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Човекът и природата
Човекът и обществото

Информационни технологии
Български език

Изобразително изкуство
Дейности по интереси



• Оногур – едно малко познато, но уникално 
място в България . Водени от идеята „ Опознай 
родината, за да я обикнеш“.

• Филм за Дунавската равнина – изработен по 
материали от учебника по Човекът и 
обществото и оформен с различни програми
за графичен дизайн, лого и  плакат. 



Урок екскурзия

Архелогически разкопки

География

Ориентиране в природатаязовир, каньон, пещера 

Среща с археолог

Магично  място отпреди 1500 г. 

ОНОГУР
АрхеологияИстория

Работа на терен

Базилика
Средновековна крепост

Скален манастир



Оногур – урок екскурзия

Човекът и природата

Наблюдаване на хълмиста  
Западна Добруджа  и скални 
образования – пещера  и скален 
манастир.



воден басейн - язовир 
релефни форми, образувани 
под действието на течаща 
вода – каньон 



Формиране на умения за: 

• ориентиране с компас и мобилни
приложения;

• оцеляване в природата.



Археология 
• На място учениците се докоснаха до материални извори от Античността, 

като по този начин видяха нагледно обяснените им в учебника методи на 
изучаване на историята.



Дейности
• Посещение на археологически разкопки при с. Оногур – античен 

град Палматис;
• Среща  с археолог- проф. Казимир Попконстантинов;
• Работа на терен
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/uchenici-provedoha-iznesen-urok-
sred-zabelezhitelnostite-i-razkopkite-v-onogur-2055009

https://dariknews.bg/regioni/dobrich/uchenici-provedoha-iznesen-urok-sred-zabelezhitelnostite-i-razkopkite-v-onogur-2055009


Човекът и обществото
Затвърждаване и обогатяване на вече придобити знания за историята като наука за 

човека и обществото, която изследва миналото;
Проф. Казимир Попконстантинов – ръководител на археологическите разкопки, разказа 

на учениците за откриването на античния град, Той показа на децата схеми и рисунки, 
които илюстрират как е изглеждала преди 1 500 години  откритата епископска базилика. 

-



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
Есе на тема ”Какво най- много ми хареса от 

природните забележителности край село Оногур". 
Изработване на туристическа   брошура за района.



Деца майсторят красота от глина



Урок по християнство



Изработване на филм за Дунавската равнина  
като природна област, от презентации на 

децата.

Класната ни стая разполага със системата
Classroom management -

много ефективен начин за учене и  задаване
на индивидуални задачи,  за търсене на 
информации от интернет под постоянното
наблюдение и ръководство на учителя. 

















Плодородните почви
са най-голямото
богатство на 
Дунавската равнина. 
Отглеждат
се пшеница, царевица, 
слънчоглед,
зеленчукови градини и 
лозя.

























Най-източната част на равнината – Добруджа, е 
наречена “житница на България” заради
високите добиви на пшеница.













Да обобщим!
• Дунавската равнина е най-северната
природна област в България.
• Естествената природа е силно променена.
• Хората обработват плодородните равни
земи, добиват и преработват полезни
изкопаеми.
• В равнината са израснали много селища,
пресичат я важни пътища.
• Богатствата на природата трябва да се
използват разумно и да се опазват.





Алея на българската слава






