
НОВ  ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРЩИНА 

Всеки от нас трябва да се гордее, че се е  родил в България. Има толкова много причини за тази 

гордост. И не можем да ги степенуваме по важност. Но патриотичното възпитание на малките ученици 

може да започне от запознанството със свещената ни азбука и нейните създатели - Св. Св. Кирил и 

Методий и Св. Климент Охридски.  

  

СУ „Димитър Талев" от тази учебна година е със статут на иновативно училище. Ние, учителите, 

се стремим чрез нов подход към учениците и методите на преподаване да провокираме у децата интерес 

към усвояването на научни знания, към самостоятелност и активност при провеждането на занятията. За 

да не премине знанието за сътворяването на нашата азбука като серия от скучни и еднообразни  картини 

пред погледите на децата, а и да остане в сърцата им, ученици и учители от IIг и IIIб клас посетиха "Дворът 

на Кирилицата". 

Още щом прекрачихме прага на 

крепостта се потопихме в истинска 

школа по създаване на азбуката. 

Уникалните букви от дърворезба 

красяха стените. Децата трябваше да 

открият скритите послания на 

подредените букви. На второто ниво, в 

зала "Българска слава", се запознаха с 

внушителните образи на всички 

владетели, решавали съдбините на 

българската държава със столица 

Плиска, и те завинаги се запечатаха в 

съзнанието им. В двора част от малките 

талевци четоха с огромно желание 

откъси от детски книжки, някои от 

които са посветени на България. Други представиха пред останалите във верижно четене откъси от 

популярни текстове, а съучениците им посочваха поуката. 

Не можем да не се гордеем с факта, че на обекта имаше посетители от цяла България и всички бяха 

възхитени, очаровани как малките ученици се докосват до българската култура и история с непресъхващо 

желание, как с чест носят своята униформа , макар да не е празничен ден. А тя, униформата, предава 

много точно посланието, че сме горди талевци! 

Провеждането на иновативни уроци не е самоцелно. Те повишават качеството на образованието, 

разчупват шаблоните, привличат вниманието, правят училището модерно. А децата? Те учат, изявяват 

възможностите си, творят. И с нетърпение очакват новият иновативен урок. По българщина. 


