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Този Е-Бюлетин е част от проект: “Солидарна мрежа на вкусните образователни градинки в България” се реализира в периода 2013 - 
2014 г. от Фондация “ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие” с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез „Фонд за 
реформи, свързани с участието на гражданското общество” и има за цел да подкрепи пълноценното израстване на децата на България и 
хармоничното развитие на техните общности, чрез прилагане на алтернативни практики за интегрално образование и етика за устойчив 
начин на живот.

бр.1/септември 2013

е-бюлетин на 
вкусните био-градинки: 
добри практики, споделен опит 
и полезни ресурси
скъпи приятели и партньори,
Това е електронният БЮЛЕТИН на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ - солидарна мрежа за учене чрез преживяване 
и устойчив начин на живот. С него всеки месец ще ви информираме за новини и събития от Мрежата на 
вкусните био-градинки, и ще споделяме с вас полезни ресурси, опит и нови идеи.

ЦЕЛТА на този Е-Бюлетин е:

да ви ВДЪХНОВИ да си направите вкусна учебна био-градинка, на мястото, където живеете
да ви НАПЪТСТВА в основните стъпки, които ви трябват при създаването на вкусна градинка
да ви ДАДЕ идеи за интерактивни занимания и игри с децата във вкусната градинка
да ви ЗАПОЗНАЕ с етиките и принципите на Пермакултурния Дизайн и мъдростта на Био-Динамичното 
земеделие
да ВДЪХНОВИ създаването на богата общност от приятели и съмишленици, за които вкусната био-
градинка е място за щастлива среща, пълноценно общуване и обмен на позитивна енергия между 
различните поколения

Приятно четене!  Очакваме Вашите снимки и истории, предложения и коментари.

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com
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новини

Започва нов проект за развитие на мрежа 
на Вкусните био-градинки в България

 Конкурс за финансиране на мини-проекти 
за вкусни био-градинки в страната

 
вкусната био-градинка

Създаваме я... защото вече всички имат 
нужда от нея...

 Може да бъде направена навсякъде
 
 
как да си направиМ... вкусна био-
градинка

Поканете децата да измислят вкусната 
градинка...

 
солидарния подХод или радостта на 
споделяш

Сърцето на вкусната био-градинка е 
нейната Солидарна общност...

 
уроЦи от природата За всиЧки

Вкусната градинка е жива класна стая...

Във вкусната био-градинка децата учат по 
много по-различен начин...
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в ХарМония с природата - етики и 
принципи на пермакултурния дизайн 

Пермакултурният Дизайн е инструмент за 
устойчив начин на живот

 Идеи в Пермакултурния Дизайн
 
тоЧното вреМе - мъдростта на природата 
според био-динамичното земеделие

Био-динамичното земеделие е...

Лунния календар на Мария Тун за м. 
септември - част 1.  и част 2.

Схема за АЛЕЛОПАТИЯТА - подходящо 
комбиниране на растенията, които си 
помагат

 
представяМе ви... нова вкусна био-
градинка

Вкусната био-градинка на децата в ОДЗ 2 
"Андерсен", гр. Бургас

Омайната градина на Народно Читалище 
„Бъдеще Сега“ в с. Гудевица, Родопите

 
споделено от вас

 Тази Рубрика е от вас. Похвалете се с 
вашата вкусна био-градинка. Изпратете 
ни снимки и кратки текстове, за това, 
което правите... Пишете ни на 

        е-мейл: biogradinka@gmail.com

•

•

•

•

•

•

•

•

01/2013

http://gradinka.zaedno.net/node/204
http://gradinka.zaedno.net/node/204
http://gradinka.zaedno.net/konkurs2013
http://gradinka.zaedno.net/konkurs2013
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-11.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-11.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-1.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-24.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-24.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-25.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-25.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-70.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-72.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-72.png
http://greenschoolvillage.org/permaculture/
http://greenschoolvillage.org/permaculture/
http://www.permaship.org/Home/permaculture-concepts
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Naruchnik_vkusni_gradinki_2013-22.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/ 2013 - I.jpg
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/ 2013 - II.jpg
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Alelopatia-shema.pdf
http://cdg2andersen.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html
http://cdg2andersen.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html
http://http/gradinka.zaedno.net/node/183
http://http/gradinka.zaedno.net/node/183
mailto:biogradinka@gmail.com


�

интересно и любопитно

Нова визия за хранителна верига
 
галерия

Снимки на повдигнати дървени лехички 
- www.gradinka.zaedno.net/node/131

Първа солидарна акция в първата вкусна 
градинка в ЦДГ "Славейче", София

Празник на Реколтата в ОДЗ "Чебурашка", 
София

  
послания и табелки За вкусната 
градинка

Указателни стрелки към градинката
 
видео 

Филмче за създаването на първата вкусна 
био-градинка през 2011 г. 

Вдъхновяващата история за създаването 
на първите 10 вкусни градинки

 
наШите партньори са:

ОРГАНИЧНО - Портал за Устойчив начин на 
живот, www.organichno.com
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полеЗни ресурси

Сайт за биоградинки за децата в 
неравностойно положение

Книга "Без Земя" от Франц-Карл 
Рьоделбергер

Био-динамичните зеленчуци и подправки

Gardens of learning - www.csgn.org/store/
gardens-learning

LifeLabGardens - www.lifelab.org
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