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Втори „Г“ клас
Преподавател: Красимира Хинева
Тема на урока: „Принцесата върху граховото зърно“ - Приказка от Ханс Кристиан Андерсен
Вид на урока: урок по извънкласно четене (четене по роли) - ЗИП – БЕЛ
Място на провеждане: класната стая, Регионална библиотека „Дора Габе“
Цели на урока:
Образователни:





Умение за възприемане на художествен текст;
Усъвършенстване на четивната техника- гладко , съзнателно и изразително;
Стимулиране на речевото развитие на учениците(обогатяване и активизиране на речника);
Развитие на творческото въображение и мислене.

Възпитателни:
 Стимулиране на читателския интерес;
 Развитие на позитивни комуникативни навици и работа в екип.
Иновативни методи и прийоми:
 Ситуационен метод (метод на конкретните ситуации (кейс-стъди), при който цел на
обучението е развитието на определени качества на мисленето - любознателност, разсъдливост);
 Дискусионни методи - беседа, мозъчна атака;
 работа по групи, фронтална работа, творческо четене.
Очаквани резултати: Ученикът да изразява емоционално отношение към герои и ситуации в
литературната творба, чрез изразително четене.
Предварителна подготовка: Поканих две майки, който четоха на децата приказки от Андерсен.
Разговаряхме върху моралните ценности, заложени в тях.
Ход на урока: Учител: Магията на приказките - забавни, поучителни, вълшебни или съвсем
обикновени, на приказките от книжките ще ви понесат на крилете на въображението. Те ще Ви
отведат в далечните земи на чудесата или ще разкрият чудесата около нас. Ще Ви помогнат да
пребродите непознати земи или ще Ви поведат за ръка по тайни пътеки, по които още никой не е
минавал.
Учител: Зная, че обичате приказки. Спомняте ли си как са създадени те? Как са се предавали от
поколение на поколение?До сега говорихме за приказката, но не казахме кой ги е създал.

Учител: Точно така. Създават сa от народа и са предавани от баба на внуче, от баща на син и т. н. И
се наричат народни. Има и приказки, чийто автор е известен, те се наричат авторови приказки (тях
авторът сам ги е измислил и записал). А има и авторизирани. Това са народни приказки, записани
от автори с малки промени. Авторизирани приказки са тези на Братя Грим, които предполагам вие
знаете. Сещате ли се за някой заглавия? (Снежанка, Спящата красавица и други). Авторови са тези
на Андерсен - Дивите лебеди, Снежният човек и други. Има и български авторови приказки. Това са
на Ран Босилек - Неродена мома, на Ангел Каралийчев, на Елин Пелин и др.
Учител: Ще попълним следната кръстословица, за да открием главния герой в приказката, с която
днес ще се запознаем:
1. Остроумен герой от българските приказки;
2. Любим автор на приказки;
3.Приказката
„Мързеливата
снаха“
според
съдържанието си е?;
4. Голям или малък период от време, през който не
ходим на училище;
5. Хитър и лукав герой от басни и приказки;
6. Приказка, в която се случват чудеса е?;
7. Какво носи в себе си всяка приказка?;
8. Кратка остроумна загадка.
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Учител: Избройте заглавия на приказки, в които един от героите е принцеса.
За да отгатнете заглавието на приказката, с която днес ще се запознаем ще ви подскажа, че името
на автора и присъства в кръстословицата.
Днес ще се запознаем с великия приказник Ханс Кристиан Андерсен и една от неговите
приказка. А тя е.... : „ПРИНЦЕСАТА ВЪРХУ ГРАХОВОТО ЗЪРНО“.
Учител: На презентация съм подготвила: снимки на автора; на издадени на различни езици негови
книги; на илюстрации към приказките му. (раздавам листчета с биографични данни и интересни
факти. Децата ги четат на фона на презентацията).

Учител: Този час ще влезем в ролите на актьори, като четем по роли, а след това и ще я
драматизираме. Запишете заглавието и името на автора (записвам на дъската, а децата в
тетрадките си.)
Учител: Майката на Рая ще ви прочете приказката. Слушайте внимателно и след това ще си
припомним кои са героите! Ще разсъждаваме върху това, какво ги кара да правят едно или друго
действие.

Учител: Сега ще се разделим на отбори (разделям децата чрез теглене на жребий). Да си
припомним правилата за работа в група.
В хода на урока второкласниците показаха, че познават творчеството на Х. К. Андерсен, като
разпознаха всеки изтеглен предмет от приказната кутия от коя приказка е. Познаха отговорите на
загадки, чрез които сами поставиха темата на урока по извънкласно четене.
Чрез работа по групи номерираха и подредиха последователността на епизодите и
илюстрациите към приказката „Принцесата върху граховото зърно“. Демонстрираха отлични
умения за изразително четене.
Последната задача, чрез която учениците показаха, че разбират в детайли съдържанието на
приказката бе да поставят стикер до верните твърдрния от работния лист. Всяка група обсъди
мотивите за действията на героите и изработи постер, на който записа качествата им.
Няколко деца представиха сценична интерпретация на приказката чрез куклен театър.

Учител: Ако трябва да четем по роли, кои ще са героите? Като четем репликите на героите, какво
трябва да разкрием на слушателите с изразителния прочит? Трябва ли ни разказвач? Каква е
неговата задача? Докато четем приказката, помислете как бихте допълнили репликите на всеки
герой! (правят се няколко прочита по роли).

Учител: Ще направим и драматизация на приказката „Принцесата върху граховото зърно“
(разделяне по роли за драматизацията, която представихме в Регионална библиотека „Дора Габе“
в деня на Андерсен на 2 април).
Оценка за работата през часа:
Благодаря ви!

Учител: Бяхте чудесни! Вие сте едни малки актьори!

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Използвайки:
 В рамките на учебния час второкласниците бяха поставени в активна позиция като заемаха
различни роли;
 Второкласниците твориха, учиха се на сценично поведение, на работа в екип. Забавляваха се;
 Истинско вълшебство е да влезеш в света на една приказка на Андерсен, да опознаеш героите в
неговите произведения за деца, да съпреживееш съдбата им, да станеш част от нейната магия…
Това вълшебство усетиха второкласниците и техните гости – родители и библиотечни специалисти
от РБ „Дора Габе“ по време на открития урок по извънкласно четене.

Втори „Г“ клас
Преподавател: Красимира Хинева
Тема на урока: Пътят на хляба от нивата до трапезата
Вид на урока: комбиниран урок за реализиране на идеята за учене чрез преживяване
Място на провеждане: класна стая, хлебозавод „Савимекс“
Цели на урока:
Образователни:
 Запознаване с последователността при отглеждането на пшеницата, техниката на
приготвяне на хляб;
 Запознаване с българските традиции и обичаи;
 Запознаване с автентичния български квасен хляб;
 Осмисляне, че житните зрънца изминават дълъг и труден път до превръщането им в
брашно и хляб;
 Реализиране на иновативни практики в образователния процес.
Възпитателни:
 Приобщаване на децата към ценностите и традициите на българския народ, свързани с
приготвянето на хляб;
 Възпитаване в уважение към хляба и труда на хората, които го създават;
 Възпитаване в ценностите за малките неща в живота, земята, природата и чистата храна.
Ход на урока: Учител: Приказката за житената питка. Всички сте я чели, нали? И аз. И съм се
чудела защо й е на питката да си обикаля нивата. А всъщност приказката ни разказва какъв е пътя
на хляба. Труден, дълъг и изпълнен с много препятствия. Този път започва там, на нивата. И
свършва на нашата трапеза.

Учител: Зърното се засява, за да възкръсне за нов живот. И за да му се насладим, е нужно
търпение. Трябва да почакаме цяла година. Как е ставало това в миналото? През есента земята се е
изоравала с рало. То се водело от волове. С пот на челото, с молитва на уста, с много усилия и
надежда хората са засявали житото. Сега с какво се оре земята? Какъв хляб ще има се решава още
сега - семената трябва да са здрави, да се почистени от плевелите. През зимата трябва да има
сняг. Няма ли, старите казват - гладна година. През пролетта много важно е да има дъжд, да няма
суша, за да има хляб. И през лятото идва жътвата. Със сърпове и паламарки се отрязвали класовете,
които се събират на снопи. Сега има съвременна техника, с която се прибира житото. Как се
нарича?
Презентация:
https://bglog.net/nachobrazovanie/post/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0--%D0%9F%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Учител: От нивата житото отивало на хармана, където се разпръсквали снопите и с дървена диканя
се вършеело. Така зърната се оронвали от сламата. Събраното жито се събирало в хамбари или в
големи кошове. Меленето на брашното е ставало на воденици. Брашното се пресявало в сито,
замесвал се квас, която сега се замесва с мая. С приготвения кисел квас са замесвали тестото в
нощви (дървени корита). Там то престоявало цялата нощ, за да втаса (от тук-нощви). Рано на
другата сутрин, стопанката "разнемала" хляба с лопата и го слагала в опалената предварително
пещ. Някога българката не е разполагала нито с термометър, нито с часовник, за да следи колко
време втасва и на каква температура се пече хляба. Но е знаела и умеела да разпознава кога
хлябът е готов. А там, в пещта, хлябът се претворявал по чуден начин от топлината на огъня, за да
възнагради с аромата и вкуса си отрудените хора. Да помним, че всяко нещо става с времето си и с
много усилия, че е нужен труд, но и вяра, и молитва, и надежда, и любов!
Ние посетихме хлебозавода и видяхме колко е облекчен труда на хората, които приготвят
хляба.

Учител: Затова всеки хляб , за да стане хубав, трябва да съдържа: брашно, вода, сол и най-важното щипка любов.

Запознавам децата с продуктите, които се влагат в тестото, като едновременно показвам
как става замесването му. След замесване на тестото, всяко дете самостоятелно меси своя първи
хляб.
https://www.youtube.com/watch?v=-WGpvcu4dxg месене
Учител: Заедно да направим движенията на хората, които някога със своя труд са създавали хляба:
Започваме със сеячите и заспалите зрънца - деца, докато те израстват бавно. След това жътварите,
които жънат житните стъбла и завършваме с месачите (казвам това, а не хлебари, защото по-добре
изразява движенията, които правим) и накрая сладко си "хапваме" пресните питки. Тези
упражнения се приемат добре от всички деца, независимо от възрастта, защото отговарят на
естествената потребност на децата от движение. В същото време идентификацията с всеки един
момент от пътя на житното зрънце до хляба им помага, с цялото си тяло да разберат колко дълъг е
той и колко много хора вземат участие в него. Тогава естествено разбират и защо трябва да се
отнасят с уважение към него.
Няколко майки и баби, заедно с децата по масички месят и всяко дете си прави питка.

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Използвайки:
 методи, ориентирани към самостоятелното търсене на информация и към учене чрез действие и
емоционално преживяване;
 методи за развитие на творческото мислене и дискусия;
 метоиди на моделирането (свързан с демонстрация и наблюдение);
 проблемно обучение (преследваният резултат са знания и умения, а не решаване на проблем);
 съвместно (кооперативно) обучение - учениците работят в екип за обща задача.
Резултатите са активно взаимодействие, включване, участие в дейности, развиват се и социални
умения и емоционална интелигентност.

Трети „Б“ клас
Преподавател: Радостина Борисова
Тема на урока: И ний сме дали нещо на света
Вид на урока: Урок-екскурзия до културно-исторически комплекс „Двор на кирилицата“
Място на провеждане: Урокът е изнесен в културно-исторически комплекс „Двор на
кирилицата“. Предшестван от много и разнообразни дейности.
Цели на урока:
Образователни:
 Възприемане на идеята, сближаването на славяни и българи е резултат от извършването на
голяма промяна – въвеждането на новата религия и славянската писменост;
 Развиване на умения за сравняване и обяснение;
 Oбобщаване знанията за Родината – смисъл на понятието, дългогодишна история, символи,
народ и етнос.
Възпитателни:
 Възпитаване на патриотично чувство към родината.
Ход на урока: Учениците са запознати предварително, че ще посетят Плиска – първата българска
столица. С влизането си в двора се отправяме към зала с картини, които пресъздават
покръстването на българите и приемането на християнската религия, по време на управлението на
княз Борис първи. Пред очите на децата оживяват моменти от този период. Картините са с
внушителни размери и много реалистични, окачени в каменната зала, която е част от двореца в
Плиска. Те дават много добра възможност на учениците да си представят този етап от историята
ни. В залата има и картини, изобразяващи създателите на нашата азбука и моменти от историята,
показващи идването на учениците на Кирил и Методий в България. Имаме възможност да
дискутираме и да проследим последователността на тези събития, заобиколени от тези платна.
Това дава на учениците възможност да запомнят и осмислят последователността и значимостта на
събитията.

Нашата разходка назад във времето продължава със следващата зала в Крепостта. Тук
оживява историята на писмеността. Восъчните скулптури, предават магията на приказката за
величието на българското слово. Учениците имат възможност да видят буквите на двете азбуки –
глаголицата и кирилицата.
На една от стените е разположена композиция с учениците на Кирил и Методий. Виждаме
как работят върху създаването на кирилицата.

На втория етаж на Крепостта имахме възможност да се „запознаем“ със създателите на
българската държава и най-славните владетелите, допринесли за превръщането на българската
държава в непобедима европейска сила. Учениците бяха силно впечатлени от величието, което
лъха от образите на българските владетели. Потапяйки се в тази атмосферата, те по-ясно
проследиха и осмислиха последователността и значимостта на тези събития в нашата история.

Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Живот, Земля, Иже, Како, Люди, Мислете, Наш, Он,
Покой, Ръци, Слово, Твърд, Ук…или: Аз Буквите зная (Ведя), за да Говоря (глаголя, пиша) с тях.
Добро Е Животът на Земята И Като хора (Люде) Мислете за Нашия (Он – този) Мир (свят) с Ръце,
Слово, Твърдост и Учение…
Нашите предци са учили азбуката като текст и са я изговаряли като молитва. Така са
затвърждавали нейната свещена същност дори в моментите, когато им е било трудно да оцеляват.
Днес ние използваме буквите, за да четем, да получаваме знания и да се докоснем до непознати
светове. Там на това свещено място – дом на нашата азбука, всяко дете се докосна до неговата
буква, а след това всички заедно проведохме един урок по четене на открито, защото сме българи
и се гордеем, че четем и пишем на кирилица.

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Този урок даде възможност на
учениците да обобщят наученото до този момент за създаването на българската държава, даде им
възможност да систематизират знанията си за историческите ни корени и историческото
наследство по земите ни. Даде им разбиране на необходимостта от последователно описание на
събития, за да има история. Насочи ги към важността на запазването на следите от миналото.
Пренесохме овладените познания в нови ситуации, за да се извърши съотнасяне във времето.

Трети „Б“ клас
Преподаватели: Радостина Борисова, Саша Димитрова, Георги Георгиев
Тема на урока: Добруджанската носия - символика
Вид на урока: Бинарен урок между различни предметни области – литература, домашен

бит и техника, музика, човек и общество. Екипна работа на трима преподаватели от
различни методически обединения – началени учители и учител по музика.
Място на провеждане: Урокът е изнесен в класната стая и е с продължителност 2 учебни часа.
Цели на урока:
Образователни:





Запознаване с Добруджанска фолклорна област;
Запознаване с характерни песни и танци в Добруджа;
Запознаване с обичаи и традиции, изпълнявани по празниците в родния край;
Запознаване с добруджанската носия и символиката, която носи всеки елемент от нея.

Възпитателни:
 Възпитаване на положително емоционално отношение към народните традиции;
 Осмисляне значението на добруджанската мъжка и женска носия и символиката, която
носи.
Ход на урока: На учениците предварително са раздадени материали за изработване на крайния
продукт – модел на мъжка и женска добруджанска носия.
Започва се с уводна част - защо трябва да познаваме Добруджанска фолклорна област,
характерните песни и танци за Добруджа, обичаи и традиции, изпълнявани по празници.
Актуализират се знания от предишни часове по литература, човек и общество, музика,
необходими за хода на урока.

Следва презентация за фолклорните области в България. Учениците си отбелязват разлики
и прилики между различните области. Когато се стигне до Добруджанска фолклорна област
учителят им дава информация за това, че тя носи следи от различните изселници през вековете и
учениците сами стигат до извода, защо е толкова разнообразна и пъстра, защо носи в себе си следи
от други фолклорни области.
Запознават се с най-характерните песни и танци в нашия роден край, с обичаите и
традициите, изпълнявани по празници.

Учениците бяха впечатлени от пъстротата и красотата на добруджанските носии, с които на
всеки празник нашите баби и дядовци са се пременяли - пъстри, красиви, накичени с разнообразни
шевици. Ученичка от класа дефилира с носията на баба си, разказа защо тези дрехи са толкова
ценни за семейството й и заяви, че е нейна отговорност да ги запази и за своите деца. Едно време
предците ни са вярвали, че традиционните костюми имат магическа сила. Различаваха различни
фолклорни песни, характерни за родния ни край, запознаха се с популярни изпълнители и
музикални инструменти.
Разбраха символиката, която носят характерните цветове и шевици от добруджанската
носия. Нестандартен и ефективен начин за обобщение на знанията и проверка на наученото беше
решаването на дигитална кръстословица.

В края на урока учениците демонстрираха знанията, които са усвоили, като изработиха
модели на мъжка и женска добруджанска носия.

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Резултата, които постигнахме
е, че децата вече:
 осъзнават и възприемат въздействащата сила на народното творчество;
 оценяват постиженията си и се гордеят с тях;
 умеят да показват своите знания и умения по подходящ начин пред съученици и публика;
 владеят и управляват емоциите си;
 в класната ни стая атмосферата бе и е приветлива и позитивна, изпълнена с енергия, цари
толерантност и добронамереност.

Трети „Б“ клас
Преподавател: Саша Димитрова
Тема на урока: Пътят на хляба. Житницата на България. Месене на хляб
Вид на урока: „Дуален“ урок, под което да се разбира „професионално“ обучение
Място на провеждане: Урокът се проведе в столовата на училището и бе с продължителност 4
астрономични часа.
Цели на урока:
Образователни:
 Запознаване със суровините за производство на хляб и тестени изделия – основни,
спомагателни и допълнителни;
 Запознаване с традициите и обичаите, свързани с хляба и хлебните продукти;
 Разширяване на познанията за начините (технологичния процес) за производството на
домашен, ръчно замесен хляб;
 Обогатяване знанията за Добруджа - житницата на България и за добруджанските песни и
танци.
Възпитателни:
 Осмисляне значението на хляба и изграждане на правилно отношение към разхищаването
му;
 Повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска и събирателска
дейност;
 Формиране на интерес към професиите, свързани с производството на хляб.
Ход на урока: На учениците предварително бе поставена задача да намерят и представят пред
съучениците си творби за хляба и за Житницата на България – Добруджа, да да намерят в интернет
интересни украси за обредни хлябове.
Началото на урока поставихме с марша на Добруджа „О, Добруджански край …“. Последва
разказаната от Виктория Стефанова „Пътят на хляба“ и стихотворението „Поклон пред хляба“ с
рецитатори Станимира и Живко. От двете произведения учениците направиха извода, че житото е
един от най-ярките природни примери за търпение, че хлябът е свещен, божествен дар, по-ценен
от торби с жълтици и че за хляба трябва да се говори с любов!
https://www.youtube.com/watch?v=nb0I1lw3oDo
http://www.videoclip.bg/watch/526043
https://www.youtube.com/watch?v=IgOjvquGxPs
Поканени бяха майки и баби на учениците, които разясниха какви продукти са необходими
за замесването на хляб и по две различни една от друга технологии замесиха хляб. Учениците
слушаха и следяха с огромен интерес как става замесването.

През времето, в което хлябът трябваше да втаса Симеон представи на съучениците си
клипчето „Приказка за хляба“, в което се разказва за пътя на хляба от житното зрънце до брашното
и те определиха това като природна магия, като чудо. Уточниха, че освен хляб, от това житно
зрънце, от брашното могат да се приготвят още много вкусни и полезни храни.
https://www.youtube.com/watch?v=KqsM2PyqRd8
Учениците бяха разделени на две групи. Едната група трябваше да се справи с
предизвикателството от пакет кори за баница да направи 30 парчета тиквеник, а другата група от
друг пакет с кори – 30 парчета щрудел (така наречения по добруджански ябланик), разбира се под
напътствията на двете си учителки.

Децата започнаха работа, съпровождана от звучните гласове на добруджанските певици
Ивелина Колева – „Добруджа на хляб мирише“, Йорданка Калинова – „Песен за Добруджа“ и
Добруджанската импресия „Мило ми е, мамо“. И двете групи се справиха чудесно. Майките и
бабите бяха изненадани от изобритателното хрумване на децата си да вмъкнат в рецептите
нетрадиционни и за тиквеника и за ябланицата продукти като локума. Получиха се прекрасни
хрупкави, препечени и сиропирани като баклавички вълшебства.

През това време хлябът беше втасал. Учениците показаха снимков материал с издирените
от тях интересни украси за обредни хлябове. Майките и бабните показаха невероятни начини за
оформянето и украсата на двете погачи, но беше заделено тесто, от което сръчните ръчички на
нашите малки третокласници-хлебари сътвориха неповторими сиренки, пирожки, кравайчета и
даже слънца.
За времето, в което погачите и вълшебствата, сътворени от децата трябваше отново да
втасват и да се пекат във фурната, обобщихме, защо Добруджа е златна, защо Добруджа е
житницата на България и какво ново научихме за хляба, за насъщния и защо казваме, че от хляба
по-голямо няма. В остатъка от времето почистихме и даже си тропнахме едно добруджанско
хорце.

Най-запомнящо се за децата остана хапването. Всеки получи по парче от всяка от двете
погачи, по едно от вълшебствата, по парче тиквеник и парче ябланик. Впечатленията им бяха, че
по-хубав хляб не са вкусвали. И това си беше самата истина.
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Децата научиха по един
невероятен начин защо Добруджа е златна, защо Добруджа е житницата, че за хляба, за насъщния
трябва да се говори с любов, че от хляба по-голямо няма и колко е „стръмен и хлъзгав“ пътят на
хляба от нивата до трапезата!

Трети „Б“ клас
Преподавател: Саша Димитрова
Тема на урока: Пресъздаване на обичаи и традиции – Бъдни вечер
Вид на урока: Урок-празник с продължителност 2 учебни часа
Място на провеждане: Урокът е изнесен пред родителите на децата в традиционно-празнично
украсената класна стая. Предшестван от много и разнообразни дейности.
Цели на урока:
Образователни:
 Доизграждане на чувства и отношение у децата към традиции, фолклор и обичаи;
 Поставяне на основите на родолюбие, толерантност, уважение към възрастните, естетика;
 Съхраняване на връзката между поколенията;
 Доразвиване у децата на представите им за народните празници Бъдни вечер и Коледа и
свързаните с тях традиции и обичаи - празнична среда, облекло, специфични реквизити, песни.
Възпитателни:
 Възпитаване на положително емоционално отношение към народните обичаи и традиции
и желание за активно включване в тях;
 Осмисляне значението на празника за хората и на това как въздействат празниците върху
човешкото светоусещане.
Ход на урока: Етапи на подготовка и организиране:





Запознахме децата със същността на двата празника;
Създадохме емоционална нагласа и интерес към настоящите празници;
Организирахме адекватна дейност за подготовка и провеждане;
Самото провеждане на празничната вечер, като представихме обичаите и обредите.

На пресъздадения празник си имахме импровизирано семейство, събрано около трапеза с
нечетен брой постни ястия – варено жито, варен фасул, сарми с ориз, мед, чесън, орехи, тиквеник,
ошав и пресни плодове… Имахме си и огнище с бъдник, слама, погача с пара и дрянови пъпки за
късмет. Имахме си и коледари, за които също имахме приготвени специални вити краваи-гевреци.
Имахме си и украсено коледно дръвче и икона, пред която с молитва отбелязахме раждането на
Сина Божий Иисус Христос. Но най-вече си имахме много песни, наричания, обреди и обичаи,
свързани с надежди за плодородие, здраве, дълголетие. Празнувахме, пяхме и рецитирахме,
защото словото има голямо значение във всички народни празници – най-вече обредните песни,
благословиите, благопожеланията. Словата, обредите и обичаите, поредиците от действия и
свързаните с тях специална празнична храна, облекло, танци и игри бяха в сърцевината на нашия
празник-изживяване, урок извор на радост, веселие, надежда за по-добър живот. Защото много
поетика и художествено творчество има в коледарските обичаи в Добруджа.

Народните обичаи и празници в бита на нашия народ са неотменна част от неговата култура.
Те предават исторически опит на поколенията и носят богата символика, която кара човека от дете
да заживее с достойнствата на поколенията преди него, да бъде носител и продължител на
народните традиции. За културата на един народ се съди по това, какво е наследил от своите
предци и как пази тези народни традиции.
Празниците са непресъхващ извор на духовни ценности. Всеки народ пази ревниво своите
обичаи и традиции. Народът ни ги тачи и очаква всяка година с особена радост и топлота. В тях са
събрани богатия народен дух, прозорливостта в бъдните дни, вярата в доброто, надеждата в
утрешния ден.
Наред с традиционното обучение, решихне да използваме и нови стратегии и интерактивни
подходи. Насочихме усилията си за разгръщане на творческия потенциал на децата, за постигане
на необходимата училищна готовност с „учене чрез откриване“ и “учене чрез действие“ да
стимулираме положително отношение към традиции, фолклор и обичаи и приобщаване към
общочовешките ценности. Възпитателната ни работа бе насочена към вътрешния свят на децата,
изразена чрез техните възможности, интереси, идеали.
За да разкрием обаянието на двата народни празника пред децата, трябваше да ги накараме
да почувстват полъха на миналото, чрез подредба на битов кът с елха, камина, софричка и

посещение в етнографската къща, където се запознаха с нашето минало – видяха как са
изглеждали и са били подредени старите къщи, усетиха духа на отминалите векове. Поканихме
техни баби и дядовци, които също им разказаха за празнуването на двата празника по тяхно време.
И тази среща обогати социалния опит на децата, посяхме у тях така желаните позитивност и
партньорство. На децата бе поставена и изследователска дейност: да потърсят и разберат от
разговори, от албуми, от интернет как са се празнували празниците в нашия роден край.
Всеки празник съчетава в себе си различни видове изкуства – литература, музика,
изобразително изкуство, хореография и др. Въздействахме на децата с вълшебството на езика в
народното творчество, с богатството и многозначността на багрите на поетичния свят на музиката, с
неповторимия свят на изобразителното изкуство. В часовете по всеки един от тези предмети
работихме над идеите за пресъздаването на двата празника – децата споделяха разказаното от повъзрастните в семействата им, донесоха предмети, вещи, снимки. Убедени бяхме, че както за
ефективното осъществяване на възпитателния процес и за празника бе необходимо да ангажираме
родителската общност. Родителите проявиха съпричастност, отзоваха се на поканата ни и всички
заедно деца, родители и учители украсихме празнично класната стая, направихме си кът с камина,
софричка, черги и др.
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Резултата, които постигнахме
чрез пресъздаването на Бъдни вечер и Коледа е, че децата вече:
 осъзнават и възприемат въздействащата сила на народното творчество;
 оценяват постиженията си и се гордеят с тях;
 умеят да показват своите знания и умения по подходящ начин пред съученици и публика;
 владеят и управляват емоциите си;
 в класната ни стая атмосферата бе и е приветлива и позитивна, изпълнена с енергия, цари
толерантност и добронамереност;
 но най-важното предимство, според мен, е емоционалното въздействие върху децата,
възможността те да съпреживяват, да се потопят в празниците и обичаите, да опознават емоциите
си, да се научават да ги владеят.

Четвърти „Б“ клас
Преподавател: Даниела Атанасова
Тема на урока: Използване на съвременните образователни технологии в час по Човекът и
природата на тема: „Групиране на растенията и тяхната среда на живот”
Вид на урока: за обобщаване и систематизиране на знанията
Място на провеждане: класна стая
Цели на урока:
Образователни:
 усвояване на основните знания по предмета Човекът и природата с активното участие на
учениците;
 изграждане на навици за анализиране на текст и извличане на послание чрез визуални
методи;
 създаване на продукти със съдържание от изучавана учебна дисциплина;
 усъвършенстване на умението за работа в интернет среда;
 използване на интернет като информационен ресурс и запознаване с правилата за успешно
търсене на информация по дадена тема;
 развиване на умения за работа в екип;
Възпитателни:
 мотивиране на учениците за активно участие в различните учебни предмети;
 подпомагане на учениците в самостоятелната работа;
 придобиване на навици за самоконтрол.
Ход на урока: При разработване на урока се ръководех от идеята как лесно, интересно и точно да
представя съдържанието на учебния материал и да дам практическа насоченост на учебното
съдържание. Заложих на проектна работа, насочена към дейности, които развиват мисленето,
сравняването, обобщението и творчеството, за да предоставя възможност за по-добро
възприемане, усвояване и приложение на учебното съдържание.
Съдържанието на урока бе разпределено на малки части, като всяка група имаше собствена
подтема и работата на всички бе важна за постигането на крайния резултат.

Растения във
водата изобразителна
дейност

Растения в
горите презентации

Растения високо
в планините подреждане на
текст, с помощта
на редактора за
упражнения от
инструментите
на Мозабук,

Защитени
растения мисловна карта
и Лапбук

Групите бяха сформирани въз основа на общи черти и интереси. Учениците бяха активни
участници, които сами конструираха новото познание.
Предварителната подготовка за урока бе осъществена в часовете по Дейности по интереси,
при целодневна организация на обучение.
Първа група – „Растения във водата“, бе разработена от групата на художниците, които
трябваше да илюстрират табло, представящо растенията, които живеят във водата или край
бреговете на водните басейни и подкрепено с подходяща кратка информация.
Втора група –„Растения в горите“. Темата бе представена под формата на презентации,
изработени от учениците в часовете по ИТ след предварително зададена задача. Всеки ученик
трябваше да си избере вид гора за презентиране – широколистна, смесена или иглолистна.
Изискването към презентациите беше да не са повече от три слайда, а информацията да е
подкрепена с подходящи илюстрации. Бе проведено гласуване и бяха избрани три презентации,
най-точно илюстриращи поставената тема. Всеки ученик беше говорител при представянето на
своя продукт.

Трета група – „Растения по високите части на планините“. Бе изработена и представена от
учениците, с помощта на редактора за упражнения от инструментите на mozaBook.
Четвърта група – „Защитени растения“. Учениците трябваше да изработят Лапбук за
билките. Работата на тази група беше много приятна за всички, защото имаха възможността да
почерпя класа с чай от билките, които бяха донесли.

Класната ни стая разполага със системата Classroom management – много ефективен
начин за учене и задаване на индивиуални задачи, за търсене на информации от интернет под
постоянното наблюдение и ръководство на учителя. Тази система подпомага много изпълнението
на дидактически задачи, свързани с усвояване на основните знания по предметите. Тя дава
възможност за систематизиране на усвоените знания и придобиване на навици за самоконтрол

при работа с електронни ресурси в интернет. Освен това мотивира ученика активно да участва в
часовете по различните учебни предмети и спомага при решаването на различни задачи за
самостоятелна работа.
Бе зададена и индивидуална проектна работа, а именно - изработване на 3D макет на
широколистна гора. Ролята на учителя в тази групова работа бе да е инструктор и координатор при
създаването на дидактическия софтуерен продукт и при реализирането на основните дидактически
принципи като активност, гъвкавост, достъпност, нагледност, последователност, системност,
свързване на теорията с практиката и възможност за индивидуален подход.
За обобщаване и систематизиране на знанията бе използван методът „Светкавица”
(мозъчна атака) - един ученик трябваше да подреди и изработи за определено време вертикална
карта на растенията според тяхната среда за живот.
Емоционалният завършек на урока бе 3D анимация на широколистно дърво от ресурсите на
mozaBook, с което се постигна много силен ефект….
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми:
1. Създадох урок със собствени ресурси и мултимедийни средства, за да направя
преподаването си интересно за учениците, като предизвикам повишаване на познавателната им
активност;
2. Чрез положителната мотивация за учене, която се основава на позитивните емоции
допринесох ученето да е по-ефективно;
3. Представих конкретната урочна единица чрез следните дейности:
 изработени от децата ресурси /3 групи/ – табло за растения във водата, 3D макет на
широколистна гора и Лапбук за билките;
 електронни ресурси, изработени в час по ИТ /2 групи/ – презентации, създадени от децата, и
мисловна карта;
 готови електронни ресурси от mozaBook - триизмерна игра и 3D анимация;
 различни междупредметни връзки – изобразително изкуство и домашен бит и техника.

Четвърти „Б“ клас
Преподавател: Даниела Атанасова
Тема на урока: Нашите сетива
Вид на урока: за обобщаване и систематизиране на знанията
Място на провеждане: класна стая
Цели на урока:
Образователни:
 да се надградят знанията на учениците за петте сетива на човека и да се разгледат
сетивата и техните дразнители;
 изграждане на навици за анализиране на текст и извличане на послание чрез визуални
методи;
 усъвършенстване на умението за работа в интернет среда и използване на интернет като
информационен ресурс и запознаване с правилата за успешно търсене на информация по дадена
тема;
 развиване на умения за работа в екип;
 създаване на продукти със съдържание от изучавана учебна дисциплина;
Възпитателни:
 изграждане на хигиена на сетивните органи, под формата на любопитни факти за сетивните
органи или „Знаете ли че….“, да се допълнят знания на учениците,
 мотивиране на учениците за активно участие в различните учебни предмети;
 придобиване на навици за самоконтрол.
Ход на урока: Предварителната подготовка за този урок е много голяма и трябва да е добре
прецизирана, за да се подбере най-точната и дозирана информация:
 предварително в часовете по информационни технологии пет деца са изработили
презентации за отделните сетива, като всяка презентация трябва да бъде от три слайда: сетиво,
сетивен орган, любопитни факти;
 откъс от видео за професор Стивън Уилям Хокинг;
 жестомичен превод на дете от класа;
 гост – дете учещо с помощта на брайлова азбука;
 кутия и предмети за игра: ”Тактилност”.
Урокът започва с проверка на знанията на учениците с помощта на учебната платформа Kahoot.
Проверката на знанията по този начин е лесен и интересен за учениците. Състезателният характер
предиавиква много положителни емоции, желание за участие и най-вече стремеж за даване на
верни отговори. Тестът включва въпроси от изучените теми по предмета Човекът и природата.

Поставяне на темата: Нашите сетива - прозорците на душата ни, през които гледаме - за да
видим накрая самите себе си. Защото те са вратите на възприятието и през тях минава връзката ни
с външния свят.
Представяне на сетивата:
 зрение
o Презентация – сетиво, сетивен орган, любопитен факт - наименованието ирис идва от името на
богинята на дъгата в гръцката митология;
o Поканено е незрящо дете, което демонстрира четене с помощта на брайлов азбука;
o Видео откъс за Стивън Хокинг - английски астрофизик, който е направил най-големите си
научни открития говорейки с очи.

 слух
o Презентация – сетиво, сетивен орган , любопитен факт – имената на нотните са ....;
o Дете свири на пиано с помощта на образователната платформа Мозабук;
o Жестомичен превод на дете от класа.

 вкус
o Презентация – сетиво, сетивен орган , любопитен факт - схема за вкусовите рецептори;
o Демонстрация на 3D изображение на език и импулсите, които се изпращат към мозъка.

 обоняние
o Презентация – сетиво, сетивен орган , любопитен факт - учени установяват, че скоростта на
кихането може да достигне до 160 км/ч.;
o Представяне под формата на пирамида класация на най-приятните миризми в света: петрол,
ванилия, бекон, свеж въздух, окосена трева,разтопен шоколад, пуканки, кокос.

 осезание
o Презентация – сетиво, сетивен орган , любопитен факт - кожата е най-големият орган на
човешкото тяло. Тя е с площ около 22 квадратни метра.
o Игра „Познай какво се крие тук?“
o Затворена кутия с поставени в нея различни предмети, учениците трябва да ги познаят само по
допир, без да гледат с очи.
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Разработения урок не е
отделна тематична единица, а познавателен процес, свързващ новите знания с предишния опит на
учениците, урок по модел на обърнат класен урок, а именно учениците да прочетат урока си у
дома, а в клас да разглеждат и осмислят урока, като им се дава допълнителна информация.
Ученици да са водещи преподаватели в часа, под ръководството на учителя. И като резултат се
получи един не само образователен, но и емоционален за учениците урок. Те бяха не само пасивни
слушатели, които приемат безкритично учебния материал, а активно пресъздаващи и представящи
личности. Със собствени ресурси и мултимедийни средства (презентации за сетивата, създадени от
децата) и готови електронни ресурси от mozaBook и Интернет ученето бе представено не просто
като получаване и натрупване на информация, а като активен познавателен процес.

Четвърти „Б“ клас
Преподавател: Гергана Илиева
Тема на урока: Алея на българската слава
Вид на урока: за обобщаване и систематизиране на знанията
Място на провеждане: класна стая
Цели на урока:
Образователни:
 Систематизиране на знанията за българските владетели от първо и второ българско
царство, както и за борците за свободата на България – Родина на всички български граждани;
 Развиване на умението да се очертаят ролята и значението на бележитите български
владетели в развитието на българската история;
 Развиване на умението за системно изложение на информация, правене на достъпни
обобщения, работа с мисловни карти, извличане на информация от илюстративен материал,
умение за наблюдение;
 Развиване на умението за сравнение, преценка на ролята на личностите, определяне на
мястото на важните събития в миналото.
Възпитателни:
 Формиране на родолюбиво съзнание, чувство за достойнство от умението на България да
бъде партньор и противник, да отстоява независимостта си;
 Развиване на умение да се осмисля ролята на българските владетели–държавници,
способни да бъдат партньори на останалите държави;
 Да се формира позитивно отношение към нашето културно наследство и историческите
паметници;
 Чрез преставяне на хронологични фрагменти от историята ни да се формира съзнание за
българска национална принадлежност;
 Да се развие умение за разбиране на човешкото достойнство като най-голяма ценност на
гражданското общество наред със съжителството и толерантността;
 Развиване на чувство на уважение към личностите–реформатори и революционери, които
работят за освобождението, както и към всички хора, които служат на обществото.
Ход на урока: Предварителна подготовка:
o Рисуване на портрети на българските владетели от първо и второ българско царство, както и на
борците за свободата на България, в часовете по Занимания по интереси;
o Обобщаване на информацията за всеки български владетел и борец за свобода на флашкарти
под формата на географската карта на България.

Началото на урока, който бе с продължителност два учебни часа, поставихме с
подреждането на изложба на портретите, нарисувани от учениците.
Всеки ученик представи портрета, който е нарисувал и запозна останалите с информацията,
която бе подготвил на флашкартата за съответната емблематична личност от българската история.
За да е още по-интересно на децата, последователността на представяне бе избрана, чрез
използването на сайта https://wheel-of-names.appspot.com/
Бе поставена задача на учениците да подредят портретите , които бяха представени, в три
групи - владетели от Първо българско царство, владетели от Второ българско царство и борци за
свободата на България.
След като бяха изслушали информацията за всяка личност и затвърдиха своите знания от
предходните уроци, учениците бързо се справиха с тази задача. Последва кратка дискусия за
последователността на събитията, които бяха систематизирали учениците на флашкартите, както и
за значимостта им в българска история.

За да се превърнат придобитите знания в още по-задълбочени и трайни, да се стимулират
познавателните интереси на учениците, да се развие умението за извличане на информация, както
и за нейното системазирано изложение и обобщение, следващата задача бе изготвянето на
мисловни карти. С помощта на този иновативен и адаптивен инструмен, бе много удобно да се
илюстрира и систематизира изученото, чрез линейни записи.
Учениците бяха разделени на три групи. Първа група изготви мисловни карти за Първо
българско царство, втора група - за Второ българско царство, а трета - за борците за свобода на
България. Тези карти бяха в огромна полза, защото направиха информацията по-нагледна,
компактна и достъпна.

Урокът завърши с оформяне на изложба – „Алея на българската слава“, която учениците
поставиха пред класната стая.
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Този иновативен урок,
както и иновативните методи, които бяха използвани, спомогнаха за по-трайните и пълни знания
на учениците, както и за развиване на умението за систематизиране на голям обем от информация.
Поставянето на индивудиална задача на всеки ученик, която се изразяваше в рисуването на
портрет и изготвянето на флашкарта, както и възможността на всеки един да представи своя труд
пред останалите, стимулира активното и самостоятелно участие на учениците в процеса на
обучение и спомогна за нарастване на българското самочувствие, самоуважение и достойнство.
Работата в групи, която се изразяваше в изготвянето на мисловни карти, спомогна за
развиването на екипната работа в класа.

Четвърти „Б“ клас
Преподавател: Гергана Илиева
Тема на урока: Природни (географски) области на България
Вид на урока: за обобщаване и систематизиране на знанията
Място на провеждане: кабинет по природни науки
Цели на урока:
Образователни:
 да се обобщят знанията за разположението на България в Европа и на Балканския
полуостров, за нейните граници и за съседните с държави;
 систематизиране на знанията за географските области на България;
 да се придобие по-добра представа за формата и големината на територията на България и
да се изработи шаблон;
 да се затвърдят уменията за работа с цветовете и условните знаци на картата;
 да се проверят и затвърдят знанията за природните области в България, както и за тяхното
описване и сравняване;
 да се затвърди умението на учениците да определят по картата местоположението на
пиродна област, да описват природните особености и трудовата дейност на хората в областта,
както и да показват по-големите градове.
Възпитателни:
 Да се стимулира осъзнаването на необходимостта от опазването и защитата на природата;
 Развиване на чувство на уважение към природните богатства и към различните видове
трудова дейност, които хората използват в своя живот още от древността;
 Формиране на родолюбиво съзнание, чувство за достойнство и принадлежност към
България;
 Да се развие позитивното отношение към нашето културно наследство и историческите
паметници.
Ход на урока: Предварителна подготовка:
 Изготвяне на флашкарти за всички природни области в България;
 Изготвяне на презентации за Дунавската равнина;
 Озвучаване и монтиране на филм за Дунавската равнина.
Началото на урока, който бе представен пред родители, поставихме с представяне на
флашкарти, които бяха изработени от учениците в предишните часове, докато изучавахме
природните области на България.
В тях, от едната страна, учениците сами обобщиха информацията за географското
положение, природата, тудовата дейност и селищата във всяка природна област на България, което

спомогна за по-трайните знания и възможността за описването и сравняването на условно
обособените по-малки части от територията на страната ни, в които природните компоненти се
съчетават по неповторим начин и създават специфична природна среда за живот и съвременна
трудова дейност на хората. От другата страна на флашкартата върху модел на географската карта на
България нарисуваха определената област, за да могат по-лесно да се ориентират при работата с
географска карта.

Учениците се чувстват по-мотивирани и ангажирани към учебния процес, когато в него
бъдат използвани информационните и комуникационните технологии, заради това нашият урок
продължи с тест в образователния сайт Learningapps.org. В теста бяха включени двадесет и два
въпроса /по един за всеки ученик/, свързани с природните области на България. Чрез теста се
целеше да се провери дали учениците са усвоили знанията за някои специфични особености,
открояващи областите една от друга. Например плодородните почви в Дунавската равнина,
специфичните условия за отглеждане на маслодайни култури в Задбалканските котловини,
ледниковите форми в Рило-Родопската област, морските заливи и плажове в Българското
черноморско крайбрежие и др. Обърнато бе и внимание на особеностите на природната среда в
областите и характера на човешкия труд. Учениците показаха, че са усвоили учебния материал и
бяха силно развълнувани, че могат да се изявят пред своите родители.

Урокът приключи с представяне на филм за Дунавската равнина, които бе изработен в
часовете по Занимания по интереси. Той е озвучен от учениците и представлява сбор от
презентации, изготвени от учениците на една от любимите им програми- PowerPoint и в сайта
Canva.com , където децата с лекота създават презентации, флаери, брошури и др. Презентациите са
на тема географско положение, климат, почви, полезни изкопаеми, растения, животни, реки,
градове, известни личности, фолклор и легенди в Дунавската равнина.

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Този иновативен урок,
както и иновативните методи, които бяха използвани, спомогнаха за по-трайното усвояване и
разбиране на учебната информация, както и за повишаване на интереса към учебния процес.
Работата с компютър, създаването на презентации и филм, създадоха положителна емоционална
нагласа у учениците и се постигна комплексност и интергративност на придобитите знания.

Пети „А“ клас
Преподавател: Маринела Горанова
Тема на урока: Работа с програми за Комптърна графика
Вид на урока: за нови знания – 2 учебни часа
Място на провеждане: компютърен кабинет 305
Цели на урока:
Образователни:
 Учениците да се запознаят с начините на създаване на колажи и обработка на снимки чрез
Google Photos и
 Учениците да могат да създават инерактивни инфографии чрез ThingLink;
 Учениците да са запознаят с програмата за редактиране на изображения и колажи чрез
Google Photos;
 Учениците да комбинират различни видове медии в дадена инфограма.
Възпитателни:
 Учениците да добият умения за сътрудничество и комуникация, докато се занимават с
практическа задача.
Иновативни методи и прийоми:
 Лекция, беседа, дискусия, онагледяване - 1 час;
 Практическо упражнение - 2 час.
Учебно-методически резсурси: регистрация в https://www.thinglink.com, google.com и
помощен център h-ttps://support.thinglink.com/articles
Ход на урока: Организация на учебната среда:
 1 час: Запознаване с програмата за редактиране на изображение и създаване на
колажи. С помоща на практически упражнения се редактират снимките и създават колажите.
Задача1: Обработи снимките и подготви колаж чрез Google Photos
Задача2: С помоща на ThingLink създай интерактивна инфографика за прежвяванията в СОК
„Камчия“.
 2 час: С помоща на ThingLink създай интерактивна инфографика за урок по история
на тема „Понически войни“.
Оценяване: устни и практически изпитвания.

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми:
Задача1: https://www.thinglink.com/scene/992783819377475586
Задача2: https://www.thinglink.com/scene/1032964239582560257

Пети „А“ клас
Преподавател: Маринела Горанова
Тема на урока: Създаване на интерактивни приложения с LearningApps.org
Вид на урока: за упражняване знания – 2 учебни часа
Място на провеждане: компютърен кабинет 305
Цели на урока:
Образователни:





Учениците да се научат да създават интерактивни модули чрез LearningApps.org
Учениците да създават модули в LearningApps.org
Учениците да редактира модули;
Учениците да споделят създадените модули.

Възпитателни:
 Учениците да добият умения за сътрудничество и комуникация, докато се занимават с
практическа задача.
Иновативни методи и прийоми:
 Лекция, беседа, дискусия, онагледяване - 1 час;
 Практическо упражнение - 2 час.
Учебно-методически резсурси: регистрация в LearningApps.org
Ход на урока: Организация на учебната среда:
LearningApps.org е Web 2.0 приложение, с помощта на интерактивни модули. Те могат да
бъдат използвани за обучение във вида, в който са създадени, а също така да се променят лесно и
бързо в оперативен режим. Целта е събраните интерактивни блокове да бъдат обществено
достъпни.
Създаването на интерактивни модули изисква регистрация в LearningApps.org. Има
различни видове интерактивни модули. Например: Състезание с коне, Решетка от думи,
Съвпадащи двойки, Задача за групиране, Стани богат, информационни табла и други.

 1 час: Задачите се поставят като домашна работа по история и се реализират в
часовете по информационни технологии. Всяко дете има възможност да работи по определен
модул. Първо чрез средствата на Интернет или учебника по история всеки ученик трябва да
намери необходимия учебен материал, за който ще представи чрез зададения от учителя модул.
Създаването на модулите води до затвърдяваме научени знания по история и
информационни технологии.
 2 час: Създаване на информационни модули и информационни табла.
Задачите се поставят като домашна работа по география и се реализират в часовете по
информационни технологии. Всяко дете има възможност да работи по определен модул. Първо
чрез средствата на Интернет или учебника по история всеки ученик трябва да намери необходимия
учебен материал, за който ще представи чрез зададения от учителя модул.
Създаването на модулите води до затвърдяваме научени знания по география и
информационни технологии.
Оценяване: устни и практически изпитвания.
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: С учениците от VA клас
създадохме интерактивни модули и информационни табла за часовете по история и география,
помоща на LearningApps.org

Пети „А“ клас
Преподавател: Марияна Узунова
Тема на урока: Да бъдем граждани в Атина
Вид на урока: урок - упражнение
Място на провеждане: медиен кабинет 311
Цели на урока:
Образователни:
 Затвърждаване на знанията за държавното устройство на Атина и Спарта като двата модела
на държавно-политическа организация в Древна Гърция;
 Осмисляне и затвърждаване на основни исторически понятия – демокрация, олигархия,
тирания;
 Сравняване на моделите на държавно-политическо устройство на двата древногръцки
полиса – Атина и Спарта.
Възпитателни:
 Формиране на собствено мнение и аргументирана позиция.
Компетентности като очаквани резултати:
 Познава елементи на държавността в древногръцките полиси – Атина и Спарта;
 Открива елементи на Атинската демокрация в съвременността.
Иновативни методи и прийоми:





Драматизация;
Дискусия;
Работа с различни иточници на информация;
Самостоятелна работа – домашна работа.

Ход на урока: Етапи на урока:
1. Представяне на Атинската демокрация (чрез метода драматизация)
Учениците предварително са разпределени по роли.
Часът започва с глашатай, който по улиците на Атина съобщава за свикването на предстоящо
Народно събрание.
Когато всички заемат местата си, се извършва жертвоприношение към боговете.

След това ръководителят на Народното събрание поставя пред Народното събрание въпроса,
който трябва да се реши – Да се подчини ли Атина на персийския владетел Дарий или да му обяви
война и да се бори за своята свобода?
На интерактивната дъска се появява воден часовник – клепсидра, който отмерва времетраенето на
всяко изказване.
Започва дебат, пред гражданите излизат представители на двете тези – За и Против, които
аргументират своята позиция по този въпрос.
Накрая ръководителят на Народното събрание поставя въпроса на гласуване.

2. Обсъждане (чрез метода дискусия)
Учениците, ръководени от учителя дискутират представената драматизация.
Въпроси:
Какъв вид държавно устройство видяхме?
Кои са държавните органи в Атина?
По какво се различава демокрацията от олигархията?
А по какво се различава от тиранията?

Ако този въпрос стоеше пред Спарта, как би протекло обсъждането му?

3. Сравнение на демокрацията в Атина и в наши дни (чрез работа с различни източници на
информация).
Учениците се запознават с информацията от стр.71 от учебника и откриват елементи от атинската
демокрация, които са се запазили до днес.
4. Попълване на сравнителна таблица (чрез метода самостоятелна работа – домашна работа)

показатели
1.Географско положение
2. Държавно устройство
3. Органи на управление

Атина

Спарта

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми:
 Учениците познават съдържанието и разграничават основни исторически понятия –
демокрация, олигархия, тирания;
 Учениците успешно сравняват държавно–политическото устройство на двата древногръцки
полиса;
 Учениците сравняват атинската демокрация с демокрацията в наши дни;
 Учениците изказват собствено мнение и могат да се аргументират.

Пети „А“ клас
Преподавател: Марияна Узунова
Тема на урока: Рим – господар на Средиземноморието
Вид на урока: урок за нови знания
Място на провеждане: медиен кабинет 311
Цели на урока:
Образователни:
 Усвояване на знания за римските завоевания в Западното и Източното Средиземноморие;
 Осмисляне на промените в обществото в резултат на римските завоевания;
 Усъвършенстване на уменията за извличане на информация от изображения, писмени
извори, историческа карта, филм.
Възпитателни:
 Формиране на собствено мнение и аргументирана позиция.
Компетентности като очаквани резултати:
 Разбиране на политиката на Рим за разширяване на държавата чрез войни;
 Описване на дейността на исторически личности /Ханибал/ по зададени опори;
 Извличане на информация от различни източници за обществото на древните римляни.
Нови понятия: Римска провинция
Ход на урока: Етапи на урока:
1. Актуализиране на стари знания и въведение в темата (метода опълване на схема).
Въпрос: Съотнесете посочените държавни органи към съответната цивилизация – Атина, Спарта,
Рим.

Упражнението е съставено в интерактивен модул Learning Apps
След 509 г.пр.Хр. Рим се превръща в република. В продължение на два века Рим успява да
завладее цяла Италия. Но не спира до тук. Римляните имат амбиция да увеличат още своите
завоевания.
2. Разработване на новата тема (чрез метода разказ)
Основен съперник на Рим в този период е Картаген. Рим води 3 войни с Картаген. Тъй като
римляните наричали картагенците „пуни”, тези войни останали в историята под името Пунически
войни.
Темата на днешния урок: Рим – господар на Средиземноморието
Използване на интерактивни инфографии чрез ThingLink, за да се покаже местоположение и
изображение на Картаген.

Записване на плана на урока (чрез методите Проблемна ситуация и Ролева игра)
1. Пунически войни
а/ Първа Пуническа война /264 пр.Хр. – 241 г.пр.Хр./;
Учителят изяснява повода за започването на войната, обръща внимание на създадения
военен флот от римляните. Посочва коя е първата провинция на Рим.Въвежда се понятието
провинция – територия, завладяна и управлявана от Рим;
б/ Втора Пуническа война /218 г.пр.Хр. – 201 г.пр.Хр./;
Днес при нас чрез машина на времето е дошъл един
човек, който активно е участвал във Втората пуническа война.
Представете си, че вие сте журналисти и трябва да разберете
кой е този човек. Задайте му въпроси, чрез които ще извлечете от него необходимата информация.
Задавайки въпроси разбират, че гост е Ханибал Барка
– командващия картагенската армия по време на Втората
пуническа война.

Отново чрез историческта карта в ThingLink проследяваме военния поход на Ханибал:
 поход на Ханибал – начало на похода;
 преминаването на Алпите – показване на рисунка на армията на Ханибал.
Въпрос: Виждате ли нещо необикновено в тази илюстрация? - Учениците да обърнат
внимание на бойните слонове в армията на Ханибал.
Въпрос: Защо според вас Ханибал има бойни слонове в армията си?
 битката при Тразименското езеро – 217 г.пр.Хр. – показване на схема на сражението;
 битката при Кана – 216 г.пр.Хр. - учениците наблюдават част от игралния филм „Ханибал”, за да
се запознаят с тактиката на картагенския военачалник;
 битката при Зама – 202 г.пр.Пр. – показване на изображение на битката.
в/ Трета пуническа война / 149 -146 г.пр.Хр./ - унищожаването на Картаген.
2. Завладяване на Елинистическия Изток
Учениците разглеждат историческа карта и сами извличат информация за завоеванията на Рим.
а/ превземането на Македонското царство – 146 г.пр.Хр.;
б/ превземане на Египет – 30 г.пр.Хр.
3. Затвърждаване и обобщаване(чрез метода Самостоятелна работа – домашна работа)
Учениците работят по зад.1 от УТ
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми:
 Учениците съотнасят и разграничават държавни органи в Атина, Спарта и Рим;
 В хода на урока учениците сами извличат информация от изображения, филми и
исторически карти;
 В края на урока учениците посочват последиците от завоевателните походи на римската
армия.

Пети „А“ клас
Преподавател: Марияна Ставрова
Тема на урока: Моят любим празник. Традициите в моето семейство
Вид на урока: урок - упражнение
Място на провеждане: класна стая
Цели на урока:
Образователни:





Запознаване с названията и същността на различните празници;
Запознаване с понятията празник, ритуал, Библия, традиция;
Умения за откриване на конкретна информация в текст и коментиране;
Осъществяване на междупредметна връзка с чуждоезиковото обучение.

Компетентности като очаквани резултати:
 Актуализиране и илюстриране на знания, свързани с празничния календар;
 Затвърждаване на семейните ценности, свързани с различните празници на различните
етноси, живеещи в България.
Ход на урока: Етапи на урока:
1. Актуализират се знания от началния етап за празнуване на Бъдни вечер и Коледа. (чрез метода
Проекти и презентации, свързани с различните празници)
Припомняне на библейския сюжет за Рождество Христово с прочит на разказа от Илия Волен „Млада Бога“.
Презентации за празниците, представяни от учениците.

2. Обсъждане (чрез метода дискусия)

Учениците, ръководени от учителя дискутират представените презентации.
Въпроси:
Как се празнуват празниците Гергьовден, Великден, Коледа, Бъдни Вечер, Курбан Байрам в
различните семейства?

Кои са основните празници на мюсюлманите, какви ритуали изпълняват?
С кои семейни ценности са свързани различните празници?
Разкажете за празника на евреите Пасха.
Разкажете историята на Мойсей от Библията за деца.
Защо евреите трябва да славят Бог?
3. Сравнение (съпостявка чрез метода Самостоятелна работа – домашна работа)
Припомнете си как изглежда светът след Сътворението в древногръцкия и в библейския мит.
Сравнете изобразеното в тях пространство с това в приказката „Тримата братя и златната ябълка“?
Посочете приликите и разликите.
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми:
 Учениците умеят да илюстрират знания, свързани с празничния календар;
 Затвърждават се семейните ценности, свързани с различните празници на различните
етноси, живеещи в България;
 Умеят да откриват конкретна информация в текст и да я коментират.

Пети „А“ клас
Преподавател: Марияна Ставрова
Тема на урока: Представата за боговете според древногръцкия мит за произхода на боговете
Вид на урока: урок за нови знания
Място на провеждане: класна стая
Цели на урока:
Образователни:
 Да идентифицират разликите, подобията и конфликтите между боговете и хората;
 Да различават основни персонажи и характерни особености на пространството и времето в
древногръцки мит за произхода на боговете;
 Да намират и извличат информация за произхода на света с оглед на конкретна
изследователска задача.
Възпитателни:
 Формиране на собствено мнение и аргументирана позиция.
Компетентности като очаквани резултати:
 Различаване на характерните особености на митологичния модел за света;
 Познаване на значението на понятието мит и разпознаване на неговите характерни черти.
Ход на урока: Етапи на урока:
1. Мотивиране и въведение (чрез метода Дискусия)
Учениците се запознават с понятията мит, божество, епизод;
Опеделят темата на древногръцкия мит“ Произходът на боговете“ ;
Определят основните епизоди ;
Откриват информация за представата на древните гърци за света преди Сътворението;
Откриват информация за появата на първите богове и промяната на света;
2. Представяне за Сътворението на света в древногръцкия мит и съпоставка с египетските
богове (чрез метода Самостоятелен проект)
На учениците предварително е поставена задача в часа по история да открият информация за
египетски богове – какво символизират, как се изобразяват, коя област покровителстват, къде са
главните им храмове.

В часовете по БЕЛ със знанията за трансформиращ преразказ, учениците представят тази
информация от свое име – и всеки от тях се превръща в египетски бог.
В часовете по изобразително изкуство учениците изработват маски, корони, облекла и
аксесоари, за да покажат как според тях са изглеждали боговете в Древен Египет.
Всяко дете в часа по история представя своето божество по интересен и атрактивен начин,
като в същото време на интерактивната дъска останалите виждат действителни изображения на
боговете.

Поставя се задача в часа по БЕЛ учениците да потърсят информациоя в интернет или в
библиотека за друг мит за раждането на света - египетски, китайски, японски.
3. Обобщаване на новите знания (чрез метода Самостоятелна работа)
Работа в работните листове – Разпознаване на изображенията на различни гръцки богове. В
резултат на самостоятелна работа следващия час са представени презентации с други митове за
Сътворението на света.
Резултати от приложените иновативни методи и прийоми:
 Идентифицират разликите, подобията и конфликтите между боговете и хората;
 Различават основни персонажи и характерни особености на пространството и времето в
древногръцки мит за произхода на боговете;
 Намират и извличат информация за произхода на света
с оглед на конкретна
изследователска задача;
 Формират собствено мнение и аргументират своята позиция;
 Различават характерните особености на митологичния модел за света;
 Познават значението на понятието мит и разпознават неговите характерни черти.

Пети „А“ клас
Преподавател: Господинка Андонова
Тема на урока: Урок – Екскурзия до Архиологическите рзкопки в с. Оногур
Вид на урока: урок за нови знания
Място на провеждане: на Архиологическите рзкопки в с. Оногур
Цели на урока:
Образователни:
 Затвърждаване и обогатяване на вече придобити знания за историята като наука за човека
и обществото, която изследва миналото;
 Разбиране особеностите на историческия разказ като реконструкция на минала
действителност, която не може да бъде наблюдавана и повторена;
 Събуждане на познавателен интерес у децата, желание да се доближат лично до
изучаваната материя, което прави разбирането по-лесно и по-интересно;
 Затвърждаване знанията за науката археологията и работата на археолога.
 Знае начини за ориенйиране – по Слънцето, с компас, по карта, по местни признаци;
 Формиране на умения да разграничават материални и писмени източници;
 Дава примери за използване на географията в живота на човека.
Практически задачи:





Учениците да могат да се ориентират;
Учениците да могат да характеризират исторически обект;
Учениците да могат да разграничават писмени и материални източници;
Учениците да могат да определят какво е релеф и формите на релефа.

Компетентности като очаквани резултати:
 Знае какво е ориентиране;
 Знае начини за ориентиране – по Слънцето, с компас, по карта с помощта на числения
мащаб.
Ход на урока: Маршрут: Гр. Добрич – с. Оногур– гр. Добрич;
Времетраене - 1 ден – 14.10.2017 г.
Посещение на исторически разкопки при с. Оногур.
1. Съдържание на работата:
Среща с ръководителя на археологическите разкопки проф. Казимир Попконстантинов, който
да запознае учениците с обекта на археологическите разкопки, да им покаже какви находки са
открити до този момент, какво очакват да открият още при работата.

Предварително учениците са подготвили въпроси към проф. Попконстантинов и неговия екип
във връзка с професията на археолога, какво се случва с намерените находки, колко време
продължава работата на този обект, как го консервират и имат ли проблеми с иманярите.

Учениците разглеждат района на разкопките, обръщат внимание на намерените предмети и
определят какви извори са те – писмени или материални.
Учениците се ориентерат в природата с помоща на компас и по местни признаци. Работят по
групи. Едната група определя своето местополтжение с помоща на компас, а втората с помоща на
местни признаци. По време на ориентирането описват и през какви релефни форми преминават.

2. Систематизиране и затвърдяване на знанията и уменията - Извършва се след екскурзията.
Задача: Опишете впечатленията си от посещението на археологическите разкопки при с. Оногур и
изгответе табло със снимки.

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми: Ориентиране в природата с
помощта на карта и компас; карта, ползва мащаб.

Пети „А“ клас
Преподавател: Господинка Андонова
Тема на урока: Планетата Земя
Вид на урока: урок за упражнение
Място на провеждане: класна стая
Цели на урока:
Образователни:
 Затвърждаване на знанията за Земята и нейното място сред другите планети;
 Осмисляне и затвърждаване на основни географски понятия – земна ос, галактика,
космияеско пространство, форма и движение
 Сравняване на планетите в Слънчевата система.
Възпитателни:
 Формиране на собствено мнение и аргументирана позиция.
Компетентности като очаквани резултати:
 Описва мястото на Земята в Слънчевата система, нейната големина и форма;
 Обяснява движенията на Земята около оста й и около Слънцето и последиците от тях;
 Дава примери за влиянието на формата и движенията на Земята върху природата и живота
на човека;
 Описва другите планети от Слънчевата система.
Ход на урока: Етапи на урока:
1. Представяне на Слънчевата система (чрез Мултимедийна презентация)
Учениците предварително са разпределени да направят презентация на отделна планета от
Слънчевата система.

Урокът е разделен на две части:
 в първия урок учениците изработват макети на своите планети, които в последствие са
изложени на етаж от училището.



във втория урок учениците представят кратки презентации за своите изработени планети.

Описват повърхност, релеф, форми на обвивки на съответната планета, форми на живот, ако има
или са правени изследвания за такива. Разработване на новата тема (чрез метода Разказ).

2. Обсъждане (чрез метода Дискусия)
Учениците, ръководени от учителя дискутират представената задача.
Въпроси:
Каква е разликата между представените планети и планетата Земя?
Какво я прави уникална и наповторима?
По какво се различават планетите?
Ако трябва да избирате къде бихте искали да живеете, коя планета бихте си избрали и защо?

Резултати от приложените иновативни методи и прийоми:
 Описва мястото на Земята в Слънчевата система;
 Изказва обобщения и изводи за движението на Земята и планетите от Слънчевата система;
 Дава примери за влиянието на формата и движенията на Земята върху природата и живота
на човека.

