јадат 
повеќе од еден вид храна. На 
пример, лисицата ќе јаде зајаци, 
глувци и бубачки. Во реалноста, 
синџирот на исхрана станува мрежа 
на исхрана. 
 

Синџирот на исхрана може да биде 
вознемирен од човечките 
постапки. Оваа активност се 
фокусира на влијанието на 
земјоделските хемикалии врз 
синџирите на исхрана. 
Земјоделските култури најчесто се 
прскаат со хемикалии наречени 
пестициди. Тие уништуваат 
инсекти, габи и растенија кои 
можат да ја оштетат или да се 
натпреваруваат со културата. 
 

Пестицидите го нарушуваат 
синџирот на исхрана на два главни 
начина. Прво, со отстранување на 
организмите од него. Поголемиот 
дел од овие пестициди ги убиваат 
безопасните или корисните 
организми, исто како и штетните. 
Ако растение или животно се 
отстрани од синџирот на исхрана, 
тогаш ќе бидат засегнати 
животните повисоко на синџирот 
на исхрана. 
 

Второ, со воведување на 
долготрајни, отровни хемикалии во 
синџирот на исхрана. На некои од 
овие хемикалии им треба долго 
време да се распаднат. Еднаш штом 
се изеде, хемикалијата останува во 
телото на животното. Подоцна, кога 
тоа животно се јаде, хемикалијата 
преминува во телото на следното 
животно. Концентрацијата на 
хемикалијата во 
секое животно се зголемува како што 
се движи 
по синџирот на исхрана. 
Хемикалијата може да биде 
безопасна за поголемите животни во 
ниски концентрации, но како 
резултат на пренесување преку 
синџирот на исхрана, 
концентрацијата може да се зголеми 
доволно за да предизвика болест 
или смрт. 

Трева > Скакулец > Гуштер > Орел 
 

Фитопланктон > Зоопланктон > Ракчиња > Риба > Ајкула 
 

Кактус > Инсекти > Гуштер > Змија > Јастреб 
 

Дрвја > Инсекти > Мајмун > Леопард 
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Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1.  Воведете го поимот синџир за храна. 

Поставете им на извидниците неколку 
прашања за да откриете што знаат за 
синџирите на храна. Кои ланци на 
храна постојат во локалната природа? 
За кои ланци на храна знаат од 
другите природни средини? Одберете 
различни примери, како што се, 
океанот, тропска прашума, пустина. 

 
2.  Дајте му на секој извидник неколку 

долги парчиња конец и картичка со 
синџир на храна. Тие мора да ја носат 
картичката за да биде видлива за 
другите извидници. Објаснете ја 
активноста. Тие ќе создадат синџир на 
исхрана. Картите ги покажуваат сите 
различни организми во синџирот на 
исхрана. Тие мора да ги разгледаат 
различните растенија и животни на 
картичките и да размислат што би 
јадело нивното суштество, а што ќе го 
изеде. Кога ќе пронајдат нешто што го 
јадат, тие мора да се поврзат со тоа 
суштество со парче конец. Тие треба 
да го остават конецот на земја. Тие ќе 
завршат со синџир на исхрана што 
покажува јасна прогресија од неколку 
растенија во основата на синџирот на 
исхрана до еден врвен предатор на 
врвот, но со некои животни кои се 
поврзани со повеќе од едно друго 
суштество. Замолете ги извидниците да 
го објаснат својот синџир. Дали е 
синџир на исхрана станува мрежа на 
исхрана. Оваа активност всушност ќе 
произведе мрежа за храна што е 
пореална слика за тоа што навистина 
се случува во природата. 

 
 
 
3. Следната активност е брканица за 

синџирот на храна. 
Целта на играта е да го фатите 
пленот. Започнете со тоа што ќе им 
дозволите на растенијата да трчаат 
низ собата и да се загреат. Пуштете 
ги тревопасните животни за да ги 
фатат растенијата. Кога фаќаат 
растение, тревојадот добива еден 
поен и растението мора да седне на 
земја. По неколку минути, пуштете 
ги месојадите да играат. Кога фаќаат 
тревојад, тие автоматски ги земаат 
нивните поени. Победник на крајот 
од играта е месојад со најмногу 
поени. Ова може да изгледа нефер 
за растенијата и тревопасните 
животни, но ситуацијата ќе се смени 
на следниот натпревар кога ќе се 
внесат хемикалии во синџирот на 
исхрана. 

 
4. Повторете ја играта, но овој пат 

поделете обоена ознака до сите 
играчи кои претставуваат најниско 
скалило во синџирот на исхрана 
(зелените растенија). Тие се 
испрскани со пестицид и обоената 
ознака претставува хемикалија. 
Кога ќе бидат фатени, тие мора да 
ја предадат ознаката и да легнат. 
На крајот од играта, замолете го 
секој месојад да ги изброи боени 
ознаки што ги собрале. 



СИНЏИРИ НА ИСХРАНА И 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евалуација 
1.  Обоените ознаки претставуваат 

пестициди испрскани врз 
растенијата за човекот да се 
обезбеди дека земјоделските 
култури се успешни. 
Земјоделецот не сака болести, 
инсекти или други растенија да 
влијаат на неговите посеви. 
Разговарајте за тоа како 
постапките на земјоделецот 
влијаеле на природната средина. 
Искористете ги следниве 
прашања за да го движите 
разговорот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кои животни завршија со 
најмногу обоени ознаки? 

 

Ако ознаките се штетни 
хемикалии, добро е или лошо е 
да имаме многу од нив? 

 

Што може хемикалиите да им 
направат на различните животни? 

 

Како системот на синџирот 
на исхрана помогна да се 
зголеми концентрацијата на 
хемикалии? 

 

Кои својства на хемикалиите 
овозможија тоа да се случи? 

 
 
2. Поттикнете ги извидниците  

да размислат зошто се користеле 
пестицидите и кои се 
алтернативите на пестицидите.  
Искористете ги следниве прашања 
за да го движите разговорот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дали мислите дека земјоделецот 
би престанал да користи 
пестициди ако знае за штетата 
што ја предизвикува понатаму во 
синџирот на исхрана? 

 

Како земјоделецот може да ги 
заштити своите посеви од 
штетници, болести и други 
растенија без да користи штетни 
пестициди? 

 
 
3.  Колку се свесни извидниците 

за пестициди во нивната 
локална средина? Искористете 
ги следниве прашања за да 
дискутирате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кои култури се одгледуваат во 
вашето локално опкружување, 
регион, земја? 

 

Дали знаете дали пестицидите се 
користат на локално, регионално, 
национално ниво? 

 

Дали некој слушнал за некои 
локални проблеми од 
употребата на пестициди? 

 

Дали мислите дека 
проблемите со пестицидите 
се широко објавени? 

 

Како може човечките 
суштества да бидат 
погодени од пестициди? 

 

Што можат поединците да 
направат за да се намали 
ризикот од пестициди врз 
животната средина? 

 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Истражете како се одгледува 

храната на локално ниво. 
Може ли да најдете примери 
за органски одгледувана 
храна? Дали има места каде 
се одгледува храна 
со хемикалии? Кои и зошто се 
користат?  Дознајте за 
алтернативите на 
пестицидите. 

 

2.  Откријте кои животни во вашата 
локална област се врвни 
предатори. Мислите ли 
дека може да бидат погодени од 
хемикалии во локалниот предел? 

 

3.  Одгледувајте ваша храна 
користејќи само органски методи. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мојот јаглен отпечаток 
 
 
 
 
 

Цел 3 
Извидниците работат кон 
свет каде што ризикот 
од штетни материи за 
луѓето и околината е 
минимизиран. 

Образовни цели 
Објаснете го локалното влијание на 
штетните материи врз луѓето и 
пошироката околина и што може да 
се направи од страна на поединци, 
групи и заедницата за да се намали 
ризикот. 
 

Разберете го глобалното 
влијание на штетните материи и 
како локалните активности 
можат да ја променат 
глобалната животна средина. 
 

Возраст 
15+ 

Резиме 
Едноставна активност за да ја 
замислите групата за личната 
дневна употреба на енергија и 
како тоа влијае на околината. 
 

Цел 
Да се подигне свеста за тоа како 
придонесуваме за климатските 
промени во нашето секојдневие со 
разбирање како нашите дневни 
активности се поврзани со 
испуштање на стакленички гасови 
во атмосферата. 
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Опрема 
 

Картички со прашања, зелени, 
портокалови и црвени картички 
со одговори. Картичките со 
одговори треба да бидат во три 
различни големини. Црвените 
картички мора да бидат 
најголеми, а зелените најмали. 

 
Подготовка 

 
Подгответе картички со прашања 
и одговори. Користете ги 
дадените прашања и доколку е 
соодветно подгответе 
дополнителни прашања што се 
важни за вашето локално 
опкружување. 

 

Времетраење 
 

30 минути 
 

Амбиент 
 

Извидничко домче 

 

Позадина 
 
Нашата планета е опкружена со 
јорган од гасови. Ова е нашата 
атмосфера. Како што сонцето 
сјае на земјата, тоа ни испраќа 
топлина. Дел од топлината се 
апсорбира од површината на 
земјата, а дел се враќа во 
атмосферата.  Одбиената 
топлина е заробена од 
атмосферата и ова ја одржува 
топлината на нашата планета. 
Ова е познато како ефект на 
стаклена градина. 
 
Јорганот гасови станува се 
подебел како што ослободуваме 
стакленички гасови, односно со 
горење фосилни горива за 
енергија, сечење на шумите за 
дрва и земјоделство. 
Стакленички гасови се јаглерод 
диоксид (СО2), метан и азотен 
оксид. Како што јорганот 
станува подебел, температурата 
се зголемува. Како резултат на 
ова, нашата клима почнува да 
се менува. 
 
Оваа активност истражува 
како ние придонесуваме за 
климатските промени во 
нашиот секојдневен живот со 
разбирање како нашите 
секојдневни активности се 
поврзани со испуштање на 
стакленички гасови во 
атмосферата. 

Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1. Поставете ги картичките со прашања во 

круг и поставете ги картичките за 
одговори на средина во три купови 
(зелен куп, портокалов куп и црвен 
куп). 

 

2. Секое прашање има три одговори: 
Зелен, портокалов и црвен одговор.  
Кога правите картички за одговори, 
размислете за бројот на учесници и кои 
би биле нивните одговори на 
прашањата. Ова ќе одреди колку 
картички со одговори од секоја боја 
треба да се направат.  Доколку треба, 
картичките со одговори може да бидат 
и помали. Важно е црвените картички 
да се најголеми, а зелените картички се 
најмали. 

 

3.  Објаснете ја активноста.  Секој учесник 
се движи околу кругот одговарајќи на 
прашањата и земајќи точна картичка со 
одговори на секое прашање.  Откако ќе 
одговорат на сите прашања, тие 
наоѓаат простор и ги постават своите 
картички за одговори на подот за да 
направат шарена черга. 

 

4.  Кога извидниците ќе ја постават својата 
черга, објаснете што значи тоа. Чергата 
ја опишува нивната секојдневна 
употреба на енергија, што всушност го 
претставува нивниот дневен јаглероден 
отпечаток. Отпечатокот ќе биде 
различен за секој учесник. Колку е 
поголема вашата потрошувачка на 
енергија, толку е поголема и поцрвена 
чергата, а колку е помала вашата 
потрошувачка, толку е помала и 
позелена вашата черга. 
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Евалуација 
 

1.  Откако секој ќе ја заврши 
својата черга, дискутирајте за 
активноста со следните идеи. 

 
 
 
 

Кој има најмала, најзелена черга, а кој 

има најголема и нацрвена черга?  

Како се чувствуваат во врска 

со тоа? Колку е зелена 

групата воопшто? 
 

Дали има големи разлики помеѓу 

учесниците или сите имаат слична 

употреба на енергија? 
 

Прашајте ја групата како прашањата се 

однесуваат на енергијата. Некои од 

прашањата имаат очигледна, директна 

врска со енергијата, на пример, дали 

ги исклучувате светлата кога 

излегувате од просторијата? 
 

На други прашања им треба 

размислување за да ги поврзат со 

енергијата, на пример, колку често 

купувате нови работи? 
 

Колку беа релевантни прашањата за 

нивниот секојдневен живот? 
 

Што можат да сторат за да го 

намалат нивниот јаглероден 

отпечаток? 
 

Што би било лесно да се направи, а 

што тешко да се направи? 
 

Што прави групата сега за да ѝ 

помогне на животната средина? 
 

Дали го прават намерно или 

случајно? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
 

1. Дознајте за обновливите извори 
на енергија. 

 

2.  Посетете објект за обновлива 
енергија во вашата близина. 

 

3. Замолете ги извидниците да 
размислат како би ги извршувале 
секојдневните активности 
доколку немаат енергија. Имајте 
неделен состанок без употреба 
на енергија. 

 

4. Побарајте од извидниците да 
напишат список со десет работи 
што можат да ги направат за да 
го намалат нивниот јаглероден 
отпечаток. Треба да 
размислуваат за работи што се и 
полесни за постигнување и за 
работи кои се  
попредизвикувачки.  По неколку 
седмици, откријте дали го 
намалиле нивниот јаглероден 
отпечаток. 
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Како одите на училиште / работа? 
Со автомобил ❑  Црвена ❑ 
Со автобус или воз ❑  Портокалова ❑ 
Со велосипед или пешки ❑  Зелена ❑ 
Дали ги исклучувате светлата кога излегувате од просторијата? 
Секогаш  ❑  Зелена ❑ 
Понекогаш  ❑  Портокалова  ❑ 
Никогаш ❑  Црвена ❑ 
Дали го оставате вашиот телевизор во режим на подготвеност / 
режим на мирување? 
Секогаш ❑  Црвена ❑ 
Понекогаш ❑  Портокалова ❑ 
Никогаш   ❑  Зелена ❑ 
Дали рециклирате? 
Никогаш ❑  Црвена ❑ 
Понекогаш ❑  Портокалова ❑ 
Најчесто што можам ❑  Зелена ❑ 
Дали купувате локално произведена храна? 
Најчесто што можам ❑  Зелена ❑ 
Понекогаш ❑  Портокалова ❑ 
Не/не знам ❑  Црвена ❑ 
Колку често купувате нови работи (на пр. облека, цедеа со музика, 
видеоигри)? 
Повеќе од еднаш неделно ❑  Црвена ❑ 
Еднаш неделно ❑  Портокалова ❑ 
Еднаш месечно или 
помалку ❑  Зелена ❑ 
Дали користите обновлива енергија? 
Да, многу ❑  Зелена ❑ 
Да, но не често ❑  Портокалова ❑ 
Не/не знам ❑  Црвена ❑ 
Дали имате засадено дрво? 
Да, неколку пати ❑  Зелена ❑ 
Да, едно дрво ❑  Портокалова ❑ 
Не ❑  Црвена ❑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прашања за мојот 
јаглен отпечаток  
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Што направив денеска? 
 
 
 
 
 

Цел 4 
Извидниците работат кон 
свет во кој се користат 
најсоодветните практики 
во животната средина. 

Образовни цели 
Покажете свесност за тоа како 
нашите активности влијаат на 
животната средина и алтернативни 
начини да се направи помало 
влијание. 
 

Возраст 
Под 11 

Резиме 
Забавна и лесна игра за да ги 
замислите извидниците за тоа 
како нивните постапки влијаат 
на околината. 
 

Цел 
Да разбереме дека нашите 
секојдневни активности имаат 
влијание врз животната средина.  
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Опрема 

 
  Топка 

Подготовка 
 

Нема 
 

Времетраење 
 

20 - 30 минути 
 

Амбиент 
 

Извидничко домче 

 

Евалуација 
1.  Кога сите ќе се обидат, 

разговарајте со групата за 
идеите подолу. 

 
 

Дали беше полесно да се 
размислува за добри работи или 
лоши работи?  

 

Кога правите секојдневни 
работи, дали размислувате како 
тоа влијае на околината? 

 

Дали сметате дека е важно 
да се мисли на околината? 

 

Кои разлики постојат во 
групата?  Зошто е тоа така? 

 
 
 

 
 
 

Позадина 
 

Секој ден правиме работи што 
влијаат на животната средина. 
Некои работи што ги правиме се 
добри за околината и некои се 
лоши. Многу често правиме 
работи без воопшто да сме 
свесни за тоа како влијае на 
околината. Оваа игра ги 
охрабрува извидниците да 
размислуваат за тоа како нашите 
секојдневни активности влијаат 
на природниот свет насекаде 
околу нас. 

 
 
 
Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1.  Соберете ја групата во круг и 

подадете ја топката на една 
личност. 

 

2.  Лицето со топка започнува со 
тоа што на групата ѝ кажува 
нешто што го направиле денес, 
а е добро за околината. Треба 
да објаснат зошто нивните 
постапки биле добри за животната 
средина. Ако им е тешко да 
смислат нешто, замолете ги да 
смислат една работа што ја 
направиле денес и да одлучат 
дали, односно како е добра за 
околината (водачот нека ги 
запише одговорите дадени од 
извидници во текот на целата 
активност) 

 

3.  Потоа извидникот ја додава 
топката на друг учесник кој го 
прави истото. 

 

4.  Откако топката ќе ја заобиколи 
целата група, повторете ја 
играта но со прашањето „што 
направив денес, што е лошо за 
околината?“ 

2.  Секој извидник нека избере 
едно нешто што го прави, што е 
добро за околината и едно 
нешто што може да го подобри. 

 

3.  Направете групна слика што 
покажува едната половина од 
работите што ги прават, а се 
добри за околината, а другата 
половина од работите што можат 
да ги подобрат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Побарајте од секој извидник да 

ги смени своите постапки до 
следниот состанок и да го 
сподели својот план со своето 
семејство, клас и/или пријатели. 

 

2.  На следниот состанок погледнете 
ги првите слики и направете трета 
слика што покажува како нивните 
активности се подобриле. 

 

3.  Користете ја оваа 
активност како вовед во 
теми како што се обновлива 
енергија, рециклирање, 
зачувување на вода и 
заштеда на енергија. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предизвик со вреќа за ѓубре 
 
 
 
 
 

Цел 4 
Извидниците работат кон 
свет во кој се користат 
најсоодветните практики 
во животната средина. 

Образовни цели 
Препознајте како сме поврзани 
со околината и како може да 
направиме информиран избор за 
нашите активности што можат да 
го минимизираат влијанието врз 
животната средина. 
 

Идентификувајте подобри еколошки 
практики за вашата локална област. 
 

Покажете како локалните 
решенија можат да влијаат на 
глобалните проблеми. 
 

Возраст 
11 до 14 

Резиме 
Забавна игра за размислување за 
отпадот и како да го намалиме. 
 

Цел 
Да поттикнеме размислување за 
отпадот што го создаваме ,што може 
да се рециклира и како да го 
намалиме ѓубрето. 



ПРЕДИЗВИК СО ВРЕЌА ЗА ЃУБРЕ 
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Опрема 
 

Пластични кеси за ѓубре, избор 
на отпадни предмети (чисти и 
безбедни) 

 
Подготовка 

 
Подгответе ги отпадните предмети. 

 
Времетраење 

 
30 минути 

 
Амбиент 

 
Извидничко домче 

 
 
 
 

Позадина 
 

Човечкото општество создава 
многу отпад. Овој отпад може да 
заврши во депонија, може да се 
изгори или едноставно да се 
фрли на отворено и да се остави 
да се расипе. Што и да се случи 
со овој отпад, 
тој предизвикува проблем за 
животната средина. Треба да 
ја намалиме количината на 
отпад што ја произведуваме.  
Ова може да се направи со 
следење на пристапот пет „R“ 

 
Refuse (одбиј) – на пример, 
непотребно пакување, реклами, 
промотивен материјал, 
пластични кеси  

 
Repair (поправи) – 
облека, електрична 
опрема и сл. 

 
Reduce (намали) – изберете 
производи што имаат помалку 
пакување, користете го само 
она што ви треба  

 
Reuse (искористи повторно) 
– купувајте користени 
предмети, донирајте предмети 
во продавници за половна 
употреба, користете предмети 
повеќе од еднаш  

 
Recycle (рециклирај) – 
купувајте производи што можат 
да се рециклираат и 
рециклирајте ги  

Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1.  Поделете ја групата во тимови и 

дајте им на секој тим вреќа со 
ѓубре. 

 

2.  Објаснете дека целта на играта е 
да ја направите торбата со ѓубре 
што е можно помала во одредено 
време. Ова се прави со 
сортирање низ ѓубрето и 
одлучување како да се отстранат 
работите на поинаков начин. 
Побарајте од групата да 
размисли што можат да сторат за 
да ја направат вреќата со ѓубре 
помала пред да почне играта. 

 

3.  По неколку минути замолете секој 
тим да објасни зошто извадиле 
одредени предмети од торбите и 
каде ќе ги стават ако не во ѓубре. 
Тие исто така треба да објаснат 
што би правеле поинаку - тие 
треба да идентификуваат дека 
некои работи можеле да бидат 
одбиени и дека тие би можеле да 
купат работи со помалку 
пакување или пакување што може 
да се користи повеќекратно или 
да се рециклира. 

 

4.  Тимот со најмала вреќа ѓубре на 
крајот е победник. 

 
 
Евалуација 
1.  Дискутирајте за активноста и 

воведете пристапот пет „R“ кон 
отпадот. 

 

 
Што мислат извидниците за 
овие идеи? 

 

Што веќе прават? Што е лесно 
да се направи? 

 
 
Дополнителни активности 
1.  Побарајте од извидниците да 

размислат за амбалажата и да 
донесат предмети од дома кои 
покажуваат амбалажа 
што е добра за и што е лоша за 
животната средина. Тие треба да 
размислат дали амбалажата е 
неопходна, дали може да се 
рециклира, дали е веќе 
рециклирана, колку производство 
има потрошено во неа и колку 
време ќе треба да се распадне на 
депонија. 

 

2.  Поставете станица за 
рециклирање во вашето место 
за состаноци на Извидници. 
Прашајте ги извидниците дали 
рециклираат дома 

 

3.  Доколку нема достапни 
институции за рециклирање, 
можеби треба да ги 
контактирате властите со цел да 
ги охрабрите да постават. 

 

4.  Напишете политика за отпад за 
извиднички камп. Размислете 
како можете да ја намалите 
количината на создаден отпад и 
како повторно ќе ја користите и 
рециклирате за време на кампот. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брза дебата за енергија 
 
 
 
 
 

Цел 4 
Извидниците работат кон 
свет во кој се користат 
најсоодветните практики 
во животната средина. 

Образовни цели 
Објаснете како нашиот избор на 
дејствување и одговорност како 
индивидуа, група, заедница и земја 
можат да влијаат на животната 
средина. 
 

Разберете како можеме да ги 
промениме нашите активности за 
да го подобриме нашето влијание 
врз животната средина. 
 

Покажете како локалните 
решенија можат да влијаат на 
глобалните проблеми. 
 

Возраст 
15+ 

Резиме 
Игра за брзо размислување за да ја 
тестирате способноста на 
извидниците да размислуваат под 
притисок и нивните моќ на 
убедување. 
 

Цел 
Да се размислува за енергетски 
прашања од сите гледишта.  
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Опрема 
 

Стоперка, свирче или ѕвонче 
 

Подготовка 
 

Нема 
 

Времетраење 
 

30 минути 
 

Амбиент 
 

Извидничко домче 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позадина 
 

Постојат многу еколошки 
проблеми поврзани со 
енергијата. Оваа игра ги тера 
извидниците да размислат за 
нив од сите гледишта. 
Учесниците може ќе треба да 
аргументираат точка со која 
не се согласуваат и 
вистинската вештина во оваа 
игра е тоа да се направи 
убедливо. 

Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1.  Оваа активност претпоставува 

дека извидниците веќе имаат 
одредено знаење за прашања 
што се однесуваат на 
производство и употреба на 
енергија. Може ќе биде потребно 
да направите воведна активност 
за да ги потсетите извидниците 
за она што го знаат.  

2. Изберете двајца извидници да се 
натпреваруваат во дебатата и 
еден да биде мерач на време. 
Остатокот од групата се судии. 

 
3.  Дајте му на секој 

натпреварувач една од 
дадените теми. Ова треба да се 
направи тајно, така што 
натпреварувачите не ја знаат 
темата на своите противници. 
Оставете им 30 секунди на 
натпреварувачите да 
размислат што ќе кажат. Тие 
имаат 30 секунди да го 
презентираат својот аргумент. 
Откако двајцата  
натпреварувачи ќе зборуваат 
по 30 секунди, потоа добиваат 
дополнителни 15 секунди за да 
реплицираат на она што го 
кажал другиот натпреварувач. 
Судиите потоа одлучуваат кој 
е најубедлив и го прогласуваат 
за победник.  

Победник на секоја дебата е 
натпреварувачот кој покажа 
најголема вештина во 
презентирање на нивниот 
аргумент. Судиите мора да 
заборават на сопственото 
мислење за предметот и да 
судат чисто за вештината за 
дебата на извидникот. 

 
4. Повторувајте ја играта со 

следните двајца извидници и 
продолжете сè додека сите не се 
обидат. Победниците може 
да се натпреваруваат меѓу себе 
додека не добиете еден дебатен 
шампион. Ако имате многу 
извидници, може да ја поделите 
групата на две под-групи. 
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БРЗА ДЕБАТА ЗА ЕНЕРГИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 

Евалуација 
1.  На крајот од натпреварот 

разговарајте за дебатите. 
Неколку идеи за дискусија се 
дадени подолу. 

 
 
 
 

Кои теми беа лесни за дебата, а 
кои беа тешки?  

 

Дали знаењето повеќе за 
одредена тема 
го олесни презентирањето на 
аргументите? 

 

Дали дебатата против 
вашите убедувања е тешка? 

 

Дали дебатата за она во што 
верувате е полесна? 

 
 
2.  Размислете за прашањата што 

се отворија на дебатите. 
Дискутирајте со извидниците за 
нивните вистински чувства за 
производство и употреба на 
енергија. Неколку идеи за 
дискусија се дадени подолу. 

 

 
 
 

Од каде потекнува 
енергијата?  

 

Како производството на енергија 
ѝ штети на животната средина? 

 

Како може да се произведува 
енергија со помало влијание врз 
животната средина? 

 

Како можат поединци да помогнат 
производството на енергија да 
има помалку влијание врз 
животната средина? 

 

Како штедите енергија во 
вашето секојдневие? 

 

Што веќе прават извидниците и 
што сакаат да прават во иднина? 

 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Посетете објект за обновлива 

енергија во вашата близина. 
 

2.  Направете своја обновлива енергија, 
на пример, соларна печка, турбина 
на ветер, воденица. 

 

3.  Истражете како се произведува 
енергија во вашата земја. Дали 
произведената енергија е необновлива 
или обновлива? 

 

4.  Дознајте за еколошките проблеми 
поврзани со користење на необновлива 
енергија, на пример, климатски 
промени, загадување на воздухот, 
отстранување на нуклеарен отпад, 
загадување на водата од рударството, 
проблеми поврзани со платформите за 
нафта во морињата. 

 

5.  Одлучете како вашата извидничка 
група ќе ја најде енергија за светот.  
Преправајте се дека имате контрола 
над сите ресурси на Земјата.  
Размислете за сите различни начини на 
создавање енергија, за сите различни 
работи за кои ни треба енергија и за 
сите различни начини на кои можеме 
да заштедиме енергија. Оваа активност 
може да ја организирате како дебата 
или како натпревар. 



БРЗА ДЕБАТА ЗА 
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Теми за дебата 
 
 
 
 
 
 
 

Јагленот е супер 
    наспроти 
Јагленот е ужас 

За малку полесна 
атмосфера, искористете   ги 
следниве теми... 

 
Јас сакам сончева 

енергија 
                     наспроти 

Јас мразам 
сончева енергија 

 
 

Јас мислам дека ветерните 
фарми се грди 
наспроти 

Јас мислам дека ветерните 
фарми се убави 

 
Глобалното затоплување  

е многу важно 
наспроти 

Глобалното затоплување 
 не е важно 

 
Добро е ако пораснат 

температурите  
наспроти 

Лошо е ако пораснат 
температурите  

 
Сончевата енергија е 

најдобрата форма на енергија 
     наспроти 

     Ветерната енергија е 
најдобрата форма на енергија 

 
 
 

Зелена боја е најубава 
наспроти 

Црвена боја е најубава  
 
 

Бананите се најлошото 
овошје 

      наспроти 
Јаболката се најлошото 

овошје 
 
 

Треба да се бањаш само во 
недела 

       наспроти 
Треба да се бањаш секој 

ден 

 
 

Треба да користиме 
нуклеарна енергија 

   наспроти 
Не треба да користиме 

нуклеарна енергија 
 
 

Треба да ја намалиме нашата 
употреба на енергија 

наспроти 
Не треба да ја намалиме 
нашата употреба на енергија 

 
 

Секој треба да знае како да 
одгледува зеленчук и основна 

храна 
наспроти 

Производството на храна треба да 
се остави на професионалците - 

земјоделци  
 

       Урбанизацијата е добра 
     наспроти 

Треба да ги охрабриме 
луѓето да останат на село 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Која катастрофа сум јас? 
 
 
 
 
 

Цел 5 
Извидниците работат кон 
свет во кој луѓето се 
подготвени да одговорат 
на опасностите од 
животната средина и 
природните катастрофи. 

Образовни цели 
Бидете во можност да препознаете 
различни видови 
еколошки опасности и природни 
катастрофи. 
 

Покажете како треба да бидете 
подготвени и да реагирате на 
еколошки опасности и природни 
катастрофи во локалното подрачје. 
 

Возраст 
Под 11 

Резиме 
Забавна игра за воведување на 
различни видови природни 
катастрофи. 
 

Цел 
Да се поттикне размислување 
за природни катастрофи и 
нивните различни 
карактеристики.  



КОЈА КАТАСТРОФА 
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Опрема 

 
Картички на кои се прикажани 
слики од природни непогоди, 
безопасни игли. 

 
Подготовка 

 
Испечатете картички кои 
покажуваат слика на природна 
катастрофа и нејзиното име. 
Треба да има доволно картички 
за секој извидник да добие 
една. 

 
Времетраење 

 
20 минути 

 
Амбиент 

 
Извидничко домче 

 
 
 
 

 
Позадина 

 
Природните катастрофи се 
случуваат насекаде низ 
светот и разорно влијаат на 
природната средина и луѓето. 
Постојат многу различни 
видови на природна 
катастрофа, на пример, 
ураган, тропски циклон, 
тајфун, торнадо, суша, 
поплава, вулканска ерупција, 
свлечиште, цунами, топлотен 
бран, шумски пожар, наезда 
од инсекти, глад, здравствена 
епидемија, лавина и 
земјотрес. Многу е важно да 
имаме разбирање за 
природните катастрофи. 
Треба да бидеме подготвени 
да одговориме на нив 
доколку ни се случат и да 
можеме да обезбедиме 
поддршка кога ќе им се 
случат на другите. 

Чекор по чекор 
упатство за 
активноста 
1. Воведете ја темата на природни 

катастрофи. Замолете ги 
извидниците да набројат неколку 
видови природни катастрофи. 
Уверете се дека имаат доволно 
знаење за да ја започнат играта 
и доколку е потребно, покажете 
им на групата неколку слики и 
замолете ги да ги опишат 
сликите. 

 

2. Закачете слика на природна 
катастрофа на грбот на секој 
извидник. Објаснете го 
предметот на играта. Тие треба 
да откријат која е нивната 
природна катастрофа со тоа што 
ќе шетаат и ќе ги прашуваат 
другите. На прашањето може да 
се одговори само со „да“ 
или „не“. На пример, „дали 
мојата катастрофа има многу 
ветер?“ 

 

3. Извидниците се движат низ 
собата, поставуваат прашања 
сè додека не разберат за каква 
природна непогода станува 
збор. Победува првиот 
извидник кој ќе му ја каже 
својата катастрофа на водачот. 

 

4. Дозволете играта да продолжи сè 
додека сите не дознаат за која 
природна катастрофа се работи. 

 

 
Евалуација 
1.  Соберете ја групата и покажете 

им ги сите различни слики од 
природна катастрофа. Откријте 
од групата со кои слики се 
запознаени и со кои слики не се 
запознаени. 

 
 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
1. Изберете неколку соодветни 

примери на природни катастрофи и 
замолете ги извидниците да 
размислат како би можеле да се 
подготват за нив. 

2. Дознајте за природните катастрофи 
во вашата земја и подгответе 
неколку информации за тоа што се 
случило, зошто се случило и како 
службите за итни случаи се 
справиле со ситуацијата. 

 

3.  Одете во посета на локална станица 
за итни случаи, на пример, 
Противпожарната бригада или 
Полициската станица и откријте 
како се справуваат со итни 
ситуации.  Откријте дали некогаш 
помогнале во природна катастрофа. 

 

4.  Вежбајте основни вештини за прва 
помош и како да добиете помош во 
итен случај. 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготви се за катастрофа! 
 
 
 
 
 

Цел 5 
Извидниците работат кон 
свет во кој луѓето се 
подготвени да одговорат 
на опасностите од 
животната средина и 
природните катастрофи. 

Образовни цели 
Бидете во можност да препознаете 
различни видови на еколошки 
опасности и природни катастрофи и 
да објасните зошто се појавуваат. 
 

Покажете како се помага на други 
луѓе да бидат подготвени и да 
одговорат на еколошки опасности 
и природни катастрофи во 
локалното подрачје. 
 

Возраст 
11 до 14 

Резиме 
Активност за создавање план и 
комплет за итни случаи како 
подготовка за природни 
катастрофи. 
 

Цел 
Да разбереме зошто е важно да 
се подготвиме за природни 
катастрофи.  



ПОДГОВИ СЕ ЗА КАТАСТРОФА 
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Опрема 
 

Пенкала за хартија, предмети за 
комплет за одговор при итни 
случаи (по избор), филмот на 
WOSM „Natural Disasters: 
Will you be prepared?“ 

 
Подготовка 

 
Проучете го 
обезбедениот список за 
опрема за итни случаи. 

 
Времетраење 

 
20 минути 

 
Амбиент 

 
Извидничко домче 

 
 

Позадина 
 

Природните катастрофи се 
случуваат насекаде низ 
светот и разорно влијаат на 
природната средина 
и луѓето.  Постојат многу 
различни видови на природна 
катастрофа, на пример, ураган, 
тропски циклон, тајфун, 
торнадо, суша, поплава, 
вулканска ерупција, свлечиште, 
цунами, топлотен бран, шумски 
пожар, наезда од инсекти, глад, 
здравствена епидемија, лавина и 
земјотрес. 

 
Многу е важно да имаме 
разбирање за природните 
катастрофи. Ефектот од природна 
катастрофа понекогаш може да се 
минимизира со внимателна 
подготовка, свесност за знаците 
за предупредување (доколку е 
соодветно) и знаење што да се 
стори откако ќе се случи 
катастрофата. Треба да бидеме 
подготвени да одговориме на нив 
доколку ни се случат и да можеме 
да обезбедиме поддршка кога ќе 
им се случат на другите. 

Чекор по чекор упатство 
за активноста: 
1.  Воведете предмет на елементарни 

непогоди и откријте колку 
се запознаени извидниците со темата. 
Кои природни катастрофи ја погодиле 
нивната заедница или нивната земја? 
За какви природни непогоди слушнале 
во други земји? Кои природни 
непогоди може да ги погодат нив во 
иднина? 

2. Краток филм е достапен на 
веб страницата за светските 
извидници (www.scout.org) и може 
да се искористи како вовед во 
различни природни катастрофи 
кои ги погодиле извидниците 
ширум светот, односно имаат 
информации од неодамнешните 
природни катастрофи за да ги 
споделат со извидниците. 

3. Изберете соодветна природна 
катастрофа. Може да биде релевантна 
за локалното подрачје или некоја што 
извидниците најдобро ја познаваат. 
Соберете ги извидници во група и 
опишете им ја природната катастрофа. 

4.  Поделете ги извидниците во мали групи 
и замолете ја секоја група да размисли 
како нивните животи би биле погодени 
од природната катастрофа. Дајте им 
пет минути да разговараат, a потоа 
побарајте да ги споделат нивните 
размислувања. 

http://www/scout.org
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Евалуација 
1.  Прашајте ги извидниците дали некогаш 

размислувале за тоа како порано би се 
справиле во природна катастрофа. 
Дали некој од извидниците веќе има 
комплет или план за итни случаи дома? 
Дали некој од извидниците 
кога ќе си оди дома ќе му помогне 
на своето семејство да создаде 
комплет или план? 

 

2.  Белешка за водачите: Природните 
катастрофи можат да бидат 
катастрофални искуства и влијание 
врз животната средина, 
инфраструктурата и луѓето долго по 
првичниот настан. Многу е важно да се 
обезбеди постојана поддршка за 
младите со цел да им помогнете при 
закрепнувањето по природна 
катастрофа. 

 
5. Прашајте ги извидниците дали 

нивниот опстанок би бил загрозен 
доколку се подготвени за  
катастрофата. Запишете ги нивните 
идеи. 

 

6.  Еден начин да го зголемите 
потенцијалот за преживување за 
време на природна катастрофа е да 
имате комплет за итни случаи. Овој 
комплет треба да се чува во кутија 
или торба што може да се пренесе, на 
достапна и позната локација и ќе 
содржи предмети што имаат јасна цел 
за преживување. Дајте и на секоја 
група список со предмети што може 
да влезат во комплет за итни случаи. 
Користете ја понудениот список и 
додајте дополнителни предмети или 
прилагодите се да одговараат на 
достапните локални ресурси, или 
предмети што се релевантни за видот 
на природната катастрофа за која се 
дискутира. Друга  опција е да ставите 
и некои предмети што не се 
соодветни. Побарајте од секоја група 
да ги избере најрелеваните предмети 
на списокот. Може да ги замолите да 
изберат одреден број на предмети или 
да ги замолите да ги наредат по 
важност. Кога секоја група ќе заврши, 
замолете ги извидниците да ги 
презентираат своите списоци пред 
сите и да ги објаснат своите избори. 

7.  Како група, одлучете за содржината 
на вашиот комплет за итни случаи. 
Ако имате некоја од овие работи со 
вас, покажете им ги на извидниците 
да ги погледнат. 

8. Создадете план за одговор на итни 
случаи, при што ќе ги искористите 
досега смислените идеи. Ова може да 
вклучува идеи за проценка на 
сериозноста на природна катастрофа 
(доколку е соодветно) пред да се 
случи, комплет за итни случаи, 
активности што треба да се преземат 
за да се одговори во непосредна 
момент на катастрофата и активности 
што треба да се преземат во случај на 
состојба која трае одреден период. 
Даден е пример за план. Тој се 
фокусира на тоа како да се одржи 
комуникацијата во текот на природна 
катастрофа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнителни активности 
1.  Да се има знаење за прва 

помош е многу важно кога се 
става во итна ситуација. 
Организирајте курс за прва 
помош за извидници. 

 

2.  Посетете локален објект за итни 
случаи, на пример, 
Противпожарната бригада или 
Полициската станица. Дознајте за 
нивните постапки за справување 
со вонредни ситуации и дали 
морале да се справат со 
природна катастрофа. 
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Пример за семејство  
Комплет за итни случаи 

 
 

СОДРЖИНА 
 

Вода - 9 литри по лице (3 литри по 
лице за 3 дена) за пиење и чистење.  

 

Храна - Без рок на траење, минимум 
3 дена.  Отворач за конзерви ако 
храната е во конзерва 

 

Ќебиња и топла облека.  Шатор 
или друго засолниште доколку е 
потребно. 

 

Комуникации - Радио (и батерии) 
за да слушате новости за 
катастрофата, мобилен телефон 
(Забелешка: мобилните телефони 
не секогаш да работат по 
катастрофа).  

 

Тетратка и пенкало или молив за 
запишување важни информации.  

 

Светло - Батериска лампа со 
резервни батерии.  Свеќи и кибрит 
во водоотпорен сад за да бидат 
употребливи, но не треба да се 
користат ако постои ризик од 
истекување на гас. 

 

Комплет за прва помош и сите 
лекови што им се потребни на 
членовите на семејството.  

 

Тоалет - Кофа, вреќи за 
ѓубре, средства за 
дезинфекција, ашов.  

 

Забава (особено со деца) - шпил 
карти, крстозбори, специјална 
играчка или игри.  

 

Метод на прочистување на вода -  
шпорет за вриење вода и / или 
таблети за третман на 
прочистување на вода. 

 

Заштита - Ракавици, маска за лице, 
долги панталони и кошула со долги 
ракави, капа, водоотпорна јакна.  

 

Свирче 
 

Јаже 
 

Карта на градот и компас 
 

Клуч или клешти во случај да 
треба да се исклучат мрежата 
за гас или вода. 

Семејна вонредна ситуација 
План за одговор 
 
 
 
Број за случај на вонредна 
состојба запомнет во мобилен 
телефон и запишан на картичка 
во паричникот или училишната 
торба. 
 

Семејно место за состаноци - некаде 
јасно од домот, на кое целото 
семејство може да се најде. Локален 
парк или друга отворен простор е 
добра локација. Најмалку две рути за 
да стигнете таму, во случај да едната 
е прекината. 
 

Семеен контакт надвор од градот 
- баба и дедо, тетка, чичко или 
семеен пријател кој живее во 
друг град за да дејствува како 
централна точка за  
комуникација. Сите членови на 
семејството се пријавуваат со 
ова лице по катастрофата, ова 
лице (подалеку од зоната на 
катастрофа) може да координира 
ако сите членови се најдени 
и да биде соработник со 
Црвениот крст или други 
организации за помош. 
 

Ова лице е исто така известено 
во случај на непосредна 
катастрофа, да биде известено 
дека целото семејство е заедно, 
каква опрема имаат со себе, 
каде се евакуираат и за колку 
долго очекуваат да бидат 
надвор од контакт. 
 

Локален центар за евакуација - 
најдете каде се наоѓа центарот за 
евакуација во вашиот град. 
Училиште? Спортски терен? 
Општинска зграда? 
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СВЕТСКИОТ ИЗВИДНИЧКИ 
АМБЛЕМ ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
Ресурси за активности на програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказна за природна катастрофа 
 
 
 
 
 

Цел 5 
Извидниците работат кон 
свет во кој луѓето се 
подготвени да одговорат 
на опасностите од 
животната средина и 
природните катастрофи. 

Образовни цели 
Бидете во можност да препознаете 
различни видови 
на еколошки опасности и природни 
катастрофи и да објасните зошто се 
појавуваат. 
 

Покажете како се помага на други 
луѓе да бидат подготвени и да 
одговорат на еколошки опасности 
и природни катастрофи во 
локалното подрачје. 
 

Објаснете како промените во 
животната средина можат да 
влијаат врз опасностите врз 
животната средина и природните 
катастрофи. 
 

Возраст 
15+ 

Резиме 
Забавна активност заснована на 
драма што истражува како да се 
справите кога се соочувате со 
природна катастрофа. 
 

Цел 
Да се добие свест за 
важноста на подготовката и 
донесувањето одлуки во ситуација со 
природна катастрофа. 



ПРИКАЗНА ЗА ПРИРОДНА 
 

 

 

 
 

Опрема 
 

Сценарија, хартија и пенкала, 
филмот на WOSM „Natural 
Disasters: Will you be prepared?“ 
(по избор) 

 
Подготовка 

 
Отпечатете ги сценаријата за 
катастрофа од делот за 
ресурси или изменете ги 
соодветно за вашата група. 

 
Времетраење 

 
Еден час 

 
Амбиент 

 
Извидничко домче 

 
 
 
 

Позадина 
 

Природните катастрофи се 
случуваат насекаде низ 
светот и разорно влијаат на 
природната средина 
и луѓето. Постојат многу 
различни видови на природна 
катастрофа, на пример, ураган, 
тропски циклон, тајфун, 
торнадо, суша, поплава, 
вулканска ерупција, свлечиште, 
цунами, топлотен бран, шумски 
пожар, наезда од инсекти, глад, 
здравствена епидемија, лавина и 
земјотрес. 

 
Многу е важно да имаме 
разбирање за природните 
катастрофи. Ефектот од природна 
катастрофа понекогаш може да се 
минимизира со внимателна 
подготовка, свесност за знаците 
за предупредување (доколку е 
соодветно) и знаење што да се 
стори откако ќе се случи 
катастрофата. Треба да бидеме 
подготвени да одговориме на нив 
доколку ни се случат и да можеме 
да обезбедиме поддршка кога ќе 
им се случат на другите. 

 

Чекор по чекор 
упатство за активноста 
1.  Воведете ја темата на природни 

катастрофи. Побарајте од 
извидниците да именуваат 
различни видови природна 
катастрофа и напишете ги 
нивните одговори на голем лист 
хартија. 

 

2. Краток филм е достапен на 
веб страницата за светските 
извидници (www.scout.org) и 
може да се искористи како 
вовед во различни природни 
катастрофи кои ги погодиле 
извидниците ширум светот, 
односно имаат информации 
од неодамнешните природни  
катастрофи за да ги споделат со 
извидниците. 

 

3.  Поделете ги извидниците во групи 
и дајте им групите картичка за 
сценарио за природни непогоди. 
Користете ги дадените примери 
или напишете свои, со природни 
катастрофи што се поблиски за 
вашите извидници. Уверете се 
дека примерите покажуваат 
различни временски рамки што се 
поврзани со природни катастрофи. 
Картичката ја упатува групата 
подготви кратка претстава за 
ситуацијата опишана на нивната 
картичка. Може да обезбедите 
маски, костуми и реквизити 
доколку е соодветно. Оставете 
околу дваесет минути за 
подготовка и проба. 

 

4.  Замолете ги да ја секоја група 
да ја одглуми драмата пред 
сите. 

 
 
Евалуација 
1.  Соберете ја групата и 

разговарајте за активноста. 
Искористете ги следниве 
прашања за да го движите 
разговорот. 

 
 

Кои беа главните разлики во 
сценаријата за природни 
непогоди?  

 

Како се разликуваше 
подготовката за секоја 
катастрофа? 

 
Дали може да се подготват сите 
катастрофи? 

 
Колку беше важно 
донесувањето одлуки во секое 
сценарио? 

 

Колку беше итно 
донесувањето одлуки во секое 
сценарио? 

 

Дали мислат дека вака ќе се 
случи во реалноста? 

 
 
2.  Белешка за водачите: 

Природните катастрофи можат 
да бидат катастрофални 
искуства и влијание врз 
животната средина, 
инфраструктурата и луѓето долго 
по првичниот настан. Многу е 
важно да се обезбеди постојана 
поддршка за младите со цел да им 
помогнете при закрепнувањето по 
природна катастрофа. 

 
 
 
Дополнителни активности 
1. Направете комплет за итни 

случаи со извидниците. Видете 
ја активноста „Подготви се за 
катастрофа!“ На пример. 

 

2.  Да се има знаење за прва 
помош е многу важно кога се 
става во итна ситуација. 
Организирајте курс за прва 
помош за извидници. 

 

3.  Посетете го објектот за итни 
случаи во вашата близина, на 
пример, Противпожарната бригада 
или Полициската станица. Како се 
справуваат со итни ситуации? 
Дали некогаш реагирале на 
природна катастрофа? 
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Примери со сценарија за катастрофи  
 
 

СЦЕНАРИО 1 
ДОЛГОТРАЈНА СУША 

Насоки 
Прочитајте ја следнава приказна 
за како долгорочната суша 
влијае на семејството. 

 

Приказната не е завршена. На секој 
јаз во приказната има прашање што 
ќе и помогне на вашата група да 
размисли како да одлучи што ќе се 
случи понатаму. 

 

Направете ја приказната во 
кратка претстава за да ѝ 
покажете на целата групата. 

Приказната 
Вашето семејство многу 
среќно живее на фарма во 
село во близина 
на мал град. Имате говеда, 
зеленчукова градина и неколку 
полиња на кои одгледувате 
разни градинарски култури. 
Вашата вода доаѓа од локалниот 
резервоар и сопствените 
резервоари за дождовница. 
 

Вашиот татко редовно ги следи 
информациите за времето, пазарите 
на добиток и земјоделската 
индустрија преку интернет и 
весници. 
 

Една вечер, тој го замоли целото 
семејство да остане на маса по 
вечерата. „Имам лоши вести“, вели 
тој. „Известувањата за времето на 
телевизијата предупредуваат дека 
оваа година ќе има суша. Ова може 
да биде многу лоша вест за нашите 
посеви и за стоката. Мора да 
размислиме како ќе се справиме “. 

 
 
Прашање 
Кои стратегии ќе ги постави вашето 
семејство  за да преживее низ оваа 
суша? 
 

Сега веќе пет месеци од сушата. 
Дојде само 40% од вообичаените 
врнежи од дожд, а поседот не 
порасна, така што вашите животни 
имаат малку храна. 
 

Имате две опции. Прво, купете 
малку храна за нив. Ова решение не 
е идеално бидејќи има многу малку 
на располагање поради сушата и 
е многу скапо. Втората опција е да 
продадеме дел од нашиот добиток. 
Сепак, сите други се обидуваат да ги 
продадат своите животни, па цените 
по кои животните се продаваат се 
многу ниски. 
 

Предвидувањата за климата велат 
дека оваа суша ќе трае уште една 
година. Градината на вашата 
мајка сè уште е прекрасна, но 
татко ви не изгледа многу среќен 
овие денови. 
 

Прашање 
Што ќе направите вие и вашето 
семејство? 
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СЦЕНАРИО 2 
ДОАЃА УРАГАН 
Прочитајте ја следнава приказна за 
тоа како ураганот влијае на 
семејството. 

 

Приказната не е завршена. На секој 
јаз во приказната има прашање што 
ќе и помогне на вашата група да 
размисли како да одлучи што ќе се 
случи понатаму. 

 

Направете ја приказната во 
кратка претстава за да ѝ 
покажете на целата групата. 

Приказната 
Вашето семејство живее во куќа на 
рид со поглед кон океанот, во 
близина на екваторот. Имате 
сопствен систем за напојување од 
генератор на ветер и соларни 
панели. Живеете во област на 
урагани и знаете да се подготвите 
пред сезоната на урагани. Вашето 
семејство секогаш има комплет за 
итни случаи и редовно ги следите 
временските прогнози. 
 
Последните неколку дена, на вести 
слушате информации за огромен 
систем низок притисок, кој 
значително се продлабочил 
и се претворил во тропски циклон, а 
сега патува преку океанот токму кон 
вас! Предвидуваат дека 
утре наутро ќе удри на брегот. Сите 
се предупреден да бидат во состојба 
на готовност и веднаш да се 
подготват за оштетување на ураган. 
Ураганот се очекува да донесе силен 
ветер кој ќе трае околу 12 часа. 
 

Прашање 
Што ќе направите вие и вашето 
семејство за да се подготвите за 
ураганот. 
 

Наутро, 6 часот и 30 минути, на 
денот на предвидениот ураган. 
Ветровите почнуваат да се 
зголемуваат и дождот силно паѓа. 
Има предупредување за голема 
поплава. Нивото на океанот може да 
се искачи дури пет метри поради 
притисокот од циклонот. 

 
 
Прашање 
Дали ова менува некој од плановите 
што ги направи вашето семејство? 
 

Сега е 7 часот и 30 минути, 
попладне. Ветровите беа ужасно 
силни утрово и доаѓаа од исток - 
парчиња згради и гранки од дрвја 
летаат насекаде, дрвја се соборени, 
а дождот паѓа без престан. 
Непосредно по ручекот, окото на 
бурата премина над вас - чудно 
мирно и сонцето сјаеше. Одеднаш 
бум!! Ветровите повторно завиваа, 
овој пат од запад, а падна уште 
многу дожд. Повеќе разлетано ѓубре, 
а доаѓа и поплавата. 
Сè долж еден километар од брегот е 
поплавено - има риби по улиците. 
Ветрот се смирува, но уште врне 
дожд. 
 

Прашање 
Каква штета претрпе вашиот дом? 
 

Една недела подоцна, ураганот 
исчезна тотално, 
но штетата на вашето 
соседство и околината не. 
 

Прашање 
Како помогнавте по ураганот?
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СЦЕНАРИО 3 
ЗЕМЈОТРЕС 

Насоки 
Прочитајте ја следнава приказна 
како земјотрес може да влијае на 
вашето семејство 

 

Приказната не е завршена. На секој 
јаз во приказната има прашање што 
ќе и помогне на вашата група да 
размисли како да одлучи што ќе се 
случи понатаму. 

 

Направете ја приказната во 
кратка претстава за да ѝ 
покажете на целата групата. 

Приказната 
 
Тоа е нормална вечер за викенд, 
вашето семејство ужива на вечера 
во вашиот стан. Живеете во голем 
град на остров во Пацификот. 
Вашата мачка одеднаш е 
вознемирена, а веднаш потоа се 
слуша силен татнеж и сè започнува 
силно да се тресе. Телевизорот се 
исклучи, работи паѓаат од полици, 
лустерот се откачи од таванот и 
вашата мајка вика „земјотрес!“ 

 
 
 
Прашање 
Што прави вашето семејство? 
 

Тресењето престана. Вашиот дом е 
хаос, вашата мајка и ја изгоре 
раката кога жешката вода од 
шпоретот падна на нејзината кожа, 
сите сте исплашени, но инаку сите 
сте во ред, вклучувајќи ја и 
мачката.  Сепак, знаете дека може 
да има последователни потреси. 
 

Прашање 
Што правите сега? 
 

По неколку минути одеднаш 
снема струја, останавте да седите во 
темница. Од кујната мириса на гас. 
 

Прашање 
Што правите во врска со гасот и 
темницата? 
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Цитати од Баден Пауел. 
Извидништвото и животната средина. 
 
 
 

„Учење на природата е клучна активност 
во извидништвото " 
 

„Целта во проучувањето на природата е 
да се разбере работата на Бог, творецот, 
и да се внесе чувство за убавината 
на природата“. 
 

„Проучувањето на природата го внесува 
во хармонична целина прашањето за 
бесконечноста, историските и 
микроскопскиот свет како дел од 
работата на Големиот творец. Во нив, 
сексот и репродукцијата имаат почесна 
улога.“ 
 

„Чудо за мене над сите чуда е како 
некои наставници го занемарија 
изучувањето на природата, ова лесно и 
непоколебливо средство за образование 
и се бореа да ја наметнат библиската 
настава како прв чекор кон немирно, 
полно духовно момче да размислува за 
повисоки работи. “ 

„Кога развигорец ќе ги слушне 
зборовите „изучување на 
природата “, првата мисла е за 
училишни колекции на исушени 
лисја, но вистинска студија за 
природата значи многу повеќе; 
тоа значи да се знае за сè што не е 
создадено од човекот, туку е 
создадено од Бога.“ 
 

„Студијата по природа не треба да 
биде чиста формална настава на 
училиштето, туку заинтересирана 
потрага по секоја 
индивидуална девојка во таа гранка 
што особено ѝ се допаѓа, преку 
практично ракување и работење со 
природата.“ 
 

„Човекот кој е слеп за убавините на 
природата, го пропушти половина 
задоволство од животот.“ 
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Девојка водач предаваше природна 
историја на развигорци и го праша: 

„Со што е покриен зајакот - дали е 
тоа коса, волна или крзно или што 
друго“. Развигорецот одговори: 
„Боже, Акела, зарем никогаш не си 
видела зајак?“ 

 

„Бог ни даде свет за живот во кој е 
полн со убавини и чуда и ни даде 
не само очи да ги гледаме, туку и 
умови да ги разбираме, ако имаме 
смисла да ги гледаме светот во тоа 
светло.“ 

 

„Извидникот треба да ги штити 
животните што е можно повеќе од 
болка и да не убива животно 
непотребно ,дури ни најмалото од 
Божјите суштества.“ 

 

„Со постојано гледање животни во 
нивната природна состојба, човек 
толку ги засакува што не може да ги 
застрела. Целиот спорт на лов на 
животни лежи во дрвниот занает да 
ги демне, а не во убиството.“ 

 

„Бога ги направил животните, исто 
како што не направил нас. Затоа тие 
се другари-суштества. Немаат моќ да 
зборуваат на нашиот јазик, но 
чувствуваат задоволство или болка 
исто како и нас, 
а сигурно се чувствуваат 
благодарни на секој што е љубезен 
кон нив.“ 

 

„Извидникот секогаш е корисен за 
луѓето кои се инвалиди или слепи 
или глуви и неми; така, тој е добар 
и со овие наши неми другари-
суштества.“ 

„Како извидник, вие сте чувар на 
шумата. Извидник никогаш не му 
штети на дрвото удирајќи го со нож 
или секира. Не треба долго да 
исечете дрво, но потребни се многу 
години за да порасне, затоа 
извидникот сече дрво само од 
добра причина - не само за да ја 
испроба неговата секира. За секое 
исечено дрво треба да се засадат 
две “. 
 

„За оние кои имаат очи за гледање 
и уши за слушање, шумата е 
одеднаш лабораторија, клуб и 
храм“. 
 

„Нема ништо како „да бидеме подготвен“ нели, 
за она што е можно, дури и ако тоа 
не изгледа веројатно“. 
 

„Дај сè од себе“. 
 

„Обидете се да го напуштите овој 
свет малку подобар отколку што го 
најдовте и, кога ќе дојде вашиот ред 
да умрете, можете да заминете 
среќни, чувствувајќи дека во секој 
случај не сте го потрошиле своето 
време и дадовте сè од себе“. 
 

„Отвореното небо е вистинската цел 
на извидништвото и клучот за неговиот успех“. 
 

„Клучот што го отклучува духот на 
движењето е романтиката на  и 
природата“. 
 

„Извидништвото е училиште за 
граѓанство преку шумскиот 
живот“. 
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Светска извидничка 
еколошка програма 

 
 

„Учење на природата е клучна активност 
во извидништвото ", Баден-Пауел 

 

 
Животната средина е најзначајна за 
извидничката програма и е клучен 
елемент за развој на добри граѓани 
на светот. Од почетокот на 
извидништвото, младите се 
поврзуваат со природата, учат од 
природата и преземаат позитивни 
активности за нивната локална и 
глобална средина. Денес има многу 
повеќе еколошки предизвици 
отколку кога започна 
извидништвото, затоа сега е уште 
поважно да се задржи животната 
средина во централно значење за 
извидништвото, да се изгради на 
веќе воспоставениот интензитет и 
да се направи извидникот 
позитивна сила за промена. 

Извидништвото игра важна улога во 
поврзувањето на луѓето со 
природниот свет, особено со оглед 
на зголемената поделба на младите 
од природната средина. Речиси 
50% од светското население 
живее во урбани средини, важно е 
да се вклучи „поголемата слика“ 
на животната средина, која 
вклучува повеќе од само 
растенија, животни и нивна 
заштита. Овозможувањето на 
извидниците да ја видат врската 
помеѓу нивните активности во 
урбана средина и природниот свет 
е важен елемент за едукација за 
животната средина. 



СВЕТСКА ИЗВИДНИЧКА ПРОГРАМА ЗА 
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Животната средина се менува 
насекаде околу нас, со губење на 
живеалиштата и автохтоните 
видови, намален пристап до 
чиста вода и чист воздух, повеќе 
штетни материи кои влегуваат во 
нашата  
околина и повеќе луѓе се погодени 
од природни катастрофи. 
Извидниците треба да ги разберат 
овие проблеми 
и да се чувствуваат овластени да 
одлучуваат кои се најсоодветните 
еколошки практики што можат да 
ги применат и да преземат 
активности за подобрување на 
нивната локална област. 
Животната средина е глобална 
тема, а извидништвото е глобално 
движење. 
Преку еколошко образование и 
акција, извидништвото навистина 
може да направи разлика. 

 

Важноста на животната средина 
за извидништвото беше истакната 
на 
37-та Светска конференција за 
извидници со резолуции за 
едукација на животната средина и 
одржлив развој, 18/05 и 20/05. 
Како одговор на овие резолуции, 
комитетот за едукативни методи, 
преку работниот тим за еколошка 
едукација, ја разви Светската 
извидничка програма за животна 
средина. Ова е развиено преку 
процес на консултација и преглед 
со експерти за еколошка едукација 
во рамките на извидништвото, со 
партнерски организации и 
извиднички групи на локално ниво 
во земјите низ целиот свет. 

 

Светската извидничка програма за 
животна средина обезбедува 
поддршка за извидниците да се 
вклучат во активности за еколошка 
едукација, да учат за природата и 
животната средина и да направат 
информиран избор за животната 
средина, луѓето и општеството - 
избори што ги отсликуваат 
извидничкиот завет и закони. 

Светска извидничка 
програма за 
животна средина 
Светската извидничка програма за 
животна средина е збирка на алатки, 
ресурси и иницијативи за поддршка 
на развојот на еколошката едукација 
за извидници ширум светот. 
Програмата се заснова на збир на 
принципи на животната средина и 
цели кои обезбедуваат основа за 
едукација за животната средина во 
извидништвото. 
 
 
Светска извидничка програма за 
животна средина вклучува: 
 

1.  Принципи и цели за едукација за 
животната средина во 
извидништвото 

 

2.  Рамка за едукација за 
животната средина во 
извидништвото и Светскиот 
извиднички амблем животна 
средина 

 

3. Ресурси за активности на 
програмата 
 

4.  СЦЕНИ - Извиднички 
центри за извонредност за 
природата и животната 
средина 

 

5. Награда извидници на светот 
 

6. Партнерства 
 
 
Принципи и цели за 
едукација за животната 
средина во 
извидништвото 
Принципите и целите ја формираат 
основата што го поткрепува 
пристапот кон образованието за 
животна средина во 
извидништвото. Принципите ја 
потврдуваат посветеноста на 
извидништвото кон животната 
средина и неговото место во 
пошироката извидничка програма. 
Целите 
идентификуваат клучните 
еколошки проблеми со кои се 
соочува светот и обезбедуваат 
фокус за извидништвото да ги реши 
истите. 

Принципи 
Животната средина е најзначајна 
за извидничката програма и е 
клучен елемент за развој на добри 
граѓани на светот. 
 

Извидништвото дава можности 
за искусување и поврзување со 
природниот свет. 
 

Извидниците активно се вклучуваат 
во едукативни програми за да 
направат информиран избор за 
околината, луѓето и општеството - 
избори што ги рефлектираат 
ветувањето и законот за извидници. 
 
 
Цели 
Извидниците работат кон свет 
каде што: 
 

1.  Луѓето и природните системи 
имаат чиста вода и чист воздух. 

 

2.  Постои доволно природно 
живеалиште за поддршка на 
автохтони видови. 

 

3.  Ризикот од штетни материи за 
луѓето и околината е 
минимизиран. 

 

4.  Најсоодветните практики се 
користат во животната 
средина. 

 

5.  Луѓето се подготвени да 
одговорат на опасностите од 
животната средина и природните 
катастрофи. 

 


