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е-бюлетин на 
вкусните био-градинки: 
добри практики, споделен опит 
и полезни ресурси

скъпи приятели и партньори,
Това е деветият брой на електронния БЮЛЕТИН на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ - 
солидарна мрежа за учене чрез преживяване и устойчив начин на живот. 

Приятно четене!

Очакваме Вашите снимки и истории, предложения и коментари.

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com

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.
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ваЖно:

• Наближава 1 юни 2014 - междунородният 
ден на ДЕТЕТО. В негова чест и заради 
неговото бъдеще са всичките ни усилия. 
Вярваме, че всяко едно малко действие, 
направено с много любов и грижа за 
бъдещето на децата, има смисъл! 
Посаждайки в сърцата на децата любяща 
грижа към Природата и нейните ресурси, 
ние сме посяли семена, които ще дават 
здрав плод и изобилие дълги години. 
Призоваваме Ви - събудете в децата 
любовта към земята и всичко живо, за 
да им дадете по този начин най-ценният 
подарък. И ако вече сте пораснали и сте 
баба, дядо, мама, татко, учител ... не 
забравяйте на 1 юни да празнувате заедно 
с децата - та нали всеки един от нас е ДЕТЕ 
на майката Природа :)

  
предстояЩо:

• През месец юни 2014 в новоизградените 
вкусни образователни био-грдинки ще 
се проведат солидарни празници на 
изобилието. Ако живеете в близост до 
някоя от новите градинки, и проявявате 
любопитство и интерес към темата, не 
се колебайте да се свържете с екипа на 
детската градина и да се присъедините към 
техния празник, за да чуете какво ще Ви 
разкажат деца, родители и учители. 

Солидарните празници във вкусните 
образователни био-градинки са любими 
моменти за малки и големи, в които 
новосъздадената общност отделя 
заслужено време, за да се наслади на 
резултатите от своя труд и да сподели 
изобилието и радостта с приятели и 
познати. На тези празници домакини са 
ДЕЦАТА.

• На 19 юни 2014 г, в Бетахаус, София, 
ще проведем заключителна среща по 
проект "Солидарна мрежа на вкусните 
образователни градинки на България". 
Поканени за участие са всички, за които 
темата за вкусните градинки е любопитна и 
любима.

 
ваШето Мнение е ваЖно За нас

• Моля, споделете вашето мнение 
в АНКЕТАТА “Бъдеще във вкусните био-
градинки”. Екипът на Фондация ЗАЕДНО 
подготвя следващи програми и проекти 
за подкрепа и развитие на вкусните 
образователни градинки в България. Ще 
се радваме ако споделите вашите идеи и 
насоки за бъдещето на вкусните био-
градинки.

• Ако искате да споделите вашите лични 
истории и инициативи за вкусни 

http://gradinka.zaedno.net/node/152
http://gradinka.zaedno.net/node/152
http://gradinka.zaedno.net/node/360
http://gradinka.zaedno.net/node/360
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образователни градинки, пишете ни на 
        е-мейл: biogradika@gmail.com

играта на любопитните - изучаване на 
пермакултурните етики и принципи чрез лично 
преживяване

• Отворено е ЧЕТВЪРТОТО НИВО за участие 
в Играта на Любопитните. Има нов Жокер с 
полезни ресурси и идеи, който ще получите 
при регистрацията за участие. Повече 
информация може да намерите ТУК. 
Очакваме вашите истории с текст и снимки.

наЦионална каМпания За уЧилиЩата: 
умения за устойчив начин на живот, 2014

• На 30 май 2014 година приключи 
изпращането на историите Ви за 
реализирани инициативи, като част 
от съвместната ни инициатива с  БТВи 
Кампанията “Да изчистим България”, на 
тема: “ЧистоЗнание в ДЕЙСТВИЕ - заедно с 
природата създаваме радост и изобилие”.

• Тук може да видите всички истории на 
участниците в конкурса “ЧистоЗнание 
в Действие” ваме радост и изобилие”. В 
следващият брой на Е-бюлетина очаквайте 
пъзела със снимки от реализираните 
инициативи.

как да си направиМ... вкусна био-градинка 
в града

• Ако идеята за създаване на нова 
вкусна образователна био-градинка 
Ви е вдъхновила, Наръчникът ще Ви 
подпомогне в дейностите, които Ви 
предстоят.

 
солидарният подХод и радостта да 
споделяШ

• Ако вече провеждате занимания с 
децата във Вашата уникална вкусна био-
градинка, споделете вдъхновяващи идеи 
за уроци, игри и занимания, под формата 
на снимки, клипчета, текст, а ние ще ги 
популяризираме в следващите броеве на 
Бюлетина и ще ги качим на сайта gradinka.
zaedno.net, защото когато споделяме своите 
успехи и радост, те се умножават и помагат 
да израстваме по-бързо, подкрепяйки се! 
Очакваме Вашите предложения за уроци 
на biogradinka@gmail.com

• Споделяме с Вас една малка статия, 
написана за вкусната образователна 
био-градинка в ЦДГ “Таня Савичева”, гр. 
Пловдив

• Ако все още не сте го направили, каним 
Ви да се присъедините към Фейсбук 
страницата на Вкусните образователни 

        био-градинки

mailto:biogradika@gmail.com
http://etika.zaedno.net/
http://etika.zaedno.net/
http://etika.zaedno.net/
http://etika.zaedno.net/
http://etika.zaedno.net/node/142
http://etika.zaedno.net/node/177
http://etika.zaedno.net/node/177
http://www.btv.bg/da-izchistim/
http://etika.zaedno.net/taxonomy/term/36
http://etika.zaedno.net/taxonomy/term/36
http://issuu.com/calendar/docs/naruchnik-vkusni-gradinki-2013/1?e=0/1936842
http://issuu.com/calendar/docs/naruchnik-vkusni-gradinki-2013/1?e=0/1936842
http://issuu.com/calendar/docs/naruchnik-vkusni-gradinki-2013/1?e=0/1936842
mailto:biogradinka@gmail.com
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Vestnik_Marica-Plovdiv_statija_26_05_2014_0.jpg
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Vestnik_Marica-Plovdiv_statija_26_05_2014_0.jpg
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Vestnik_Marica-Plovdiv_statija_26_05_2014_0.jpg
https://www.facebook.com/groups/265450450143130/
https://www.facebook.com/groups/265450450143130/
https://www.facebook.com/groups/265450450143130/
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уроЦи от природата За всиЧки

• Урок: Вълшебната градинка - децата учат 
най-добре, когато се збавляват

• Урок: Събиране на реколтата - да изучим 
ядивните части на всяко едно растение

• Запознайте се с БИБЛИОТЕКА на сайта на 
вкусните градинки - там ще намерите 
много ресурси и уроци за децата, 
разпределени в различни секции. 
Ако решите да споделите ваши полезни 
ресурси и материали - ще бъде прекрасно! 
Може да ги изпратите на 

        е-мейл: biogradinka@zaedno.net

био-динаМиЧно ЗеМеделие в помощ на 
вкусната био-градинка

• Лунният календар на Мария Тун за първата 
част на м. юни 2014 >>>

в ХарМония с природата - етики и 
принципи на пермакултурния дизайн

• Запознайте се със 7-те сфери на действие на 
Пермакултурният дизайн

• Повече информация може да намерите и 
във Фейсбук групата “Създавам, Радвам се, 
Споделям”

 

обраЗованието във вкусната био-
градинка

• Ученето чрез преживяване - образование 
за 21 век

интересно и любопитно

• В книгата “Биодинамични зеленчуци” ще 
намерите много полезна и практична 
информация, включително и рецептата за 
приготвяне на тоник от коприва

• Need For Seed - За гръцкия фестивал за 
свободна размяна на семена и разсади и за 
най-голямата семенна банка на Балканите 
- “Пелити”

представяМе ви нашите приятели 
от сдружение трансформатори:

• Снимки от акциято по позитивно 
трансформиране на Дома за деца 
"Славейков"

видео:

• The Story of Solutions

• Adora Свитак: Какво възрастните могат да 
научат от децата

• Pearl Arredondo: Моята история, от 
гангстерска дъщеря до известен учител

http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/52
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/52
http://gradinka.zaedno.net/node/297
http://gradinka.zaedno.net/node/297
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/41
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/41
mailto:biogradinka@zaedno.net
http://gradinka.zaedno.net/node/279
http://gradinka.zaedno.net/node/279
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/65
http://etika.zaedno.net/node/98
http://etika.zaedno.net/node/98
https://www.facebook.com/permaculturebg
https://www.facebook.com/permaculturebg
http://gradinka.zaedno.net/node/267
http://gradinka.zaedno.net/node/267
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Biodinamichni_Zelenchyci___podpravki.pdf
http://www.capital.bg/light/tema/2014/05/16/2301316_need_for_seed/?fb_action_ids=10152489568374439&fb_action_types=og.likes
http://transformatori.net/
http://transformatori.net/
http://transformatori.net/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://transformatori.net/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://transformatori.net/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://storyofstuff.org/
http://www.ted.com/talks/adora_svitak
http://www.ted.com/talks/adora_svitak
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полеЗни ресурси:

• 365 игри за деца, тъй като играта е най-
добрият и ефективен начин за учене

Меню: 

• Е-БЮЛЕТИН: Солидарна мрежа на вкусните 
био-градинки в България

Newsletter: 

• Е-Бюлетин: Солидарна Мрежа на ВКУСНИТЕ 
БИО-ГРАДИНКИ

• Вкусните био-градинки newsletter

очакваме да ни изпратите вашите 
въпроси, идеи, коментари и 
вдъхновения.

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com

очакваме ви!

http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/365 igri.pdf
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/32
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/32
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/9
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/9
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/70
mailto:biogradinka@gmail.com

