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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.2/септември 2013

е-бюлетин на 
вкусните био-градинки: 
добри практики, споделен опит 
и полезни ресурси
скъпи приятели и партньори,
Това е втори брой на електронния 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. 
 

Специалният акцент на този втори брой на Е-Бюлетин е върху:
Старта на Виртуалната кампания за УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ "Създавам, Радвам се. 
Споделям"
Важните неща относно изграждането на една ВКУСНА образователна био градинка, които 
е добре да организираме през есента
 Нови вдъхновения от Пермакултурния Дизайн и мъдростта на Био-Динамичното 
земеделиеПриятно четене!

Очакваме Вашите снимки и истории, предложения и коментари.

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com
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новини

Впечатлени от огромният брой детски 
градини от цялата страна, които заявяват своя 
интерес за включване в Конкурса за изграждане 
на ВКУСНИ образователни био-градинки, 
решихме да посветим този брой на конкретните 
стъпки, които можете да предприемете, за да 
сформирате Солидарна общност от родители, 
приятели и съмишленици, с които да създадете 
ВКУСНА ОБРАЗОВАТЕЛНА БИО–ГРАДИНКА, 
независимо дали сте сред одобрените детски 
градини. Защото по-важно от финансирането, 
е ентусиазма и желанието за случването на 
промяната в живота на нашите деца.
 

Все още можете да се включите в Конкурса 
за финансиране на мини-проекти за вкусни 
био-градинки в страната

Стартираме Виртуалната кампания-игра 
„Създавам, Радвам се, Споделям... красота 
и изобилие от Природата“

 
предстояЩи събития

 До 20 октомври 2013 очакваме Общинските 
детски градини от цяла България, заявили 
интерес за участие в Конкурса, да ни изпратят 
своите попълнени формуляри на biogradinka@
gmial.com.
 
обраЗованието във вкусната био-
градинка

ВКУСНАТА ГРАДИНКА е място, където 

•

•

•

учителите и родителите изпълняват много 
важна роля!

ВКУСНАТА ГРАДИНКА е място за позитивно 
общуване

 
как да си направиМ... вкусна био-
градинка

Колко струва изграждането на една 
ВКУСНА ОБРАЗОВАТЕЛНА БИО-ГРАДИНКА?

 Проектиране на ВКУСНАТА ГРАДИНКА.

 Избор на най-подходящия терен.

 Достъпност на ВКУСНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
БИО-ГРАДИНКА.

 
солидарния подХод или радостта да 
споделяш

Намерете подкрепа от съмишленици 
за изпълнението на Вашият проект за 
ВКУСНА ГРАДИНКА.

Солидарни доброволчески акции за 
създаване на ВКУСНАТА ГРАДИНКА

 
уроЦи от природата За всиЧки

Да се запознаем с растенията - един 
прекрасен урок - пример за учене чрез 
преживяване. Направете го с децата 
още утре, дори и да си нямате ВКУСНА 
ГРАДИНКА. Навън е златна есен. 
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Излезте с децата на двора и направете 
изследователска разходка, за да откриете 
различните видове растения - дървета, 
храсти и тревисти. Съберете си шишарки, 
есенни листа и жълъди...

Семената - скритото съкровище на една 
ВКУСНА ГРАДИНКА. Съберете семенца от 
цветята в двора. Дайте и домашно на 
децата - да съберат семенца от баби и 
дядовци, от цветята пред блока...

 
в ХарМония с природата - етики и 
принципи на пермакултурния дизайн 

НАБЛЮДАВАМ И ВЗАИМОДЕЙСТВАМ 
- Първият принцип в пермакултурния 
дизайн

 
тоЧното вреМе - мъдростта на природата 
според био-динамичното земеделие

Земята според чичо Митко - една статия 
във вестник Дневник
Лунния календар на Мария Тун за м. 
октомври - част 1 и част 2.
Пояснения към Лунния календар за 
м.октмври 2013

 
представяМе ви... нашите партньори и 
приятели от сдружение див роШков

В този брой на Е-Бюлетин Див Рошков ще ни 
запознаят с компостирането

•

•

•

•

•

•

Октомври е и можем да си направим 
Компостер и да започнем да 
компостираме.

 
споделено от вас

Тази Рубрика е от вас. Похвалете се с 
вашата вкусна био-градинка или с Вашите 
първи стъпки във връзка с нейното 
изграждане. Изпратете ни снимки и кратки 
текстове, за това, което правите... Пишете 
ни на е-мейл: biogradinka@gmail.com

 
интересно и любопитно

Истината за отпадъците ни - време е всеки 
от нас да предприеме действия

Защо да компостираме? - важна стъпка 
към устойчивия начин на живот

 Да си направим сами рециклирана хартия.
 
галерия

Билкова спирала в двора на 2 СОУ „Акад. 
Емилиян Станев” със Сдружение "Див 
Рошков"

 
послания и табелки За вкусната градинка

Образователна табелка за Компостирането

Табелка за Компостера във вашата ВКУСНА 
ГРАДИНКА
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видео

Принципите на Природосъобразното 
Земеделие

Информационно клипче за 
компостирането

наШите партньори са:

Сдружение Див Рошков

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

 
полеЗни ресурси

Изключително полезен он-лайн 
инструмент за ботаническо образование 
на децата

 
полеЗна литература:

Революция на една сламка", Масанобу 
Фукуока

"Компостирането - лесно и практично",  
         Д-р Светла Николова

" Жива земя. Тайната на органичното 
земеделие ", Ирина Калинина
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