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Децата не пият достатъчно вода
Различни научни изследвания на консумацията на течности от децата в училищна възраст
установяват дефицит на пиене на достатъчно вода. Децата предпочитат сладките и газирани
напитки, а родителите неправилно смятат, че плодовите и зеленчукови сокове, както и млякото
могат да заместят водата. Въпреки че са полезни, те не са достатъчни за добрия воден баланс
на детския организъм, който се обезводнява по-лесно. В резултат на неправилно хранене и
дехидратация, още в детска възраст се появяват редица заболявания – диабет, сърдечно-съдови
заболявания, а над 15% от децата между 3 и 17 години имат наднормено тегло и тази тенденция
се засилва. Влошеното здраве влияе на самочувствието и психиката, а също и на постиженията в
училище. Ето защо не само семейството, но и обществото имат ключова роля за здравословното
хранене и водният баланс на децата от най-ранна възраст. Приучването към пиене на вода в
училище може да бъде от помощ в това отношение.
„Вода в голямото междучасие” е програма на Българския национален воден съвет, която цели да
подпомогне усилията на държавата за насърчаване на здравословното хранене на учениците.
Програмата е насочена към изтъкване на водата като най-подходящата за децата напитка за
голямото междучасие, тъй като водата най-добре утолява жаждата и хидратира тялото и не
съдържа подсладители и оцветители.
В първата част на това печатно издание преподавателите ще намерят в синтезиран вид важна
информация за водата, за правилната хидратация на организма и нейното значение за здравето
и трудоспособността на учениците, както и за ролята на правилната хидратация за качеството на
учебния процес. Така учителите ще актуализират и за себе си темата и ще се убедят в необходимостта
да мотивират учениците да избират водата, когато са жадни. Ще разберат също, че мотивацията
на децата не може да се постигне с изолирани кампании, а за нея трябва да се работи постоянно,
в течение на целия образователен и възпитателен процес.
Във втората част са предложени практически упражнения за два последователни часа на класа,
но приложими също така и в други часове. През първия час на учениците се преподават базови
знания за водата, хидратацията и нейното значение за здравето и успешното усвояване на учебния
материал. Знанията се затвърждават чрез лесни игри и забавни въпроси. Във втория час на класа
върху вече усвоените базови знания за водата децата поставят малка смешна пиеса, за да съчетаят
тези знания и с приятна емоция, което да помогне на мотивировката им и на положителното
им отношение към правилната хидратация. Пиесата е разработена така, че не изисква никаква
предварителна подготовка нито от преподавателя, нито от класа.
Заедно със съдържанието на брошурата, на разположение на преподавателите е и цялата
оригинална специализирана и популярна информация, публикувана на сайта на Водния съвет.
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Първа част: Синтезирана информация за
водата и хидратацията на организма

Водата: най-важният елемент на живота
Водата е основа на живота на нашата планета
и на човешкото тяло
Животът на земята се е зародил във водна среда. И сега 2/3 от нашата планета е вода. Водата е
един от четирите основни елемента и една от стихиите в природата. От древни времена тя има
огромно значение за хората, дори е била обожествявана. Всеки човек носи своя собствен океан в
себе си. Водата е основната среда на живата материя. Тя осигурява обмяната на веществата и в нея
протичат всички биохимични и физиологични процеси в човешкото тяло. Безспорен научен факт
е, че човекът може да издържи без храна няколко седмици, докато на жажда издържа само 3-4
дни. Нашето тяло се състои предимно от вода и независимо дали това са органи, клетки, телесни
течности - навсякъде водата е определящият елемент. Кръв, сърце, бели дробове, черен дроб,
кожа и мускулатура използват течността като двигател за почти всичките си функции.
Около 70% от тялото на възрастен човек е съставено от вода. При раждането, водата
представлява приблизително 80% от теглото на бебето. 85% от мозъка е вода, 94% от кръвта
също се състои от вода. Идеалното съдържание на вода в телесните клетки е около 75%.
Водата е основният разтворител за всички храни, витамини и минерали. Тя участва в
раздробяването на храната на по- малки частици, в нейния метаболизъм и асимилиране.
Водата повишава способността за усвояване на жизнено важни вещества, съдържащи се в
храната, чрез нея те се транспортират до всички органи и клетки на тялото.
Именно водата е тази, която извежда токсините, отровите и баластните вещества през различни
части на тялото – най-вече чрез потта и урината.
Водата е и най-важният елемент от системата за охлаждане на организма и предпазване от
прегряване – чрез потта и дишането
Водата овлажнява кожата по естествен начин и осигурява правилно образуване на клетки, за
да й придаде здрав, блестящ външен вид.
Водата е транспортното средство и на кръвните клетки, повишава ефективността на зареждане
с кислород на червените кръвни телца в белите дробове.
Водата е необходима за производството на всички хормони, които мозъкът синтезира, вкл. и
мелатонинът – хормонът на съня. Пиенето на повече вода съдейства за доброто настроение,
добрата концентрация и спокойния сън, премахва стреса.
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Водният баланс – важен за всички функции на тялото
И така, редом с дишането, пиенето на вода е най-важно за нашия живот. Водата е изключително
важна за метаболизма. Цялото тяло, и особено мозъкът, зависи от редовното снабдяване с вода,
за да бъде в добра форма и да функционира добре. За да се запазят умствените способности, не е
достатъчно само да се допълва загубената течност. По-добре е, ако през целия ден се разпределят
достатъчни порции пиене с цел да не се позволява на чувството за жажда да се появи.
За да се запази водното равновесие, човек трябва да приема поне 1,5 – 2 л. вода като според
последните проучвания се препоръчва ежедневен прием на 30 милилитра вода на 1 килограм
телесно тегло. Децата обаче трябва да пият повече вода, в сравнение с възрастните, защото
процесът на нарастване и делене на клетките се изразходва много вода. Например за дете
20 кг – 1,4 литра вода на ден (или 70 милилитра вода на килограм тегло).
Потребностите от вода варират в зависимост от пола, климата, възрастта, физическото
натоварване и масата на тялото. Хората с наднормено тегло също се нуждаят от повече вода –
препоръката е, тя да е 1 допълнителна чаша дневно на всеки 10 излишни килограма. През лятото
нуждите от вода също са по-големи, защото е по-топло, и тялото е в по-голяма степен изложено
на слънчеви лъчи, вятър и солена вода, които изсушават не само кожата, но дехидратират и
цялото тяло. През зимата и ранната пролет водата също е важна, защото в храната ни има помалко витамини и фибри, а тялото се нуждае от повече енергия. Имунната ни система отслабва,
а водата е естествената й защита, изхвърля отровите, вкл. бактериите, микроби и вируси.
Когато е студено, за да регулира правилно процеса на топлообмен и да се предотврати риска
от простуда, е необходимо тялото да бъде добре хидратирано.

Любопитно за водата
1. Около 70 % от Земята е покрита с вода, 97% от нея се намира в моретата и океаните и е солена,
само 3 % е годна за пиене, като 2% са замразени в полярните ледени шапки, следователно за
пиене остава само 1%. Общото количество вода на Земята е около 1 358 милиона куб. км Земята
е единствената планета в Слънчевата система, на която има течна вода и засега е единствената
планета, за която се знае, че има живот.
2. Ежедневно от повърхността на Земята се изпаряват 1,000,000,000,000 /трилион/ тона вода, но тя
се връща обратно във вид на валежи. На планетата ни никога няма да има нито повече, нито помалко вода, отколкото има сега. Водната система на Земята е затворена система. Количеството
на водата на планетата Земя е едно и също, но не и концентрацията и в различните части
на атмосферата и хидросферата, между тях има постоянен преход на вода, който се описва
като кръговрат на водата: изпарение от водни басейни, растенията и животните във въздуха,
концентрация на водни пари и охлаждането им в облаците, последвано от изливането им върху
земята под формата на дъжд.
3. Звукът се движи пет пъти по-бързо под водата отколкото във въздуха. След изпаряване на вода,
молекулата прекарва десет дни във въздуха. Водата помага за регулиране на температурата
на Земята. 85% от фауната на земята се намира в океана. Животинският свят около водните
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басейни е много по-населен, отколкото този в сухите места. Причината е, че там виреят повече
растения, следователно - повече храна за животните.
4. В природата съществуват около 1330 вида вода. Те се различават по произхода си (дъждовна,
дълбоко подпочвена, от пресен сняг или ледник и т.н.), по количеството и характера на
разтворените в нея вещества. Водата е единственото вещество, съществуващо при естествени
условия в три форми : твърдо, течно и газообразно
5. Водата за пиене не съдържа калории. Морската вода обаче съдържа 1.5 грама белтък и много
други хранителни вещества. Учените са изчислили, че Атлантическият океан има „хранителни
свойства” равни на 20 хиляди реколти, събирани за една година на цялата суша.
6. Водата може да лекува. Учените твърдят, че само с пиене на вода могат да се премахнат
редица заболявания като грип и простуда, защото имунната система зависи в голяма степен от
съдържащите се в организма течности, а водата изхвърля по-бързо отровите, вкл. микробите,
бактериите и вирусите.
7. В последните десетилетия науката откри и друго интересно и изключително важно свойство на
водата – тя “запаметява”. Паметта на водата е нейната жизнена сила. Енергийни изследвания на
води, както и класически спектрален анализ показват, че водите са много различни една от друга
и че въздействието им върху организма се дължи колкото на техния химически състав, толкова
и на енергийната им характеристика, на тяхната „жизнена сила”. При изворните и минералните
води тя е многократно по-голяма в сравнение с тази на трапезните и на чешмяната вода.
8. Прекалено студеният климат също може да е толкова сух, колкото и най-сухата пустиня.
Причината се крие в това, че студеният въздух не може да поема много влага

Недостиг на вода
Жажда
Причини за недостиг на течности:
Горещина
Силен вятър
Сух въздух (напр. от парно отопление)
Физическо натоварване, спорт, игри
Усилена умствена дейност
Температура
Повръщане, грип, инфекциозни заболявания
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Дехидратация
При дехидратация организмът разполага с различни предупредителни сигнали. Един от тях е
жаждата. Тя сигнализира, че вече сме загубили 1-2% от водата в тялото си. Обезводненото тяло е
подложено на стрес, а това може да бъде съпътствано от нарушаване на функциите на нервната
система - появяват се умора, главоболие, нарушена концентрация, намалена памет. Увеличава се
и рискът от развитие на жлъчно-каменна и бъбречно-каменна болест. Ето защо е препоръчително
да не се чака ожадняване, а да се пие вода редовно и на малки порции в рамките на деня. Приемът
на вода също така може да благоприятства диетичните програми при децата, защото намалява
усещането за глад. Това е и един от най-добрите начини да се намали или контролира теглото.
Препоръката на експертите по хранене към децата със свръхтегло и затлъстяване е да изпиват
винаги по една чаша вода, когато изпитват чувство на глад - по този начин мозъкът получава
сигнал, че стомахът не е празен.

Симптоми на недостига на вода

Загуба на вода (в литри)

Загуба
на вода

Симптоми

(в % на тегло)

Деца
10 години,
30 кг

Деца
15 години,
60 кг

Възрастни
70 кг

1%

• Лека жажда

0,3

0,6

0,7

2%

• Намаляване на издръжливостта
• Предразположеност
към мускулни болки

0,6

1,2

1,4

3-5%

•
•
•
•

Суха кожа и лигавици
Намален поток на слюнка и урина
Отслабване на силата
Зачервявания по кожата

0,9-1,5

1,8-3,0

2,1-3,5

5-10%

•
•
•
•

Повишен пулс
Усещане за световъртеж
Главоболие
Намалени обеми от кръв

1,5-3,0

3,0-6,0

3,5-7,0

Объркване
Отекъл език
Набръчкана, безчувствена кожа
Спазми

3,0-4,5

Около
6,0-9,0

7,0-10,5

Над 4,5

Над 9,0

Над 10,5

•
•
10 - около 15%
•
•

Около 15%

• Смърт
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Особености при децата
Поради по-високата физическа активност и необходимостта от повече енергия децата в поголяма степен са застрашени от дехидратация. Съотносимият към теглото дневен воден оборот
(приемане и отделяне на вода) при децата е по-нисък отколкото при възрастните и по този начин
прави уравновесяването на водния баланс по-чувствително към нарушения.
Децата не могат толкова ефективно да се адаптират към екстремните климатични условия както
възрастните, тъй като те имат сравнително по-малка телесна повърхност. Трябва да се отбележи
и факта, че децата имат едно сравнително по-силно производство на топлина при физическо
натоварване отколкото възрастните. Тяхната възможност за образуване на пот поради тази
причина е значително по-малка и телесната им температура може по-бързо да се покачи. В
допълнение към това е и обстоятелството, че малките деца имат понижено усещане за жажда.
Поради това във всекидневието им не трябва да се интегрира само храната, но и пиенето на вода.

Последиците от неуравновесен воден баланс при децата
Различни изследвания показват, че дори недостиг на течности от 1 до 2 % намалява умствените
способности. Едно от тях е проучването на влиянието на бавното покачване на температурите (от
20 на 29 °С) върху постиженията на децата. Установено е, че способността да разбират изречения,
или да си припомнят понятия значително намалява след няколко часа. Тези резултати били
потвърдени от следващите часове – оказва се, че краткотрайната памет е влошена.
Друго изследване стига до извода, че недостигът на течности не се отразява негативно само върху
способностите за запаметяване на краткотрайната памет. Действията на дехидратираните хора
са по-бавни, те имат по-слаба способност да се приспособят, губят по-лесно последователността
и имат по-големи затруднения да разбират сложни взаимовръзки. Особено забележително в
това изследване е, че умствената способност на следващия ден е още по-силно ограничена
отколкото директно след загубата на течности. За да се запази цялостната умствена способност,
не е достатъчно да се допълни в последствие загубеното количество течност. По-добре е да се пие
достатъчно и равномерно през деня и да не се позволява на жаждата изобщо да се появява.

Консумация на вода
Часовете по спорт и физическа култура
Точно по време на часовете по физкултура и спорт, където се стига бързо до повишена загуба на
течности, трябва да се наблюдава внимателно процеса на дехидратация. Поради това е важно
също така и да се изравнява течността, която е отделена с потта. Децата остават внимателни и
в добра форма за часа по спорт, а и за следващите часове, ако пият достатъчно вода. Водата се
пие преди или по време на спортуването, а не след това - със стайна температура и на малки
глътки. Най-голямата грешка, която правят повечето спортуващи е веднага след приключване
на тренировка, да пият студена вода. Така се натоварват бъбреците и сърцето, а от студените
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течности организмът се стресира.Точно в часовете по спорт и физическа култура консумацията на
вода от децата е от особена важност, защото тогава те се потят най-обилно. Почивките за пиене
предпазват от дехидратация, а освен това осигуряват доброто протичане и на другите часове.
Ако учениците получат достатъчна възможност да пият преди началото на часа по спорт, то не е
непременно задължително да се прави почивка за пиене и по време на самия час.
Любопитно: Повишената консумация на напитки не означава оптимално снабдяване с течности.
Това е резултат от редица изследвания на храненето на деца и младежи на възраст от 6 до 17
години. В повечето възрастови групи препоръките се постигат на средно ниво, но погледнато
индивидуално, около половината от децата пият твърде малко. Трябва да се има предвид, че
високата консумация на напитки е свързана с употребата на газирани напитки и плодови, или
зеленчукови сокове.

Препоръчани напитки
От медицинска гледна точка идеалната напитка за деца и младежи е без калории, чиста и без
съдържание на кофеин. Най-добрите средства за утоляване на жаждата по тези причини са
напитки, разредени с изворна вода в съотношение 3:1 и плодови или зеленчукови сокове без
добавена захар. Също така и разтворимостта на напитките оказва влияние върху усвояването на
течности. Така изотонните напитки имат същата концентрация на частици като кръвната плазма и
бързо биват възприети от тялото. Хипотонните напитки (напр. водата) съдържат по-малко частици
от кръвната плазма и се усвояват бързо. Не се препоръчват хипертонните напитки като плодови
сокове и газирани напитки. Те имат по-висока концентрация на частици и за кратко те извличат
вода от тялото, за да разредят концентрираните частици на напитката до концентрацията на
частици в кръвта.

Напитките, които употребяват деца и младежи
са разделени на 3 групи:
подходящи: чешмяна вода, изворна вода, трапезна вода, плодов чай, билков чай, силно
разредени плодови сокове, зеленчукови сокове.
по-малко подходящи: чисти плодови сокове, плодови напитки и нектари, напитки със
съдържание на подсладители от типа „лайт”.
неподходящи: черен чай, кафе, газирани напитки, енергийни напитки, студен чай, алкохолни
напитки.
Кофеинът разстройва децата. Дори няколко милиграма могат да предизвикат сърцебиене,
нервност, коремни болки, нарушения в съня и главоболие.
Препоръчителни, но само при определени условия са млечните смесени напитки. Повечето са
богати на калории и хранителни елементи и са подходящи по-скоро като междинно хранене, но
не и като средство за утоляване на жаждата. Освежаващите напитки и соковете се смятат за сладка
храна или съответно за междинни хранения. По препоръка те трябва да се приемат само от време
на време, максимално по една чаша на ден.
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Изворни води
Те водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с природна чистота,
с отсъствие на токсични микрокомпоненти и показатели, които в натурално състояние отговарят
на нормите за води за човешка консумация. Обикновено това са води с температура далеч под
20ºС и ниска минерализация – под 200 мг/л, студени и чисти води с наличие на незначителни
количества соли, които се бутилират на водоизточника, без каквато и да е обработка. Те са води са с
ниска обща минерализация и ниско съдържание на натрий. Често, когато са планински, изворните
води са от екологично чисти зони без индустриална дейност в радиус от десетки километри от
изворите. Заради уникалната комбинация от ниска минерализация и ниско съдържание на натрий
изворните води са подходящи за ежедневна употреба наистина от всички – от новородени до
възрастни хора. Те са подходящи също да се използват и при диетични режими, целящи редукция
или контрол на теглото.

Трапезни води
Трапезната вода също е с ниска минерализация, но за разлика от изворната се подлага на допълните
процедури (най-вече пречистване), за да се отстранят нежелани микро или макро елементи.
Макар да не са „недокоснати” от човешка ръка благодарение на съвременните технологии за
бутилиране, както изворните, трапезните води също са гарантирано чисти и подходящи за
ежедневна употреба.
При всички бутилирани води е важно да се чете етикетът, където производителите са задължени да
обявяват състава на водата и да предупреждават за някои нейни свойства, които не са подходящи
за всички групи потребители.

Проблеми при децата
Много е трудно да се обясни на дете, защо му е забранено да пие определени напитки, или яде
определени храни. Важна роля тук имат родителите, които могат да разрешат или забранят
покупката на вредни храни. Затова всеки родител трябва да е отговорен и да намери начина да
изгради в детето си самосъзнание. Също така е много важно възпитанието в училище.
Купуването на вредни храни не зависи само от семейството – в училище е много силно и
влиянието на групата, на средата. Детето се стреми да се впише в тях и да намери своето място
сред останалите, особено когато едно нещо е модерно сред връстниците му. В училището трябва
да присъстват и водата и храната, но с отговорност от държавата за съдържанието и качеството
им. Проблемът с храненето в училище и в детската градина има отражение и в статистиките на
Министерство на здравеопазването, които са доста притеснителни. Последните предупреждават
за крайно влошено здраве, диабет и сърдечни заболявания при децата от предучилищна възраст
и детска градина.
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Прием на вода
Лекарите препоръчват да се пие по една чаша вода преди хранене - тя отмива остатъците от
предишни хранения и запълва част от стомаха. Добре е заедно с водата да има и предястие –
зеленчук или плод. Водата отмива остатъците, а зеленчукът активира червата с целулозата и
фибрите си и благоприятства усвояването. Пиенето на вода може да е по всяко време на деня ,
за да може да се приеме дневната дажба. Друга причина за прием на вода между храненията е да
не се бърка жаждата с глада, което явление при децата се наблюдава много по-често отколкото
при възрастните. Това означава – вода навсякъде и по всяко време.
Минералните води трябва да се пият отговорно, след внимателно запознаване със съдържанието
им. Води със съдържание на флуорид над 1.5 мг на литър не са подходящи за ежедневна
употреба от деца под 7-годишна възраст. Не само флуорът, но и всеки друг елемент, съдържащ
се под формата на съединения в минералните води, не трябва да се приема прекалено много.
В този смисъл не е препоръчително ежедневното пиене само на минерални води. Всички
минерални води трябва да се редуват с трапезни, а още по-добре с изворни, особено когато
изворните води се добиват в екологично чисти райони високо в планината.
Водата трябва да е със стайна температура, да се пие на малки глътки и по една чаша често през
деня. Студената вода стресира организма, а топлата не е вкусна за децата. Не са препоръчителни
големи количества вода наведнъж, тъй като се натоварва сърцето. Ако сме жадни – да изпием
една чаша, а след известно време – още една. Най-добрият начин да се избегне дехидратацията
е да се пие вода по график, например по чаша на всеки час.

Изводи
Поради медицински и хранително–психологични причини учениците
трябва да пият повече вода
Много деца и младежи пият твърде малко вода. Фактическото количество, което изпиват,
обикновено е под препоръчаното от експертите.
Едно достатъчно снабдяване с течности е предпоставка за здраве и продуктивност. При
недостиг на вода мозъкът не е достатъчно снабден с хранителни вещества. Последствията са
умората, удълженото време на реакция и намалена способност за концентрация.
Научни изследвания показват, че учениците не приемат толкова добре нов учебен материал
след фази на жажда – например след часовете по спорт.
Жаждата е предупредителен сигнал, който показва дефицит на течности. Затова човек не трябва
да чака да ожаднее, а по-добре да пие редовно, за да не се появява жаждата.
Пиенето на вода в училище трябва да бъде насърчавано, защото в детството се изграждат
хранителните навици на децата. Посредством активното насърчаване да се пие редовно
вода, учениците свикват на здравословни навици, които много вероятно е да запазят
и извън училище.
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Втора част: Помощни материали
за часовете на класа
Тези материали дават практически съвети как програмата „Вода в голямото междучасие”
да формира у децата основни знания за правилната хидратация на тялото и връзката й
със здравословния начин на живот и да създаде полезни навици още в най-ранна възраст.
Забавните занимания не само дават информация, но и мотивират малките ученици да
участват лично чрез различни игри и забавни викторини. Материалите трябва да се
разбират само като предложения или ориентировъчна помощ, които всеки учител може
да ги допълва или интерпретира според интересите и възможностите на своите ученици.
Като времева рамка трябва да се планират два часа на класа.

Целта е в часа на класа децата:
Да добият представа, че водата представлява голяма част от нашето тяло
и е важна за неговото функциониране и доброто му здраве;
Да научат защо редовното приемане на течности е много важно, не само за
здравето им, а и за постиженията им в учебния процес, спорта, игрите;
Да добият обща представа за опасностите от дехидратацията на тялото
и последствията от нея;
Да разберат кои напитки са вредни и кои полезни за тях;
Да научат на практика по колко пъти на ден, какви количества и каква вода да пият;
Да придобият общи навици за редовно пиене на вода, да развият
собствени идеи за здравословно хранене.

Тези материали биха могли да бъдат използвани и допълнени в часовете по естествознание,
биология и химия, а също така и по физическо възпитание в частта – „Пиенето на вода и
спортуването”.
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Първи час на класа:
Основни знания за пиенето на вода и различните видове напитки
Провеждане
В началото на часа учителят обяснява популярно значението на водата за хората,
растенията и животните. Учениците се опитват да предадат важното съдържание понататък. Следват различни задачи или игрови въпроси.
Самостоятелно поставяне на пиесата във втория час на класа, след като в първия учителят
е преподал базови знания за водата и видовете напитка.
Свободно обсъждане между учениците и учителите на различните видове напитки,
навиците за пиене и т.н.

Допълнителен материал – забавни въпроси и задачи
1. Дайте колкото може повече определения за вода:
Топла, студена, бистра, течаща, чешмяна, минерална, изворна, сладка, трапезна,
чиста, дъждовна, морска, солена, замърсена, пречистена, кислородна, жива...
2. Кое е излишното:
(три от думите съдържат някакъв общ признак, а четвъртата се отличава)
Плодов сок, лимонада, сироп, вода (единствено водата няма захар)
Дъждовна, морска, солена, изворна (само изворната става за пиене)
Дърво, цвете, човек, камък (камъкът няма нужда от вода)
3. Забавни въпроси (отворени)
От какъв кран не може да се пие вода? – пожарен
Без какво не могат да живеят хората? – без вода
В какъв съд не можете да донесете вода? – цедка, решето
С какво поливаме растенията в къщи, с какво напояваме градините? –
с вода, следователно растенията имат нужда от вода
Какво пият животните? – вода, следователно и те имат нужда от вода
Какво правим с водата – пием я, къпем се, готвим, поливаме растенията,
разхлаждаме се, перем дрехи, мием мръсни съдове, пода и т.н., почистваме
тоалетната, произвеждаме енергия (ВЕЦ), водното колело на мелниците
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4. Видове напитки
В часа се носят различни напитки в еднакви чаши - плодов сок, газирана напитка, мляко,
чай, вода. Нека учениците ги подредят по групи, според тяхната полезност.
Газирани напитки, плодов сок от кутия, студен чай от бутилка – съдържат захар и
консерванти, имат много калории и не утоляват жаждата, вкусни са, но не бива да
се прекалява с тях, водят до затлъстяване, заболявания, хронична умора, безсъние,
понякога водят до дехидратация, защото имат диуретични последствия
Мляко, прясно изстискан фреш – полезни са, съдържат най-различни минерали и
витамини, полезни за човешкото тяло, но всъщност организмът ги приема като храна,
а не като течност
Билков чай – полезен е в умерени количества, но не замества водата, с билките също
не трябва да се прекалява, а също така и със захарта в чая , често има диуретично
действие и може да доведе до обратния ефект
Изворна или трапезна вода – набавя чиста енергия на целия организъм, вкл. и на
мозъка, не съдържа калории и утолява жаждата, подпомага всички функции на
организма, изхвърля отровите
Извод: различните напитки не могат да заменят водата, дори да са полезни за организма.
Пиенето им в умерени количества през деня, не може да замести пиенето на достатъчно
вода.

Водата в човешкото тяло – онагледяване
Материали
2 фунии, 1 по-дебела гумена тръба или парче маркуч, 1 купичка, 1 балон, няколко малки
бели гъби, тънка тръбичка, оцветена вода
Обяснение
Водата се сипва в „устата” - с нея пием (фуния 1), минава през „стомаха” (тръбичката)
и попада в „червата” (купичката). „Кръвните клетки” (гъбите) се напояват и задържат
полезните вещества от разтворената храна (боята) и транспортират водата от „червата”
през тялото в „бъбреците” (гъбите се изстискват във фуния 2). В „пикочния мехур” (балон,
прикрепен отдолу на фунията) се събира „урината”, и после тя се изхвърля от тялото
(тънката тръбичка, прикрепена към балона отдолу).

Разговор за навиците
Обсъждат се примерни теми, а учениците сами трябва да стигнат до отговорите:
кога пият вода, кога усещат жажда – след спорт и игра, когато са уморени, когато им е
топло, когато са яли сладко или солено, когато учат повече
как усещат жаждата – като вкус в устата, като желание, като умора или друго,
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какви напитки утоляват най-добре жаждата – сладки, газирани, студени, топли, чай,
мляко или вода
кои напитки са им вкусни и защо, кои са полезни и кои не, независимо от вкусовите им
качества
по колко пъти на ден пият вода и достатъчно ли е, кога пият – в къщи, в училище, сутрин,
вечер, при хранене и др., каква вода пият и как – топла или студена, наведнъж или по
малко, на глътки или по цели чаши – да разкажат собствените си усещания и опит
Оставете учениците да обсъждат този въпрос и помежду си в свободен разговор. Идеята
е да се убедят един друг в полезността на навиците си. В дискусията класът може да си
изработи собствени правила за пиене – например, ще пием вода три пъти дневно, ще
пием вода в голямого междучасие, няма да пием газирани напитки, ще пием винаги по
чаша вода преди хранене и т.н.

Втори час на класа:
Смешна пиеска:„ Ламята, която пиела само боза”
Това е занимателна игра под формата на малка пиеска, в която децата влизат в роли и така
затвърждават наученото за водата и нейното значение за здравето. Практиката показва,
че малките ученици участват с удоволствие в импровизирани драматизации и успяват да
мобилизират интереса и вниманието си, за да възприемат нужната информация. Пиесата
е направена така, че не изисква никаква репетиция, за децата остава само игровата част,
а драматургичната се изнася изцяло от учителя, който чете репликите си от брошурата.
В първите 10 минути от часа учителят обяснява на децата, че днес ще поставят пиеската
за злата ламя, която пиела само боза и безалкохолни, но не и вода. Тази ламя е заключила
изворите и в царството вече нямало никаква вода за пиене. Всъщност, освен зла, ламята
била и глупава, защото не знаела колко важна е водата особено за децата. Иначе нямало
да заключи изворите. А защо водата е толкова важна за децата? Поне по 5 причини. Тук
учителят става и написва на дъската петте причини:
защото самите ние повече от половината сме вода
защото когато сме жадни, не можем да запомняме добре в клас
защото, децата имат нужда от два пъти повече вода отколкото възрастните
защото, когато не сме пили вода, се уморяваме много лесно
защото, когато сме жадни, огладняваме
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После започва да разпределя ролите, като чете действащите лица и пита има ли желаещи
за всяка от ролите. При четенето на ролите децата получават неусетно допълнителна
информация за водата.
ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА:
1. Принц – по цял ден играе футбол, поти се много и трябва да пие много вода.
2. Принцеса – по цял ден чете глупави приказки и много плаче и със сълзите си изплаква
водата от тялото. Затова и тя трябва да пие много вода.
3. Цар – по цял ден стои на най-високата кула на двореца, за да гледа колко голямо е
царството. Вятърът го духа, а от това се ожаднява.
4. Царица – тя е много зиморничава и по цял ден надува парното в двореца, въздухът се
изсушава, а от това се ожаднява.
5. Свинар – той е просто много глупав и не знае, че трябва редовно да пие вода.
6. Разказвач – това е учителят, който чете репликите си от книгата и с тях направлява
действието.
7. Народ – всички останали деца, които също имат задача – да оценяват отговорите на
главните герои: когато отговорът е правилен, класът вика „а-а-а”, а когато е неправилен,
вика „у-у-у”.
Когато ролите са раздадени, учителят поканва децата да прочетат още веднъж петте
причини да се отключат кладенците, които са написани на дъската, и извежда действащите
лица пред класа, като петимата – царя, царицата, принцът, принцесата и свинарят –
застават с гръб към дъската, така че да не виждат написаното на нея. Ламята застава с
лице към тях и съответно към дъската. Пиесата започва.
РАЗКАЗВАЧ:
Преди много години в едно далечно царство се появила зла ламя, която пиела само боза.
Но ламята не пиела само боза, а пиела и всякакви други безалкохолни. Затова ламята
решила да остави царството без вода и както решила, така заключила всички извори.
Разтревожил се народът на царството и решил да изпрати при ламята царя, царицата,
принца, принцесата и свинаря, за да я молят да отключи изворите. А защо и свинаря ли?
Защото ламята, която пиела само боза, била истинска свиня, а свинарят знаел да говори
свински език. Народът гледал своите пратеници и когато те говорели правилно, ги
поздравявал като викал „а-а-а”. Я покажете как поздравявате за верен отговор!
НАРОДЪТ:
А-а-а-а…
РАЗКАЗВАЧ:
Ако пък някой сбъркал и не можел да отговори правилно, народът викал „у-у-у”.
Я да видим как викате, когато някой сбърка!
НАРОДЪТ:
У-у-у-у…
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РАЗКАЗВАЧ:
Точно така! Отишла свитата при ламята и казала: „Ламьо, отключи ни изворите!”. Хайде
цялата свита да каже това на ламята.
ВСИЧКИ:
Ламьо, отключи ни изворите!
РАЗКАЗВАЧ:
А ламята, която пиела само боза и не само боза, ами и всякакви други бози, отговорила:
„Защо да ви ги отключвам?”. Хайде, ламьо, отговаряй.
ЛАМЯТА:
Защо да ви ги отключвам?
РАЗКАЗВАЧ:
„Кажете поне по една причина всеки” – добавила ламята и пръв отговорил царят. Хайде,
царю, кажи на ламята защо трябва да отключи изворите.
Царят трябва да посочи една от петте причини, които са били написани на дъската в
началото на часа, например „Защото, когато не сме пили вода, се уморяваме по-лесно”.
Той отговаря и народът вика „а-а-а”, ако отговора на царя го има на дъската и „у-у-у”, ако
царят отговори нещо друго.
РАЗКАЗВАЧ:
„Кажете още една причина” – настоявала ламята (детето, което изпълнява ролята на ламята
повтаря репликите си, които му подава разказвачът) и тогава отговорила царицата…
Царицата на свой ред казва причина да бъдат отключени изворите и народът я оценява
с възгласи.
РАЗКАЗВАЧ:
„Няма да ги отключа – казала ламята, която се наливала с всякакви сладки безалкохолни –
искам още причини!” (ламята повтаря). Тогава напред излязла принцесата и отговорила:…
Принцесата казва своята причина. Ако повтори нещо вече казано от другите, народът,
който, за разлика от другите, вижда написаното на дъската и следи кое е казано и кое
остава да се каже, пак вика „у-у-у”. За по-голяма яснота, разказвачът (учителят) задрасква
всеки отговор, който вече е даден.
РАЗКАЗВАЧ:
„Не съм доволна – казала ламята и понеже пиела много газирани безалкохолни се оригнала
и от устата й излязъл огън. – Трябват ми още причини защо да отключа изворите”. Тогава
излязъл принцът и казал:…
Принцът отговаря, народът го оценява с възгласи, а разказвачът задрасква и
предпоследния от петте възможни отговора.
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РАЗКАЗВАЧ:
Ламята нервно тропнала с крак, а била нервна, защото сутринта била пила някакво
безалкохолно с кофеин, и казала: „Не, не, не! Няма да ги отключа! Искам още една причина”
(ламята повтаря, насърчена от учителя). Тогава напред излязъл свинарят и казал:…
Свинарят излиза и казва последната възможност. Народът го оценява.
РАЗКАЗВАЧ:
„Хаде, ламьо, отключвай изворите!” – казал свинарят (той повтаря).„Добре – казала ламята,
- ще ги отключа” (ламята повтаря). Отключила ламята изворите и всичко в царството си
тръгнало по старому. Народът останал доволен. Покажи, народе, как си доволен.
НАРОДЪТ:
А-а-а-а…
РАЗКАЗВАЧ:
А пък злата ламя, която пиела само боза, и не била само зла, ами и глупава, и не пиела
само боза, а и всякакви други сладки, газирани и боядисани безалкохолни, точно тази
ламя продължила да пие точно тези неща, станала още по-дебела, подула се още повече
и легнала да спи. Спала хиляда години и още не се е събудила. И днес в тихите нощи
можете да я чуете как хърка и се оригва. Хайде сега всички актьори да се поклонят, а
публиката да ръкопляска!

С това часът на класа завършва.
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