
 

 
 

ВВеесснняяннаа  ккааммппааннііяя  22002200  

ррооззппооччииннааєєттььссяя!!  
 

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!  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczRTIU8CHVpHdtK93hSlrB68d9rEiTeRzB5nKiuWf4B8qi9w/viewform


AAccttiivviittyy  11  ffoorr  ssttuuddeennttss  

ММооєє  ддееррееввоо  ––  11--ее  ззааввддаанннняя  ддлляя  шшккоолляярріівв 
 

 

 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. 
 

______________________________________________________________________________________________  

  

ЯЯкк  ппоовв’’яяззаанніі  ффееннооллооггііччнніі  ссппооссттеерреежжеенннняя  ззаа  

ддееррееввааммии    ттаа  ккррууггооооббіігг  ввууггллееццюю  вв  ппррииррооддіі??  
  

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. 

 

  

  

https://www.globe.gov/documents/18702582/64403483/Tree+Phenology+and+Carbon+Cycle.pdf/f2d2fa03-e1c0-45b9-8312-f8007adad177


ННааддииххааййммооссяя!!  

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 

 

  
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==99vvMM11yyUUDD--eejj44&&ffeeaattuurree==yyoouuttuu..bbee  

__________________________________________________________________________________________  

  

ГГррууппаа  ссппііввппрраацціі 
 

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  

   

https://www.globe.gov/web/europe-and-eurasia/home/news/newsdetail/14028/spring-tree-video-contest?backURL=https%3A%2F%2Fwww.globe.gov%3A443%2Fweb%2Feurope-and-eurasia%2Fhome%2Fnews%3Fp_p_id%3Dcommonnewsportlet_WAR_globegovcmsportlet_INSTANCE_E9rh%26p_p_lif
https://globe.us20.list-manage.com/track/click?u=d67b91b1a7b3a3b4b076cce7d&id=faab10aea1&e=7aba14293e
mailto:lenka.kleger@terezanet.cz?subject=Spring%20Campaign%202019
https://nenc.gov.ua/globe/
mailto:globeukraine@nenc.gov.ua

