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Abstract  

 

The fight against climate change and the European Green Deal, the 

environmental policy, the common fisheries policy of the European Union  

–all these policies protect natural resources and our own lives.  Ecological 

culture must be built at an early age. To expand the knowledge and 

specially to form a personal attitude of adolescents to environmental 

protection, to the preservation of our home - Earth, we suggest to play 

the game "How many fish to catch?"- an adapted version of the game 

“Harvest”. 
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Ние, хората, притежаваме общи ресурси - въздух, вода, земя, минерали, 

рибни ресурси, енергийни източници. Те са ни необходими и сме зависими от тях, 

за да живеем добре. Но трябва да бъдем и отговорни при тяхната експлоатация, да 

ги управляваме отговорно, а не само да се стремим към големи печалби и да 

действаме егоистично. През 1968 г. Гарет Хардинг измисли термин за това 

поведение на хората – „трагедия на общите блага“.1 Основната му идея е, че 

хората, действайки в полза на собствените си интереси, са способни завинаги да 

унищожат скъпоценни ресурси. 

Борбата с климатичните промени и Европейската зелена сделка, политиката 

за опазване на околната среда, общата политика в сферата на рибарството на 

Европейския съюз са насочени точно към това – да опазим природните ресурси и 

нашия собствен живот. Ако само една държава емитира високи нива на въглероден 

диоксид, последиците може да се незначителни, но когато много страни изпращат 

в атмосферата големи количества от въглероден диоксид , всички са засегнати. 

Вероятно налагането на квоти за риболов не се харесва в краткосрочен план, 

защото ограничава печалбата, но в дългосрочен план е важно, за да не изчезнат 

рибните ресурси. 

 

Екологичната култура трябва да се изгражда още в ранна възраст, в 

училище с различни дейности, участия и инициативи с учениците. 

 За разширяване на знанията и особено за формиране на личностно 

отношение на подрастващите към опазване на околната среда, към съхранението 

на нашия дом – Земя, предлагаме играта  „Колко риба да уловя?“2 

 

 

                                                           
1 През 1968г. биологът Гарет Хардин публикува в сп. Science статията „Трагедията на 

общите блага”. Той дава пример с общо пасище, на което всички от селото пасат 

животните си. В желанието си за печалба и по-висок стандарт на живот,  хората започват 

да увеличават броя на животните, докато накрая ливадата е унищожена и всички губят. 

2  Играта „Колко риба да уловя?“ е адаптирана по The Systems Thinking Playbook for Climate 

Change:A Toolkit for Interactive Learning Linda Booth Sweeney, Dennis Meadows, Gillian Martin 

Mehers, Published by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

2011 
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Образователните цели на играта „Колко риба да уловя?“ са: 

1. Учениците да осъзнаят защо Европейският съюз налага определени квоти 

за риболов. 

2. Учениците да разберат, че ресурсите трябва да се управляват чрез 

определени политики. 

Образователните резултати от играта се очаква:  

1. По интересен начин и чрез личен опит учениците са изпитали 

последиците от неразумното експлоатиране на рибните ресурси.  

2. Учениците са стигнали до извода, че не са важни само краткосрочните 

печалби, а трябва да има целенасочена политика, която да осигурява 

дългосрочното разумно използване на природните ресурси.  

3. Учениците са формирали отношение и поведение за опазване на  

рибните популации и на околната среда. 

Правила на работа в играта „Колко риба да уловя?“ 

1. Общи условия 

Участниците се запознават с техните роли на екип от хора, които се 

прехранват с риболов. Целта на всеки отбор е да получи максимално количество 

средства до края на играта.  

Всяка риба, която уловят струва 1 евро. Накрая всеки рибарски екип ще 

преброи средства, които е спечелил. 

Океанът поддържа максимум 50 риби.  

Играта започва с между 25 и 50 риби в океана. Никой не знае точно колко 

са рибите в кутията – океан. 

Ще се играе от 6 до 10 години, като се вземат по един кръг решения 

годишно. 

Максималният улов е между 0 и 8 риби на флота /на отбор/ на годишен 

рунд.  



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           4 | 
 

2. Работа на отборите  

С всеки кръг от решения, отборите приемат колко риби ще се опитат да 

уловят през тази година.   

След дискусия във всеки отбор, той записва на лист хартия броя на 

желаните риби за годината. Той е т.н „рибарска мрежа“ на отбора, поставя се в 

кораба на отбора /чашката или кутията/ и се занася при водещия на играта.  

След като събере всички кораби, водещият започва изпълнението на  

поръчките на отборите, на случаен принцип като разбърква реда на чашите със 

затворени очи, като пълни всяка от тях с поискания брой риби. Това е 

необходимо, за да могат играчите да обмислят спокойно своята стратегия и да не 

бързат първи да занесат своя „кораб“.  

 Като приключи той връща на всеки отбор неговия кораб с рибата в него.  

Ако поръчката на даден отбор надвишава броя на рибите, останали в 

океана, то той не получава нито една риба през съответната  година.  

След като всички поръчки бъдат изпълнени и корабите са върнати на 

отборите, рибата в океана ще се регенерира. 

Как се регенерират рибите?   

Ако в „океана“ са останали над 25 риби водещият добавя толкова, че да 

станат 50. Ако са останали по-малко от 25, то той добавя още толкова, колокота са 

останали. Например, ако в кутията са останали 12 риби, добавя още 12, ако са 

останали 15, добавя още 15 и т.н. 

Играта продължава така между 6 и 10 „години“ – като на всеки кръг 

отборите правят своите поръчки за улов, а водещият „регенерира“ рибните 

ресурси както е посочено по-горе. 

Участници 

Играта е адаптирана за ученици и може да се играе с целия клас. Класът се 

разделя на отбори от по максимум 5 души.  
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- Водещ - добре е той/тя да бъде преподавател, студент или ученик от по-

горен клас. Той/тя трябва да притежава умения да води играта и да реагира бързо 

на отговорите на участниците. 

Необходими материали 

1. Една голяма непрозрачна кутия или някакъв друг непрозрачен 

контейнер, който играе ролята на океан. Кутията трябва да е достатъчно голяма, 

да има отвор или капак, така че да можете да вадите с ръка определен брой от 

рибите, които се намират вътре. 

2. 250 риби – може да са копчета, монети от 1 стотинка или изрязани от 

хартия или картон малки рибки. 

3. По една хартиена чаша за кафе или малка кутийка на всеки отбор, които 

ще представляват риболовните кораби. Те трябва да са еднакви на външен вид и 

да са номерирани с цифри 1, 2 ,3 ,4 ... в зависимост от броя на отборите. 

Възможно е и да им се дадат имена или всеки отбор да напише върху своята 

кутийка името на „кораба“. 

4. По 10 малки хартиени листчета на всеки отбор. 

5. Пространство, където да бъдат разпределени отборите и да работят, така 

че да не чуват обсъжданията на съучениците си. 

Времетраене 

Играта може да се изиграе за време между 15 и 30 минути в зависимост от 

нейния развой. 

 

Подготовка за играта  

1. Определяне на водещ и сформиране на отборите от по 5 ученици. 

2. Набавяне на хартиени чашки/кутийки, като техния брой съответства на 

броя на отборите. 

3. Изработване на 250 хартиени рибки или набавяне на подходящи 

заместители – копчета, монети от 1 стотинка. 
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4. Подготвят се по 10 листчета за всеки отбор, които ще бъдат т.н. 

„рибарска мрежа“. 

 

Провеждане на играта  

Стъпка 1 – запознаване с правилата и ролите 

Членовете на всеки отбор сяднат на посочените за съответните отбор места. 

Раздаваи ѝм се по една от хартиените чашки/кутийки и по 10 „рибки“.  

Водещият започва играта: „Поздравления! Всеки от вас току-що е станал 

член на риболовна компания. Започвате своя риболов в океан пълен с риба. Целта 

на вашия отбор е да получи печалба от улова до края на играта, тъй като с това 

изхранвате семействата си. Ето защо всеки екип разполага с „най-съвременен 

риболовен кораб“. Дайте име на вашия кораб и го запишете на 

чашката/кутийката.“ 

След това водещият обяснява правилата на играта. Отговаря на всички 

въпроси и продължава с изясняване на задачите на участниците. Съобщава, че ще 

се играе в от 6 до 10 кръга. Всеки кръг представлява една година и ще се изиграе 

приблизително за пет минути.  

След изясняване на правилата за риболов, той обяснява как се 

възобновяват рибните ресурси, като дава пример – ако останат напр. 25 риби след 

изпълнение на всички поръчки, тогава ще бъдат добавени 25 нови риби, ако 

останат 38 риби, ще бъдат добавени 12. Ако в океана не останат риби след 

изпълнение на всички поръчки, тогава няма да бъдат добавени  нови и играта 

свършва. 

Стъпка 2 – Изграждане на „рибарска мрежа“ на всеки отбор - стратегия 

На отборите се дава няколко минути да обсъдят тяхната дългосрочна 

стратегия – т.н. „рибарска мрежа“. Те я записват на листче, поставят го в кораба 

на отбора /чашката или кутията/ и го занасят при водещия на играта.  

Стъпка 3 – Изпълнение на поръчките 

Водещият изпълнява заявките на отборите в произволен ред.  
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След като съберете всички кораби /хартиени чаши/кутийки на масата, 

водещият ги подрежда в права редица - отляво надясно - видими за всички 

участници като първо със затворени очи ги размества и след това с отворете очи 

ги подрежда в редица Така дори един отбор пръв да е подал поръчката си, тя 

може при разбъркването да бъде изпълнена на трето, четвърто или последно 

място. Това е важно, за да могат отборите да изберат стратегията си без да бързат 

първи да занесат своя кораб.  

След това подреждане водещият изпълнява заявките една след друга. Той 

изважда от всеки кораб лисчето с написания искан брой риби от океана и ги 

поставя в съответните кораби. Когато всички поръчки са обработени, водещият 

връща на отборите техните кораби. 

Стъпка 4 – Регенериране на рибите в океана 

Водещият приканва отборите да решат каква ще е следващата ѝм поръчка 

и да я запишат на листче, което да поставят в кораба ѝм.  

Докато правят това, той преброява „рибите“, останали в океана и добавя 

съответния брой нови риби.   

Стъпка 5 – Изпълнение на поръчката за втората година  

Водещият събира корабите за втората година, обработва поръчките и 

връща корабите.  

Ако някои от отборите са поискали повече риба, отколкото има в океана, те 

не получават улов. Например, ако в океана има останали 6 риби, а отборът е 

поискал 8, той не получава риба. 

Ако отборите бързо уловят всички риби, оставете ги да преминат през още 

един или два годишни цикъла, изпитвайки последиците от грешката си – ще 

останат без улов. След това водещият спира играта. 

Ако пък отборите ловят рибата „устойчиво“, а не само с цел максимална 

печалба, възможно е рибата в океана да се регенерира след всеки кръг до 

максималните 50 риби тоест популацията на рибата се запазва и е устойчива. 

Водещият може  да спре играта. 
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С повечето отбори ще трябва да се премине през поне 6 до 8 кръга преди 

участниците да изпитат последствията от своите решения. 

Ако участниците успеят след 6 до 10 кръга за запазят устойчиво количество 

риби в океана – 50 броя, водещият може да ги поздрави и да прекрати играта. 

Това означава, че са подходили разумно и са запазили възможността рибните 

запаси да се възстановяват.  

Стъпка 6 -  Резултати  

Всеки отбор записва на флипчарт или на дъската средствата, които е 

спечелил – например: 68 риби по 1 евро равно на 68 евро. 

 

Оценка на играта  

1. Учителят обсъжда с учениците поуката от играта.  

- Прави разсъждения с изчисления като аргументирано доказателство. 

Ако регенерацията на рибните ресурси е максимум 25 брой риби, които 

могат да бъдат добавени към океана всяка година, това означава че 25 риби 

годишно е максималният брой риби, които могат да бъдат събрани устойчиво без 

да се нарушат рибните ресурси.   

За 10 години теоретично могат да бъдат уловени максимум 250 риби, без да 

се намаляват рибните ресурси в океана.  

Ако разделим това число на броя на отборите и умножим по стойността на 

всяка риба и ще се получи максимално възможното средно богатство от риболова 

на всеки отбор.   

Отборите сами сравняват постигнатите резултати и ги коментират.  

Може да бъде постигнат резултат например някой отбор да е получил малко 

средства /приходи/ и това да е резултат от искането му на по-висок брой риби от 

наличните в океана в повечето години.  

- Обсъжда така наречените „гратисчии“ – тоест страни, които искат да  

реализират краткосрочни печалби, без да заплащат краткосрочната цена, 
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необходима за изпълнението на политика за опазване на околната среда и 

борбата с изменението на климата.  

 

2. Прилагане на наученото  

Учителят обсъжда още с учениците:  

 Какви политики трябва да се следват, за да постигнат максимум средства 

за всички отбори? Какви политики биха могли да се следват в реалния живот, за 

да се получи устойчив резултат? 

 Разглеждат се примери за европейски политики в ежедневния живот – 

например общата политика в сферата на рибарството, политиката за борба с 

климатичните промени. 

 

3. Всичко започва от нас 

 Обсъждат се възможността всеки човек да направи дори малки стъпки за 

подобряване на околната среда – например, не е ли възможно поне веднъж 

седмично хората да не пътуват с колата си, а с обществен транспорт или с 

велосипед. Или да не се разхищава храна, да се изключва отоплението, когато не 

е необходимо и т.н. Това не е малко!3 

 

 

                                                           
3 Един много по-сложен вариант на играта Fish Banks може да бъде играна в компютърен 

вариант с групи до 50 души  


