Весняна кампанія 2020
розпочинається!
Незабаром розпочнеться дивовижне пробудження дерев
навесні. Як і в попередні роки, ми підготували завдання, які
направлятимуть вас під час ваших спостережень. Також на
вас чекають завдання, орієнтовані на значення дерев у циклі
вуглецю в природі.
Щоб приєднатись до кампанії, прошу вас зареєструватися,
заповнивши коротку анкету до 26 лютого.

Давайте спостерігати разом за пробудженням
дерев навесні!

Activity 1 for students
Моє дерево – 1-е завдання для школярів
 Вибрати дерево для спостережень
 Дізнатися, яка інформація потрібна
для опису ділянки спостереження
 Зробити першу фото дерева, за яким
спостерігаєте, за допомогою
GrowApp
 З’ясувати, що потрібно дереву для
росту та як воно поглинає і
накопичує вуглець

Щоб заробити значок співпраці,
поділіться зображенням дерева без листя.

_______________________________________________
Як пов’язані фенологічні спостереження за
деревами та кругообіг вуглецю в природі?
Ви можете приєднатися до фенологічної кампанії вперше, але ви, безперечно,
помічали багато разів, що дерева змінюються протягом року. Як вони ростуть від
крихітних саджанців до високих велетнів, що дають нам затінок влітку? Деревам
потрібні вода та ґрунт для росту. Однак є невидима і ключова речовина в повітрі,
необхідна деревам для побудови свого тіла - вуглець ...
Прочитайте повну статтю Zuzana
Lhotaková, експерта з анатомії та
фізіології дерев з Карлового
університету в Празі.

Надихаймося!

Навесні 2019 року школи створили чудові відеоролики, в яких було показано, що
школярі дізналися завдяки фенологічній кампанії спостереження за деревами.
Будьте натхненні їх радістю та висновками своїх досліджень. Подивіться відео

https://www.youtube.com/watch?v=9vM 1yUD-ej4&feature=youtu.be

_____________________________________________
Група співпраці
Група співпраці – це чудова можливість познайомитися з новими друзями
та колегами з іншої європейської чи євразійської країни.
Ми допоможемо вам знайти школу-партнера та зв’язатися з нею. Ви
можете обмінюватися електронними листами про свої результати,
телефонувати один одному за допомогою SKYPE або планувати
дослідницький проект. Ви також будете практикувати спілкування
англійською мовою та дізнаватись про відмінності у весняному розвитку
дерев.
Щоб отримати більше інформації відвідайте сторінку Кампанії
Campaign website або звертайтеся до координатора Ленки Клегер
(Lenka Kleger, lenka.kleger@terezanet.cz).
Також потрібні матеріали та інформацію ви можете знайти на українській
сторінці програми GLOBE https://nenc.gov.ua/globe/ або отримати
підтримку за адресою globeukraine@nenc.gov.ua

