
 

 
 

ВВеесснняяннаа  ккааммппааннііяя  22002200  ННооввииннии  
 

Шановні спостерігачі за деревами, 

на весняну кампанію вже зареєстровано 150 шкіл з 13 країн (Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, 

Ірландія, Ізраїль, Литва, Македонія, Мальта, Нідерланди, Польща, Швейцарія, Україна)! Це 

вражаюче число. Дві країни – Ірландія та Швейцарія – приєднуються вперше. Ласкаво просимо! 

Ви вже отримали рекомендації щодо вибору та опису дерева, а тепер прийшов час перейти до 

Завдання 2 – «Подивіться на бруньки». Щодо вуглецю, школярі дізнаються про існування 

вуглецевого циклу та подумають про його основні етапи у вашій місцевості. 

Ми з гордістю повідомляємо про співпрацю шкіл: 111 шкіл обʼєдналися в пари та можуть 

розпочати спілкування вже зараз. Більш детальна інформація буде надіслана електронною поштою. 

 

  

SSpprriinngg  ssttaarrttss  ssoooonn!!  IItt  iiss  ttiimmee  ffoorr  AAccttiivviittyy  22  

ННееззааббаарроомм  ррооззппооччннееттььссяя  ввеессннаа  ––  ЗЗааввддаанннняя  22 
 

➢ виберіть 4 бруньки на гілці вашого дерева; 

➢ спостерігайте як вони розвиваються; 

➢ записуйте спостереження в Лист реєстрації даних 

появи листя на деревах і кущах (Tree and Shrub 

Green-Up Data Sheet) 

➢ дізнайтеся про існування вуглецевого циклу та 

його основних етапів 
 

Завдання 2 потрібно завершена до 10 квітня. 

Поділіться з нами на форумі датою розпукування бруньок, щоб 

отримати значок! 

______________________________________________ 



Поділіться вашими результатами на дискусійному форумі 

  
Дискусійний форум - це прекрасне місце для обміну своїми фотографіями і 

результатами, а також для спілкування з іншими школами. Щоб розпочати 

публікацію, вам потрібно бути членом спільноти Phenology. 

 

Це легко. Просто увійдіть у свій аккаунт GLOBE, перейдіть до розділу Спільноти 

(Community section) на веб-сайті кампанії та натисніть кнопку "приєднатись до 

спільноти" під картою. 

 

Дякуємо всім викладачам та учням, які вже поділилися фотографіями своїх 

весняних дерев! 

Почати публікацію 

______________________________________________ 

 

https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/map
https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/discussion-forums/-/message_boards/category/64383357


Все, що потрібно знати 

 
 

Під час весняної кампанії ви отримаєте 5 завдань з інформацією, яка є 

важливою для ваших фенологічних спостережень. Якщо ви хочете дізнатися 

більше, ось декілька порад: 

Протокол GLOBE Green-Up: поряд із польовим путівником та таблицею даних, він 

надає детальну інформацію про спостереження та збирання даних Green-up 

Protocol e-training: покрокове ведення протоколу. Закінчивши навчальний модуль, 

ви дізнаєтесь, як пояснити учням, що таке фенологія і чому моніторинг розвитку 

листя важливий. Ви також зможете ввести свої дані в базу даних GLOBE. 

Плани уроків: натхнення для вивчення фенології. 

Система візуалізації: онлайн-база спостережень шкіл GLOBE. 

Ви хочете знати, як працює вчений-фенолог? Прочитайте інтерв'ю з чеським 

фенологом Ленкою Гайковою. 

______________________________________________ 

 
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/european-phenology-campaign/overview/download-materials
https://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining/etraining-modules/16867717/3099387
https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/download-materials
https://vis.globe.gov/GLOBE/
https://www.globe.gov/web/rivm/home/news/newsdetail/14028/plants-can-t-be-fooled-interwiev-with-lenka-hajkova
https://www.globe.gov/web/rivm/home/news/newsdetail/14028/plants-can-t-be-fooled-interwiev-with-lenka-hajkova
https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/download-materials
https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/download-materials
mailto:lenka.kleger@terezanet.cz?subject=Spring%20Campaign%202019
https://nenc.gov.ua/globe/
mailto:globeukraine@nenc.gov.ua

