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ПЕДАГОГИКА  НА  КУЛТУРНОТО  
НАСЛЕДСТВО

Добри практики

Проектът се реализира в периода от юни 2018 до август 2019 по програма 
Еразъм + КД1, сектор „Училищно образование“, мобилност на училищен 
персонал с № 2018-1-BG01-KA101-0474. Включени са две дейности:

1. Участие в квалификационен курс в Рим, Италия, организиран от Labora-
torio del cittadino Onlus, италианска организация, включена в каталога на 
курсовете по програма „Еразъм+“.

2. Посещение и наблюдение във валдорфско училище в Евингхаузен, 
Брамше, Германия.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

1. Развитие и прилагане на иновативни педагогически практики в областта 
на педагогиката на наследството чрез:  
• работа на „терен“ с паметници на културата, знакови за няколко важни 

периода в европейската история
• осъществяване на партньорство с валдорфски училища и институции, 

прилагащи педагогика на наследството
• развитие на практически умения за интердисциплинарно учене, 
• запознаване на учителите с методологията на валдорфските училища.

2. Засилване на чувството на принадлежност към общото европейско 
пространство у учителите чрез преживяването на европейското 
материално наследството, осмисляне на културното наследство като 
споделен ресурс  с голям потенциал при обучението и възпитанието на 
бъдещето - децата.

3. Подобряване на уменията на учителите за: комуникация на чужд език, 
за работа в мултикултурна  среда, за прилагане на проектно базираното 
обучение и за управление на човешки и материални ресурси.
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УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ:

1. Анета Добрева, учител по Испански език, координатор на проекта
2. Антоанета Палангурска, ЗДУД, учител по История и цивилизация
3. Биляна Бонева, старши учител в Начален етап
4. Искрена Тотева, учител в ГЦО Начален етап
5. Йонка Здравкова, учител в Начален етап
6. Йордан Цветанов, учител по кларинет и ръководител на училищния 

оркестър
7. Йорданка Иванова, учител в ГЦО Начален етап
8. Людмила Попова, старши учител по ИКТ и Математика
9. Миглена Георгиева, учител по Английски език
10. Надежда Пенчева, старши учител в Начален етап
11. Пресиян Конакчиев, учител по История и цивилизация.
12. Преслав Марков, учител в ГЦО Начален етап
13. Светлана Бенкова, учител по Информатика и Графичен дизайн
14. Симона Тодорова, учител по Изобразително изкуство
15. Таня Димитрова, учител по Английски език в начален етап

 
ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ПРОЕКТА 
СЕ ОСЪЩЕСТВИ В НЯКОЛКО ПОСОКИ:

1. Въздействие върху участниците:
Всеки участник в мобилността подобри и повиши личностното и 
професионалното си развитие, подобри знанията и компетенциите си 
по педагогика на наследството, придоби усещане за принадлежност 
към европейската общност на учителите, видя от друга гледна точка 
проблемите на съвременното българско училище и ги съпостави със 
ситуацията в другите държави.  Всеки педагог се обогати със знания 
за самите страни и тяхната култура. По време на обучението имаха 
възможност да общуват на чужд език в реална езикова среда, да споделят 
своите интереси с европейските колеги, да създадат нови приятелства, да 
обогатят и общата си култура.
В дългосрочен план ще подобрят самочувствието си като преподаватели, 
ще се усъвършенстват и ще подобрят своето самоуважение, ще се 
почувстватпудовлетворени от новите си професионални умения, с 
които ще подобрят качеството на своето преподаване. Ще подобрят 
своте социални умения и ще създадат нови и полезни контакти както в 



9

професионален, така и в личностен план. Ще повишат собствената си и 
мотивацията на учениците за по-резултатен и качествен образователен 
процес и по-високи академични постижения. Ще разнообразят и 
осъвременят методите си на преподаване и ще  направят по-атрактивен 
учебния процес.

2. Въздействие върху учениците:
Най-голямо въздействие на резултатите и ползите от обученията бяха за 
учениците. Преподавателите показаха, че усвоените по един предмет 
знания и умения могат и трябва да се използват и по другите изучавани 
дисциплини, че знанието е цялостно и само за удобство  го разделяме 
на предметни области. Организирането на обучението на проектен 
принцип и включване на повече практически дейности в него мотивираха 
учениците за учебна работа и спомогнаха за трайното усвояване на 
изучавания материал.

3. Въздействие върху останалите педагогически специалисти:
Проектът предвижда постоянно споделяне на добри практики в 
Методическите обединения. Очаква се да се засили интересът към 
учене на чужди езици и желание за включване в различни европейски 
образователни програми. По време на мобилностите бяха осъществени  
нови запознанства и приятелства с учители от други европйски страни и 
предстоят участия в нови проекти. Колегите получиха чрез участниците 
в мобилностите информация за състоянието  и тенденциите на 
образованието в Европа.

4. Въздействие върху училището:
Мисията на училището е да придобие европейско измерение. След 
участието си в този проект то подобри както своя международен опит, 
така и цялостния си образователен процес. Промени се и модернизира 
учебната програма – бяха въведени елементи на Валдорфска педагогика 
в начален етап и модул „Час по наследство“ в профилираната подготовка 
в гимназиален етап. Удовлетвореността от работата на цялата училищна 
общност се повиши. Създаде се позитивна образователна среда, която 
доведе до по-добри резултати от образавателния процес и до увеличаване 
рейтинга на СУ „Емилиян Станев“.
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Анета Добрева 
старши учител по Испански език и по БЕЛ

АЛБУМ С ПРЕРАЗКАЗИ И РИСУНКИ 

ЦЕЛИ:
• Учениците да задълбочат знанията си за митовете и легендите
• Да планират, структурират, композират и графично оформят текста, който 

създават
• Да се справят с новия за тях вид преразказ – трансформиращия
• Да спазват изучените книжовни езикови правила
• Да работят в екип
• Да проявят творчество
• Да се изявят като художници

УЧАСТНИЦИ: Ученици от 5 клас (11–12 години)

ВРЕМЕ: Един месец

НЕОБХОДИМИ  МАТЕРИАЛИ: цветни листи и картони, моливи или пастели за 
рисуване, лепило, игли и конци за подвързване на албума

ДЕЙНОСТИ:

Предварителни задачи: 
В часовете по БЕЛ се припомнят особеностите на трансформиращ 

преразказ от името на един от героите, преподаден в началото на 5 клас.
На класа се обяснява, че ще работят по създаването на книжка-албум, 

съдържаща 12-те подвига но Херкулес, преразказани от тях, но от името на 
Херкулес. Освен това, албумът ще бъде ръчно изработен – написан на ръка 
и нарисуван от тях, без компютърна намеса. Разяснява им се също, че това е 
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дейност по проект „Педагогика на културното наследство“ по програма Еразъм+, 
по която училището работи през учебната 2018/2019 год.

Дейност 1 
На учениците се възлага задачата да се разделят на групи по 2 или по 

3, за да работят заедно по преразказването на подвига на Херкулес, който им 
се падне. Дава им се възможност да се комбинират на приятелски принцип и 
сами вътре в групата да се разпределят кой ще пише и кой ще рисува. Целта е 26 
ученици да се разделят в 12 групички.

Дейност 2
На всяка от групите учителката раздава копия на един от подвизите 

на Херкулес. Възлага се срок от един месец всеки екип да се организира, да 
напише преразказа на чернова, да си го проверят, да го препишат на белова и 
да предадат рисунка към него.

Дейност 3
По време на едномесечния период петокласниците се консултират с 

учителката преди или през часовете по БЕЛ, а някои от тях посещават обявените 
консултации индивидуално или по групи, за да работят със съучениците си или 
да се посъветват.

Дейност 4
След обявения срок учителката събира преразказите и рисунките към тях 

и обсъжда с учениците участието и приноса на всеки ученик в групата си.

Дейност 5
Учителката ръчно подвързва предоставените от учениците ръкописи и 

рисунки, като използва така нареченото „японско подвързване“ и техниката 
„изонит“ (шиене върху картон).

Дейност 6
В обявения предварително ден Албумът с преразкази и рисунки, който е 

съвместен труд между ученици и учител, е представен пред бивши, настоящи 
и бъдещи преподаватели на петокласниците. По време на презентирането 
представител на всеки екип накратко разказва своята история за Херкулес, а 
след това учениците споделят вълненията си с учителите.

Книжката-албум е представена и пред родителите, учениците имат 
свободен достъп до нея, когато пожелаят, в кабинета по БЕЛ.
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ОТКРИТ УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
В I-ВИ КЛАС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

С ЕЛЕМЕНТИ НА ВАЛДОРФСКА 
ПЕДАГОГИКА

ЦЕЛИ:
1. Интегрираното изграждане на четирите езикови умения с акцент върху 

развиването на говорните компетентности във връзка с особеностите на 
възрастта и в съответствие с принципа за устно изпреварване

2. Развиване на творчески умения и независимо мислене на учениците
3. Изграждане на езикови, социокултурни и ключови компетентности
4. Постепенното отстъпване от ползването на родния език в час в полза 

на комуникацията на испански език, като водещият принцип е толкова 
роден език, колкото е необходимо, толкова чужд език, колкото е възможно

5. Използване на елементи от Валдорфската педагогика

УЧАСТНИЦИ: Сборна група от 26 ученици от I клас (7-8 години), Испански език, 
Разширена подготовка

ВРЕМЕ: Един учебен час (40 минути)

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: Мултимедия, компютър, цветни огъващи се 
телени пръчици, ксерокопия с изображение на скоропоговорката, цветни 
балони, телевизор от картон

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1
Учениците поздравяват гостите с песента Buenos días, Buenas tardes…
Buenos días /2/, Buenas tardes /2/, Buenas noches /2/
Me voy a dormir /2/
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Me quito la ropa
Me pongo el pijama
Me cepillo los dientes
Me voy a la cama
Buenos días /2/, Buenas tardes /2/, Buenas noches /2/
Me voy a dormir /2/

Дейност 2 
Учениците се раздвижват с помощта на играта Amanda manda, аналог на 

английската Simon says.
Amanda manda Siéntate, Levántate, Arriba, Abajo

Дейност 3 
Припомняне на изучени Cкороговорки (Trabalenguas). Учителят ги казва 

с три различни интонации (много тихо, нормално и силно) и изиска това от 
учениците.

Mi mamá me mima mucho.
Pancha plancha con cuatro planchas. Con cuántas planchas Pancha plancha?
Визуализиране на последната изучена скоропоговорка с изображение на 

съдържанието ѝ.
Tres tristes tigres comen trigo en un trigal.

Дейност 4 
Какво има в чантата? (Qué hay en el bolso?) Припомняне на изучените 

цветове срез предварително надути балони, поставени в голяма чанта. 
Използва се игра с малка топка, която се подава на учениците, за да отговорят 
на въпросите:

Qué es esto?
De qué color es el balón?
Hay un otro balón amarillo?
Este balón amarillo es grande o pequeño?

Дейност 5 
Пуска се видео на песента Pon gallinita pon, в която деца пеят и играят. 

След това учениците пеят и изиграват показаните движения в клипа на песента.
Pon gallinita pon
Pon gallinita un huevo
Pon gallinita pon
Pon gallinita dos
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Pon pon!

Дейност 6 
Учителят прави връзка между последната песен и наближаващия 

Великден (la Pascua). Раздава на учениците цветни огъващи се телени пръчици, 
покрити с кадифе, за да направят децата от тях великденски яйца.

Дейност 7 
Децата се изявяват като актьори самостоятелно, по двойки или по тройки 

по направения от учителката телевизор от картон, сякаш ги дават по испанската 
телевизия.

Дейност 8
В края на часа учениците отново поздравяват гостуващите им учители с 

песента Hola, España.
Hola España. Hola Argentina, 
Hola qué tal? /2/
Hola Buenos días /2/
Cómo estás ? /2/
Yo bien, Gracias! /2/
Cómo estás tú? /2/
Hola Venezuela, Hola Perú.



Антоанета Палангурска16

Антоанета Палангурска
СУ ,,Емилиян Станев“, гр. Велико Търново, 

учител по История и цивилизации

Публикацията има за цел да представи основният начин за 
разпространението на писменото слово преди изобретяването на машинния 
печат и зараждането на изкуството на красивото писане – калиграфия. Обръща 
се внимание на манастирските скриптории, които през Средновековието се 
превърнали в огнища на калиграфията, която се развивала от класическата 
правилност на каролингските образци към декоративността и пречупените 
линии на готическия шрифт. В нея се разглежда възможността за изграждане 
на отношение към средновековното културно наследство и осъществяване на 
ефективна работа по формиране и развиване на основни умения и компетенции 
по история и цивилизации в 6. клас.

РЪКОПИСНАТА КНИГА – 
ИСТОРИЯТА НА КРАСИВОТО ПИСАНЕ

Темата за красивото писане е в съответствие с приоритетните цели на 
историческото образование, фиксирани в държавните стандарти за учебното 
съдържание за 6. клас, акцентите са организирани около познаването на 
паметници на националната и световната култура и взаимното влияние 
между различни култури и определяне на принадлежност към общност въз 
основа на езика и религията през Средновековието. Темата дава възможност 
за изграждане на отношение към средновековното културно наследство и 
осъществяване на ефективна работа по формиране и развиване на основни 
умения и компетенции по история и цивилизации. Отделено е специално 
внимание на уроците за упражнение и практически дейности, в които може да 
се разработват минипроекти, да се приложи работа с кино и други изображения, 
които имат интердисциплинарен характер. Учебната програма позволява 
междупредметни връзки, насочени към дейности за придобиване на ключови 
компетентности. 
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Равностойно място между всички теми в учебника за 6. клас заемат и тези 
за културата и културното наследство на Западноевропейското средновековие 
и културното наследство на България. Това стана причина да подготвя и 
реализирам урок упражнение на тема „Ръкописната книга – история на 
красивото писане“.

ВИД: Урок упражнение

ЦЕЛИ: 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

• Усвояват знания за българското художествено наследство;
• Разпознават паметници с национално и световно културно значение;
• Дават примери за православни книжовни и културни центрове;
• Посочват книжовници и книжовни школи;
• Разпознават достижения на средновековните цивилизации;
• Обогатяват писмената култура на учениците;
• Познават историята на европейската калиграфия;
• Търсят европейски контекст на българското културно наследство през 

вековете.

МЕТОДИ, ПОХВАТИ, ИНСТРУМЕНТИ
За изложение на учебния материал от учителя:

• Словесни
– конспективно изложение;
– обяснение.

• Нагледни – изображения;

За организиране дейността на учениците:
• дискусия
• интерактивни методи (визуализиране)
• самостоятелна работа

УЧАСТНИЦИ: ученици от VI клас (13-годишна възраст)

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ: майчин език, ръкопис, калиграфия, минискул, 
скриптории, книговезец.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: мултимедия, листи А4, флумастери, цветни 
моливи.
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ВРЕМЕТРАЕНЕ: един учебен час.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:
При запознаването с историята на ръкописната книга и красивото писане 

– калиграфия, в часовете по история и цивилизации, подготовката на учителя 
преминава през няколко етапа:

• Планиране на темата (урок упражнение) при изготвяне на годишното 
тематично разпределение;

• Подбор на подходящ ресурс – изображения, видеоклип, научна 
информация.

ХОД НА УРОКА

Съдържателна интерпретация:
Темата „Ръкописната книга – история на красивото писане“ е 

предназначена за ученици от 6-ти клас. Тя позволява затвърждаване на вече 
усвоените е развиване на нови умения и знания, които учениците имат от 
уроците по история и цивилизации „Златен век“ на българската култура“ 
и „Ранносредновековната култура“ и систематизиране на информацията, 
получена от извънучилищен източник.

Основните тематични акценти в урока са свързани с разбирането, че:
• Терминът ръкопис произлиза от manuscriptum, от латинското manus – 

ръка и scribo – пиша. Така се нарича текст, написан на ръка с помощта на 
перо върху пергамент, папирус, хартия или друг подходящ материал;

• Според писмените системи започват да се различават школи: 
източноазиатска, арабска, еврейска, европейска и др. като постепенно във 
всяка отделна школа се забелязва естетическа еволюция на краснописа и 
се заражда изкуството на красивото писане – калиграфия;

• През Средновековието в огнища на калиграфията се превърнали 
манастирските скриптории, така че калиграфията се развивала от 
класическата правилност на каролингските образци към декоративността 
и пречупените линии на готическия шрифт.

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1
В началото на часа (2-5 минути) чрез устно изложение от страна на учителя 
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се актуализират знанията на учениците за материалите за писане и обработката 
на папирус през Античността. Използвайки отговорите на учениците, се 
визуализира завършен ръкопис върху папирус. Учителя прави препратка към 
Средновековието, поставя темата на урока и мотивира задачата за часа.

Дейност 2
Чрез презентация на учениците се предлага подбрана от учителя 

извънучилищна информация, свързана с материали за писане през 
Средновековието. Актуализира се понятието пергамент и се изяснява защо за 
писане са били използвани гъшите пера – дебела основа, удобна за хващане, и 
кухина, която побира мастило. 

На учениците се въвежда понятието ръкопис, което произлиза от man-
uscriptum, от латинското manus – ръка и scribo – пиша. Прави се изводът, че 
така се нарича текст, написан на ръка с помощта на перо върху пергамент, 
папирус, хартия или друг подходящ материал, и че това бил основният начин 
за разпространението на писменото слово преди изобретяването на машинния 
печат. В обяснителния разказ учителят подчертава, че ръкописните книги 
са изработвани в специални работилници, буквите се изписвали красиво а 
шрифтът им се определял от епохата и региона, в който се създавал ръкописа. 
Така красивото писане на ръка става неразривно свързана част от историята на 
писмеността и почерка. Учителят обяснява, че с течение на времето се забелязва 
естетическа еволюция на краснописа и се заражда изкуството на красивото 
писане – калиграфия. Въвежда се новото понятие: (от гръцки: κάλλος – „добър“ 
и γραφω – „пиша“) и се изяснява съвременната дефиниция на калиграфската 
практика – изкуството на оформяне на знаците по експресивен, хармоничен 
и майсторски начин. Набляга се, че през Средновековието в школи на 
калиграфията се превърнали манастирските скриптории, така че калиграфията 
се развивала от класическата правилност на каролингските образци към 
декоративността и пречупените линии на готическия шрифт – на презентацията 
учителя визуализира ръкопис с каролингски шрифт, IX в. и Реймското евангелие, 
XIV в. Учениците правят сравнения в декорацията на буквите.

Използвайки изображенията, учителят представя шрифт минискул, като 
обръща внимание на силно украсените букви, с много детайли и декоративни 
елементи, и на използвания материал за писане (мастило) – сажди, смола и 
шикалки.

Вниманието на учениците се насочва към главните букви, които се 
отличават с ярки цветове – естествени бои, златисти и сребристи декорации, 
инициали, рамки и миниатюри.
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Дейност 3
Учениците гледат видеоклип, който представя стъпките за изписване и 

украса на буква върху корица на книга от периода IX–XIII в., и имат за задача 
да отговорят: Какви занаятчии са участвали в изработката на ръкописна книга?

Учителят обобщава отговорите на учениците и изяснява, че за създаването 
на ръкописната книга са били необходими четирима занаятчии: производител 
на пергамент, писар-калиграф, илюстратор и книговезец.

Изводът, до който се достига, е, че книгата е ценно произведение на 
изкуството и калиграфите са се стремили да създават текст, който да бъде лесно 
възприеман визуално – с равни отстояния между буквите, с прецизно спазена 
големина на всеки един знак.

Дейност 4
Самостоятелна работа:
Учениците имат за задача да изпишат своята или любима буква и число 

или датата на раждане, като декорират букви с характерни цветове и елементи 
от IX–XIII в.

Бележки:
1. http://www.mon.bg.Учебна програма по история и цивилизации VI клас.
2. Кушева, Р. Методика на обучението по история. С., Парадигма, 2000.
3. Илиева, К. Калиграфията – поглед към красивото, поглед към себе си, 

https://www.hera.bg/s.php?n=3928
4. Стойчева, В. Урокът по история. В. Търново, УИ „Св. св. К. и Методий“, 2007.
5. http://shriftove.gifmania.bg/Calligraphic-Fonts/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Резултат от дейността на учениците по задачата за изписване на 

декорирани букви с характерни цветове и елементи от IX–XIII в.
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Биляна Бонева
старши учител в Начален етап

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ
„Кукери“, Живка Стаменова, и „Игра по огъня“, Маргарита Василева

Урок по литература в 4 б клас

ЦЕЛИ:
• Интегриране на различни учебни предмети в урока по литература 

(музика, човек и общество, човек и природа, математика, изобразително 
изкуство).

• Припомняне на различни пролетни празници и обичаи в България.
• Да се запознаят с новите текстове „Кукери“ и „Игра по огъня“, да обогатят 

познанията си за миналото на българите и нашето културно наследство.
• Да бъдат поставени в ситуация, в която да работят в екип и да мислят 

творчески.
• Използване на елементи от Валдорфската педагогика – ритмична част, 

пеене, рисуване, естествени (природни) материали, разказване на 
история („Легенда за Пролетта“).

• Показване на проектите, умения за представяне пред публика и 
хармонично разпределяне на ролите в екипа.

УЧАСТНИЦИ: учениците от 4б клас от СУ „Емилиян Станев“, град Велико 
Търново.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 учебни часа – 80 минути.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
• Торбички с боб, леща, ориз за ритмичната част на урока.
• Картон за екипната работа.
• Восъчни пастели за рисуване.
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• Цветна хартия, вълна, лепило, ножици.
• Пакетчета, в които се крие темата, по която ще работи съответния екип и 

пакетче с желирани бонбони за награда на всяка група.

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1
Поздрав към децата, който се изпява „Добър ден 4б!“

Дейност 2
„Марта прела цяла зима“ – пеене в кръг с движение.
„Пак и пак светът върти се“ – ритмичен кръг, канон и ритмични движения 

с торбички.

Дейност 3
Актуализация на стари знания
– С кой сезон са свързани песните? Кои пролетни празници знаете?
– Как и откъде празниците и обичаите са дошли при нас?
– Тракийското наследство – кукери и нестинари.
Златна маска на Терес, намерена от археолога Георги Китов през 2004 

година в могилата „Светица“ в „Долината на тракийските царе“. Маската 
е изработена от 23,5 каратово златои тежи 672,5 грама. Така погребаният е 
обожествен.

Кукерските традиции са продължение на Дионисиевите празници. 
Веселие, шум, песни, танци. Кукерите танцуват по улиците, за да изплашат злите 
сили, да пропъдят студа, да има плодородие и здраве. Изпълнява се от мъже 
ергени. Само водачът е женен мъж с първороден син, или близнаци. Облечени 
са с кожи с козината навън, кожени или дървени маски на главите. Окичени са 
с медни и бронзови звънци. Маските имат две лица: добро и зло. Цветовете 
са червен (плодородие, огън, слънце), черен (земя), бял (вода, светлина). 
Посрещали земеделската нова година, свързана със заораване на нивите.

Дейност 4
Мотивирано поставяне на темата и прочит на текста „Кукери“ от Живка 

Стаменова, с. 117 (По време на прочита учениците рисуват на раздадени за 
целта листи).

– Какво ви направи най-силно впечатление?
– Прочетете и открийте думи и изрази, с които са описани кукерите.
– Опишете обичая, като използвате текста и онова, което научихте този 
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час.
Обсъждане на рисунките във връзка с текста.

Дейност 5 
Още един древен езически обичай, разпространен в Странджа и Северна 

Гърция, вписан в списъка на нематериалното световно културно наследство на 
Юнеско. Връзката на обичая с древните траки. Разказ за нестинарите и светците 
Константин и Елена. Описание и разказ за нестинарството.

Прочит на „Игра по огъня“ от Маргарита Василева (рисуват по време на 
прочита, като използват само цвят, без фигури и образи).

– Как се е появил обичаят според легендата? Прочетете и открийте думи и 
изрази, които описват празника.

Дейност 6
Работа по групи. Учениците теглят един от предварително подготвените 

пакети, в които се намира темата , по която ще работят, и един пакет с желирани 
бонбони, награда за екипа, след като свършат проекта.

Задачата е да изработят плакат за съответния празник, като използват 
рисунките, които всеки от групата е рисувал самостоятелно по време на прочита. 
Нужно е проектът да бъде оформен, обогатен, завършен и представен от целия 
екип. Докато работят, разказвам история: „Легенда за Пролетта“.

Дейност 7
Заключителна част. Представяне на проектите по екипи. Затвърдяване на 

новите знания от урока.
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Искрена Тотева
учител в група за целодневно обучение

ОБОБЩИТЕЛЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 4 КЛАС

Най-съществената особеност на съвременното обучение по литература 
в начален етап е неговата естетическа насоченост. Това до голяма степен е 
продиктувано от естетическата основа на литературата като изкуство. Чрез тази 
нейна функция се създават условия за възпитаване у учениците на ценности, 
свързани с различните видове изкуства. В четвърти клас учениците имат 
възможност за по-ярко възприемане на творбите, тоест не само груб прочит на 
литературното произведение и извличане на поуката, но също така и изграждане 
на ясни представи за литературните герои и чувството, което пресъздава даден 
литературен текст. По този начин се създават реални предпоставки не само за 
нравствено формиране на детето, но и се реализира насоченост за развитие на 
естетическа възприемчивост на детето към света.

ЦЕЛИ:
• обобщаване на знанията за особеностите на стихотворната форма;
• усъвършенстване на уменията за анализ на стихотворна реч;
• развитие на чувството за ритъм в поетичната реч.

 
ЗАДАЧИ:

• да се усъвършенства техниката на четене, да продължи развитието на 
четивните навици до тяхното автоматизиране, да се формират умения за 
правилно, съзнателно, изразително и бързо четене като предпоставка за 
художествено-рецептивна дейност;

• да се подхранва у учениците траен интерес към литературата и изкуството 
като носители на нравствени и духовни ценности, като източник и подтик 
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за самопознание и самоусъвършенстване;
• да се изгражда начална нагласа за съзнателно четене на художествени 

творби като процес за духовно и естетическо обогатяване на детската 
личност;

• да се развиват речево-комуникативните умения и словотворчеството на 
учениците.

УЧАСТНИЦИ:
Учениците от групата за целодневно обучение към IVА клас на СУ 

„Емилиян Станев“ – град Велико Търново.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
1 учебен час (40 минути)

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ:
• Рима
• Повторение
• Сравнение
• Олицетворение
• Стихотворна стъпка

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
• Учебник по литература за 4. клас
• Работни листи за всеки ученик
• Флейта, китара, цигулки, акордеон и други музикални инструменти
• Цветни листи

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1
Изпълнение на упражнение, свързано с концентрацията на децата. 

Основен момент е последователното редуване на всички ученици и най-накрая 
изпълнение на общ ритъм заедно.

Дейност 2
Изпълнение на песента „Хубава си, моя горо“ (текст Любен Каравелов, 

музика Георги Горанов), в което участват ученици, които свирят на цигулка, 
флейта, гъдулка и кларинет, а останалите са хористи.
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Дейност 3
Разговор върху създаването на песента – автор на текста, композитор на 

мелодията.

Дейност 4
Поставяне на темата, след което започва работа с читанка. Последователно 

преминаване през всички литературни произведения от този жанр, като 
обръщаме внимание на различните литературни похвати, с които учениците са 
се запознали през учебната година. Към различните произведения се включват 
и деца с изпълнение на музикалните инструменти, на които свирят.

Дейност 5
Особен момент в работата ми в този час е това, че искам да обърна 

внимание на това как тези литературни произведения въздействат на учениците. 
Всяко дете има право да изкаже лично мнение, което според мен е важно. Това 
че всеки от тях има собствено мнение и възприема света по различен начин.

Дейност 6
Групова работа. Класът е разделен на 3 групи. Под столчетата на децата 

са залепени части от стихотворения, които те трябва да подредят като пъзел. 
Играта няма състезателен характер, за да не се получи ненужно объркване при 
децата.

Дейност 7
Обобщение на хода на урока и похвала за добре свършената работа.
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Йонка Здравкова 
учител в Начален етап

DO YOU LIKE SANDWICHES?
Урок по английски език за II клас

ЦЕЛИ:
• Интегрирано развиване на четирите езикови умения: четене, писане, 

слушане и говорене.
• Да затвърдят знанията и уменията за употребата на фразите: Can I have 

some…? Here you are. Thank you и лексиката за изучените храни (salad, 
biscuits, water, chicken, cheese).

• Да усвоят знания и умения за правилна употреба на фразите: Do you like…? 
Yes, I do./No, I don`t. и новата лексика за храни: crisps, apples, sandwiches, 
tomatoes, чрез включване на повече сетива (осезание(допир), зрение, 
слух, вкус).

• Да бъдат поставени в подходяща езикова среда, за да изпитат нуждата и 
желанието да общуват на чуждия език.

• Спонтанно и неусетно да овладеят новите знания за лексикалните 
единици и фрази от разговорната реч и да умеят да ги използват правилно 
в конкретна езикова среда, да могат да задават и отговарят на въпроси по 
темата и да участват в кратки диалози.

ЛЕКСИКА/VOCABUARY/: CRISPS, APPLES, SANDWICHES, TOMATOES

ФРАЗИ/FUNCTION: DO YOU LIKE…..? / YES, I DO./NO, I DON`T.

УЧАСТНИЦИ: ученици от II ж клас на СУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 учебен час – 40 мин.
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НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: 
• Плодове, зеленчуци и други храни, които се изучават, като нови 

лексикални единици в урока и тези, които се затвърдяват от предния час 
(салата, бисквити, вода, пиле, сирене, чипс, ябълки, сандвичи, домати)

• Табло с кръстословица
• Топка
• Две картончета с нарисувани на тях усмихнато и тъжно личице
• Зарче с нарисувани, изучаваните храни
• Табла – формат А4, с героите от учебника
• Флашкарти 
• Табло с илюстрирано упражнение от учебника
• CD

ДЕЙНОСТИ

Дейност 1: Ритмично упражнение, с което учениците започват всеки час по 
английски език.

Hands go up and hands go down,
I can turn myself around,
I can stand up on one shoe,
I can listen, so can you.
I can sit, I`ll show you how,
English lesson starting now.

Дейност 2: Актуализация на стари знания.
Игра 1: Учениците са прави, задава се въпрос от изучения материал, подава 

се топка на всеки ученик, като при правилен отговор ученикът сяда на мястото 
си. Играта продължава, докато всички участници отговорят вярно и седнат по 
местата си. Целта на играта е да се проверят знанията на всички ученици.

Игра 2: Торба с истински храни от изучената в предходния урок лексика 
(салата, пиле, вода, сирене, бисквити). Учениците трябва със затворени очи и 
само с напипване да познаят храната и да я извадят при правилен отговор. След 
това учителят събира обратно при себе си храните като задава въпрос: Can I have 
some…?, а учениците подават съответната храна с думите: Here you are.

Съставяне на изречения по дадени инструкции от вида: I like… , I don`t 
like… На дъската се залепят усмихнато и тъжно личице и след това се лепят 
флашкарти на изучените храни.

Кръстословица (при правилно решаване на кръстословицата по вертикала 
се получава думата SANDWICHES):
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S A L A D
B A N A N A

H U N G R Y
D
W A T E R

B I S C U I T S
C

C H I C K E N
C H E E S E

S
      
Дейност 3:  Мотивирано поставяне на темата

• На учениците се показва сандвич с думите:
Ooooh, look – a sandwich. Mmmmm..Yummyyy. I like sandwiches. And look 

app;es. I like apples too. What about you? Do you like apples? Say: Yes, I do. / No, I 
don`t.

Показват се още домат и чипс, които са нови като лексикални единици в 
урока. Учениците сами достигат до значението на думите.

• Упражнения за слушане и повтаряне на новите думи и записването им.

Дейност 4: Работа по темата
Затвърдяване на новите лексикални единици: Децата имат подготвени 

карти с новите думи, които са изрязали за домашно (те са част от приложението 
към учебника). Показват картите, като учителя казва думата и посочва фронтално 
флашкартата.

Работа с учебника: 
• Слуша се песента към урока, като учениците следят в учебниците си 

текста. Повторното слушане се изпълнява с пеене и вдигане на картата 
за съответната храна, по реда, в който се чува.

• Упражнение за слушане с разбиране, което се изпълнява на дъската. 
(След слушането, учениците трябва да свържат всеки от героите с 
любимата му храна)

Затвърдяване на граматичните знания за употребата на глагола DO във 
фразите: Do you like…?  Yes, I do. / No, I don`t. 

• Игра със зарче, на което са илюстрирани, изучените храни. 5-6 ученика 
завъртат зарчето и задават въпрос на посочен от тях ученик от типа: Do 
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you like apples?, а той съответно трябва да отговори за себе си с: Yes, I 
do. / No, I don`t.

Дейност 5: Заключителна част
Затвърдяване на знания за правописните особености на новите 

лексикални единици за храни:
На дъската на три табла са илюстрирани трима от героите, които присъстват 

във всички уроци в учебника по английски език. Срещу всеки от тях има поднос, 
на който са написани по две думи за храни. Учениците трябва да залепят върху 
всяка от думите, илюстрация на съответната храна.

Затвърдяване на уменията за правилна употреба на думите за храни:
На поднос са нарязани и набодени на клечки различни храни, учениците 

трябва със затворени очи и само по вкуса да познаят храна, която им поднася 
учителя и да я кажат на английски език. Целта на упражнението е учениците да 
включат и друго сетиво, освен зрението и слуха, а именно вкуса , за да запомнят 
трайно и ефективно лексикалните единици.

Ритмично упражнение с подаване на торбички със семена, с което 
учениците приключват часовете си по английски език. Подавайки торбички 
ритмично, учениците казват стихчето, заедно с учителя: 

See you later alligator,
after a while crocodile,
in an hour sunflower,
maybe two kangaroo,
bye bye butterfly,
got to run skeleton,
our time now ends.
Goodbye, good friends.
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Йорданка Иванова
учител в група за целодневно обучение в Начален етап

We will have a good time / A perfect day 
Урок по английски език с елементи на Валдорфска педагогика

ЦЕЛИ:
1. Развиване на езикови умения: четене, писане, говорене, слушане.
2. Усвояване  на  норми на поведение по време на разговор.
3. Развиване на въображението при драматизация на диалог.
4. Затвърждаване на умения за комуникативни упражнения по групи.
5. Усвояване на умения за отправяне на предложение, молба. Разговор за  

живота през свободното време и създаване на планове.

ЛЕКСИКА:
have a good time, fly a kite, make a picnic, have a day off, have a concert, Here 

you are.
perfect, cherry, delicious
Will future (they will visit/fly/go/see)
will за молба (Will you give me the ball, please?)
will за решение (I’ll take some apples)
will за предложение (Let’s make a picnic)

УЧАСТНИЦИ: IV клас, СУ „Емилиян Станев“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 40 минути

ДЕЙНОСТИ:
1. Ритмичен кръг за поздрав. Песен.

Morning is come,night is away,
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rise with the Sun
and welcome the day. 

2. Ритмична игра за посоки
Turn left, turn right, right hand up, left leg up….

3. Прочит на урок самостоятелно. Втори прочит по двойки.
Затвърждаване на лексика. Задаване на въпроси по двойки.
Follow the story. 

4. Драматизация на историята We will have a good time без думи. 
Група деца разиграват историята, но без думи, само с движения.

5. Игра за памет. Верижка в кръг. Подаване на валдорфски торбички.
You are going to make a picnic. What will you bring?
I am going to bring water..
I am going to bring water and apples.
I am going to bring water, apples and sandwiches.
I am going to bring water, apples, sandwiches and…..

6. Рисунка на планирано пътешествие. 
Помощни въпроси: Where will you go? What will you do? When will you go? 

What will you take?

7. За готовите: 
Изработване на хвърчило от естествени материали.
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Людмила Попова
учител по Информационни технологии

и по Математика

ПО-МАЛКО ПАРИ В ДЖОБА – 
БАНКОВИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННО 

БАНКИРАНЕ
Предимство ли е ползването на дебитни и кредитни карти?

Кой е по-добрият избор – плащане с карта или в брой?

ЦЕЛИ:
Учениците да:

1. описват еволюцията на появата на безналичното плащане;
2. дефинират основните понятия, предназначението и характеристиките на 

кредитните, дебитните и предплатените карти като платежни документи;
3. сравняват видовете банкови карти, техните особености и предназначение;
4. разпознават реквизитите в дизайна на платежните карти, символите за 

разплащане в търговски обекти с безконтактни карти;
5. откриват информация относно вземане на решение за ползване на 

банкова карта, потребителска информация за предлаганите продукти в 
сайтовете на търговските банки;

6. анализират статистически данни, необходимостта и удобството на 
безналичните разплащания;

7. анализират нормативни документи, регулиращи разплащанията и 
платежните инструменти;

8. правят изводи;
9. начертават тенденции;

10. разбират важността на опазването на лични данни (ПИН код на карта, 
парола и потребителско име за електронно банкиране); 

11. разбират основните понятия (дебитна карта, кредитна карта, безконтактна 
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карта, предплатена карта, картов оператор, АТМ устройство, ПИН 
код, ПОС-терминално устройство, лимит, лихвен период, електронно 
банкиране);

12. разбират предназначението и характеристиките на кредитните, 
дебитните и предплатените карти като платежни документи;

13. разбират общите условия за предлаганите банкови карти;
14. разбират важността на безналичните разплащания;
15. разбират удобството на електронното банкиране;
16. прилагат демоверсия за електронно банкиране за управление на личните 

си парични средства.

УЧАСТНИЦИ: ученици от X клас.

ВРЕМЕ: два учебни часа.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
1. компютър; мултимедия/екран; достъп до интернет;
2. достъп до сайта Уча.се (Видео уроци „Пари и бизнес“; Видео урок 

„Дебитни карти“; Видео урок „Кредитни карти“; Видео урок „Електронно 
банкиране“);

3. достъп до сайт на Visa България: https://www.visabg.com, рубрика „За 
частни лица“;

4. Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на 
платежни операции и за използване на платежни инструменти на БНБ;

5. Закон за ограничаване на разплащанията в брой;
6. папка с работни материали, които са събрани от учениците (от пресата, 

банките, интернет и реалността).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Нашите пари. 9.–11.клас. Красимира Стоянова Толина, Просвета – София, 

С., 2017.
2. Нашите пари. Учебна тетрадка 9.–11. клас. Красимира Стоянова Толина, 

Просвета – София, С., 2017.
3. Нашите пари. Книга за учителя 9.–11. клас. Красимира Стоянова Толина, 

Просвета – София, С., 2017.
4. Информационни технологии за задължителна подготовка в 10. клас. Коста 

Гъров, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Ангел Ангелов, 
Красимир Харизанов, Изкуства, С., 2011.
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ПОНЯТИЯ:
В България най-масово приложение намират два вида банкови карти – дебитни 
и кредитни.

1. Дебитни карти. Чрез тях се получават и разходват заплати, пенсии, 
хонорари, стипендии. Други операции, които се извършват чрез 
банкомати, са: промяна на ПИН код, справка за остатъка по сметката, 
справка за последните транзакции. За да се използва дебитна карта, 
собственикът ѝ трябва да е внесъл предварително сума по сметката на 
картата. Услуга, предлагана от банките, е овърдрафт на дебитна карта. 
Той представлява гъвкава форма на паричен кредит. Използвайки го, 
собственикът на картата може да превиши средствата по сметката си до 
размер на предварително договорен лимит. Максималният размер на 
овърдрафта, условията по усвояването и погасяването му се договарят 
предварително между банката и собственика на картата. Дебитните карти 
са едни от най-често използваните платежни средства (по-скоро в Европа, 
в САЩ са по-популярни кредитните карти). Разликата между кредитните 
и дебитните карти е, че при плащането с дебитна карта е необходимо да 
се въведе персонален идентификационен номер (PIN) и е необходимо 
хардуерно устройство, което да прочете информацията, съхранена на 
магнитна лента, вградена в дебитната карта. При кредитните карти 
цялата информация е изписана на картата. Все още бизнесът с дебитни 
карти не е особено разпространен в интернет, тъй като компютърът трябва 
да е екипиран с хардуерен терминал, който да прочита информацията 
от магнитната лента (съществуват решения, при които PIN кодът се 
заменя с потребителско име и парола, които могат да се използват при 
плащания от специализирани портали, като цената на тези терминали 
непрекъснато намалява и съществува вероятност те да станат стандартна 
част от всеки компютър). Магнитните ленти вече се заменят с електронни 
чипове на смарт карти. Понастоящем смарт картите се използват главно за 
електронно плащане в брой, но в бъдеще те биха могли да заменят както 
дебитните, така и кредитните карти.

2. Кредитни карти. Тенденцията е повишаване броя на клиентите, ползващи 
този вид карти. Особеното при тях, е че собственикът не е задължително 
да в внесъл предварително сума, която да харчи. Банката го кредитира с 
определена, лимитирана сума. Той, от своя страна, възстановява цялата 
изразходвана сума или част от нея след определен период от време. 
Притежателите на този вид карти са хора с високи доходи и пътуващи често 
в чужбина. Най-известните кредитни карти са АmericanExpress (появили 
се първи), Dinners Club, Visa и Mastercard. Плащанията с кредитни карти 
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са най-разпространеният и предпочитан метод за плащане в интернет. 
Използването на кредитни карти е елементарно и то се приема в световен 
мащаб. Купувачите могат да разгледат даден web сайт, да решат какви 
услуги или продукти са им необходими и да въведат информация за 
своята кредитна карта в HTML форма. Тази информация се изпраща към 
web сайта, откъдето или се събира и изпраща един път дневно към банка, 
или пък директно се проверява от банка – целта на тези проверки е да се 
види дали потребителят има достатъчно кредит да плати за избраните от 
него стоки.

3. Транскарти. Разновидност на кредитните карти са т. нар. транскарти. Те се 
предлагат от два оператора: EuroLine и Transcard. При пазаруване с тях е 
възможно да се спестява, като се използват търговски отстъпки. Могат да се 
използват на специален терминал за плащане на сметки за електрически 
ток, телефон, вода, парно, както и достъп до интернет. Възстановяването 
на дължимите суми може да бъде направено с паричен превод от всяка 
банка към банковата сметка на картата.

4. Електронно банкиране. Електронното банкиране е услуга, която 
предполага бърз отдалечен достъп до клиентските сметки и възможност 
да се правят разплащания, да се проверява наличността по сметките, да се 
правят преводи и да се получава справочна информация чрез достъп до 
услугата от интернет страницата на обслужващата банка. При използване 
на интернет банкиране стриктно трябва да се проверява дали страницата, 
която се отваря, е автентичната на обслужващата банка. Паролата за 
достъп трябва да се сменя периодично или при съмнение, че е достъпна за 
друго лице. Електронното банкиране позволява връзка с банката в удобно 
време и място, без да е необходимо титулярят да присъства физически 
в офиса. То е удобно, надеждно и сигурно и може да се осъществи чрез 
телефон или таблет с операционна система и инсталирана мобилна 
версия.

УМЕНИЯ:
Темата дава възможност за развиване на умения:

1. за работа в група;
2. за разграничаване на дебитни и кредитни карати;
3. за опазване на лични данни;
4. за формиране на въпроси и провеждане на дискусия;
5. за търсене на потребителска информация в сайта на търговска банка;
6. за работа с данни и анализирането им;
7. за анализ, сравнение и обобщение на информация;
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8. за изработване на презентация и постер.

ДЕЙНОСТИ:
А) Аз правя:

1. запознавам учениците с възникването и еволюцията на банковите карти – 
от „кредитната монета“ до днешния им вид;

2. показвам на учениците дебитни и кредитни карти;
3. обяснявам характеристиките на платежните карти; 
4. обяснявам, че предимствата и недостатъците се извеждат на базата на 

целта, за която ще се използва банковата карта;
5. давам съвети за безопасното им използване;
6. запознавам учениците с визията и предназначението на банковите карти; 
7. насочвам вниманието им към информацията в дизайна на пластиките;
8. запознавам учениците с условията и технологията на електронното 

банкиране;
9. обяснявам на учениците, че с услугата електронното банкиране 

потребителите могат да се запознаят от сайта на обслужващата ги банка;
10. обръщам внимание на учениците, че достъпът до сметката се прави по 

електронен път, чрез сайта на банката, с полученото потребителско име и 
парола.

Преди часа По време на часа
Подготвям въпросите, 
линковете и материалите 
(презентации).
Подготвям необходимите 
материали:

• учебно помагало 
„Нашите пари“;

• учебна тетрадка 
„Нашите пари“;

• компютър;
• мултимедия/екран; 

достъп до интернет.

1) Запознавам учениците с еволюцията на появата на 
безналичното разплащане. 
2) Запознавам учениците с възможните цели, за които 
се използват банковите карти:

• за получаване на доходи;
• за плащане на покупки или битови сметки;
• за пазаруване в интернет;
• за получаване на финансовите възможности на 

притежателя на картата.
3) Запознавам учениците с предимствата на картовото 
разплащане: 

• удобства, сигурност при разплащанията;
• по-голяма популярност на този вид разплащане 

при интернет търговията;
• плащания по телефон или по пощата;
• резервации в хотели;
• плащане на битови сметки;
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• ползване на отстъпки при плащания;
• намаляване риска от загубва на пари;
• използване на картите както в България, така и в 

чужбина.
4) Запознавам учениците с недостатъците на картовото 
разплащане:

• ограничеността на лимита – при кредитните 
карти;

• плащанията до размера на наличността по 
сметката, към която е открита картата – при 
дебитните карти.

5) Запознавам учениците с предплатените карти като 
начин за контрол на разходите и превенция на трупане 
на дългове. Това ги прави приложими за потребители 
без оглед на възраст и платежоспособност. Най-новата 
разновидност банкови карти – безконтактните, се 
използват само с допир до безконтактния четец за суми 
до 25 лв.
6) Запознавам учениците с употребата на безконтактни 
карти в България, които набират популярност в сектори 
като:

• супермаркети;
• телекомуникации;
• бензиностанции;
• вериги за бързо хранене;
• киносалони;
• аптеки.

7) Записваме плана на урока:

БАНКОВИ КАРТИ

1. Банкови карти
1.1. Поява на платежните карти
1.2. Дебитни карти и кредитни карти
1.3. Характеристики на платежните карти
1.4. Съвети за безопасното им използване

2. Предимства и недостатъци на банковите карти
3. Електронно банкиране
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Б) Ние правим:
1. Правим обстойна съпоставка между кредитна и дебитна карта по 

следните характеристики: материална (физическа) характеристика; 
външен вид – реквизити; издател; издава се; общи условия за издаване, 
права на картодържателя; задължения на картодържателя; срок на 
валидност; срок, за който се издава; предназначение; плащане с картата; 
лимит; захранване на сметката; информация от банката за наличност и 
необходими плащания, информация за баланс по сметка; гратисен период 
за възстановяване на дълга; лихвен период; сигурност при ползване).

2. Сравняваме видовете банкови карти, техните особености и 
предназначение.

3. Обобщаваме предимствата и недостатъците на дебитните и кредитните 
карти. 

4. Проверяваме какви дейности може да се извършват чрез интернет 
банкиране (справочни, платежни, депозитни, инвестиционни дейности, 
разпечатване на платежни нареждания за извършен превод, промяна на 
лимит по карти и други операции).

5. Разглеждаме и обсъждаме презентация.
6. Правим задание.

Преди часа По време на часа
Подготвям мултимедията и презентация. Разглеждаме презентация.

В) Учениците правят:
1. посещават интернет сайтове на поне три произволно избрани от тях 

банки; 
2. проучват условията, при които биха получили дебитна карта Visa Electron, 

подходяща за ученици (лица под 18 год.);
3. се запознават с общите условия и Тарифата за лихвите, таксите и 

комисионите за физически лица;
4. сравняват какви такси трябва да платят за получаването и обслужването 

на картата във всяка от трите банки;
5. анализират предпочитанията си и избора към коя банка биха се насочили 

за получаване на дебитна карта Visa Electron;
6. запознават се с демоверсия за електронно банкиране на линк: http://de-

mobilbankonline.bg/ 
7. разглеждат дизайна на платежна карта (лицева и обратна страна на 

картата) с цел запознаване с местоположението на чипа на картата, 
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номера, името на ползвателя, срока на валидност, областта на магнитен 
запис, логото на издателя;

8. разпознават реквизитите в дизайна на платежните карти;
9. разпознават символите за разплащане в търговските обекти с безконтактни 

карти;
10. откриват информация относно вземане на решение за ползване на 

банкова карта;
11. откриват потребителска информация за предлаганите продукти в 

сайтовете на търговските банки.
12. дискутират отговорите с групите, обобщават развитието и тенденциите 

при електронните разплащания, ръста на плащанията с дебитни карти, 
типа обекти, в които има ръст при плащане с безконтактни карти у нас, и 
европейските тенденции при тези плащания.

13. За да се затвърдят и разширят знанията учениците изпълняват следното 
ЗАДАНИЕ: „Потърсете в интернет сайт на банка и се запознайте с онлайн 
услугите, които предлага. Намерете е-услуга „кредитен калкулатор“. Като 
параметри на кредита задайте 4000 лв. и срок от 5 години. Отговорете на 
следните въпроси:
• Какви са допълнителните разходи за евентуалния кредит?
• Колко е годишният лихвен процент?
• Колко ще е месечната вноска?
• Колко е общата дължима сума, която трябва да се върне?
• Има ли допълнителни изисквания и условия към кредита?”

Преди часа По време на часа
Подготвям необходимите 
материали:
• достъп до сайта Уча.се/ видео 

уроци „Пари и бизнес“/ Видео 
урок „Дебитни карти“, Видео 
урок „Кредитни карти“, Видео
урок „Електронно банкиране“;

• достъп до сайт на Visa 
България: https://www.visabg.
com, Рубрика „За частни лица“

• Наредба № 3 от 16.07.2009 
г. за условията и реда за 
изпълнение на платежни 
операции и за използване на

• Разграничават дебитни и кредитни карти.
• Търсят потребителска информация в сайт на 

търговска банка.
• Работят с данни и анализирането им.
• Анализират данни, като работят с учебната 

тетрадка – с. 22-24, работен лист 1
• Запознават се с прессъобщението на Visa 

Европа за България „Българите похарчиха 
при търговци над 1,7 млрд. евро с карти Visa 
през 2015 г.“, публикувано на 17.03.2016 г. на 
сайта на картовия оператор за България. 
www.visabg.com/za-visa-i-nahsite-tehnologii/
za-medii/

• Работят с учебната тетрадка – с. 25, 
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платежни инструменти на 
БНБ.

• Закон за ограничаване на 
разплащанията в брой.

контролен лист. 
• Разглеждат следните полезни връзки:

www.moitepari.bg
www.pariteni.bg
www.visabg.com
www.bnb.bg
www.abanksb.bg

• Използват информация от сайта на Visa 
България за безконтактните плащания 
и техните предимства като по-сигурен, 
защитен и улеснен начин.

• За домашна работа: 
Видео урок „Дебитна карта“;
Видео урок „Кредитна карта“;
Видео урок „Електронно банкиране“.
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Миглена Георгиева
учител по Английски език

VIRTUAL TOUR AROUND ROME

ЦЕЛИ:
• Представяне на проект/ презентация за забележителност в Рим;
• Екипна работа/ работа в смесени групи;
• Общуване на английски език.

УЧАСТНИЦИ: ученици от седмите класове.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 учебни часа.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: културно наследство, Европа, културно-исторически 
паметници.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: Предварително изготвени от учениците 
презентации и проекти.

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1: Европейското културно наследство
• Беседа за културното наследство;
• Представяне на обучителен курс, проведен в Рим, Италия, през октомври 

2018 г. на тема „Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism“.

Дейност 2: Подготовка
• Разпределяне на учениците по групи;
• Избор на забележителности;
• Разяснения по изготвяне на проектите.
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Дейност 3: Изработване на проекти и презентации от учениците за 
определен срок в извънучебно време

Дейност 4: Представяне
• Всяка група ученици представи пред класа своята работа.
• Дискусия, въпроси и отговори и кратки викторини за съответната 

забележителност на английски език.
• Споделяне на преживявания и впечатления на ученици, посетили 

културно-исторически паметници в Европа.
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Надежда Пенчева
учител в Начален етап

УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ. 

ТАБЛО НЕДЕЛЯ

ЦЕЛИ:
1. Да се покаже на учениците как да живеем в хармония с природата.
2. Усвояване на навици за здравословно хранене.
3. Внедряване на валдорфски елементи в обучението на учениците от 

начален етап.

УЧАСТНИЦИ: Учениците от IV ж клас.

ВРЕМЕ: един учебен час.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: флипчарт, маркери, касетофон, плодове в 
оранжев цвят: мандарини, портокали, семена – ръж, ечемик, ориз, овесени 
ядки; изображения на полезни храни, ножица, лепило.

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1: Мозъчна атака
Учениците са подредени в кръг, хванати за ръце. Слушат песента за 

цветовете на дъгата. Поставен е въпросът „Какви по цвят и колко на брой са 
цветовете на дъгата?“. Учителят изслушва мненията на учениците. Обсъждат 
се видовете цветове, последователността, в която те са изброени в песента. 
Свързва се всеки цвят със съответния заряд, който той носи, как той хармонира 
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с природата. Обобщава се броят на цветовете в дъгата – седем. Акцентира 
се върху поредността и повторението на елементите в природата. Дните от 
седмицата също са седем на брой.

Дейност 2: Дискусия
Дискутира се върху въпроса „Кой е първият ден от седмицата?“. В 

ежедневието е възприето, че това е денят понеделник, тъй като е първият 
работен ден. Но всъщност първият ден от седмицата е неделя. Тук свързваме 
деня неделя с елементите, с които той хармонира в природата: определен 
цвят – портокалено оранжев, планета – Слънце, скъпоценен камък – диамант, 
химичен елемент – злато. Дискутира се как е устроена хармонията в природата 
и как човекът трябва да живее, следвайки този естествен цикъл.

Дейност 3: Визуализиране
На учениците се показват чашки със семена – ечемик, ръж, овесени 

ядки, ориз. На две плата са наредени портокали и мандарини във формата на 
кръг. Учениците разглеждат полезните храни, които се консумират в този ден. 
Обсъждат се полезните свойства на тези храни, по какъв начин ги консумираме 
и в какви количества. Целта е да се усвоят навици за здравословно хранене.

Дейност 4: Изработване на табло за деня неделя
Учениците се разпределят в пет групи. Всяка от тях отговаря за 

изработването на определена част от таблото. Първа група записва името на 
деня неделя, като използва съответния цвят – портокалено оранжев.

Втора група свързва деня с планетата и съответния астрологичен знак.
Трета група изписва на таблото характерния цвят – оранжево.
Четвърта група съпоставя благата, получени от природата в необятни 

количества. Записва думата щедрост.
Пета група на предварително начертано петолиние написва нотата, с която 

хармонира денят – нота РЕ. Изписват цяла нота, но я запълват с характерния 
оранжев цвят.

Целият клас се включва в дооформянето на таблото с изображения на 
полезни храни.

Дейност 5: Заключителен етап
Стимулиране на учениците за положените усилия, като ги поощряваме с 

почерпка – платата с мандарини и портокали. Заедно благодарим на природата 
за благата, с които ни е дарила. Изпяват песен за благодарност.
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Пресиян Конакчиев 
 учител по История и цивилизации

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО НА ДРЕВЕН РИМ В 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ – 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЦЕЛИ:
Да се формират умения за разпознаване и анализиране на експонати, 

свързани с римското културно-историческо наследство в Археологически 
музей – В. Търново. Да изградят компетентности за прилагане на наученото 
за римското културно-историческо наследство в Археологически музей – В. 
Търново в създаването на дигитален продукт – презентация.

УЧАСТНИЦИ: Ученици от 9б клас (15-16 години)

ВРЕМЕ: 3 учебни часа, като урокът в музея се провежда в два блокови учебни 
часа, а за представянето на изработените презентации е отделен 1 учебен час.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: Работен лист, мобилен телефон, химикал, 
компютър.

ДЕЙНОСТИ: Предварителни задачи:

Дейност 1
Учениците слушат въвеждаща информация за културно-историческото 

наследство на Древен Рим в района около В. Търново и приложението му 
в Археологическия музей. Запознават се с инструктажа за попълването на 
работните листи. Работния лист включва 3 части: Експонати от културно-
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историческото наследство на Древен Рим; Любим експонат от видените – 
напишете информация, като използвате посочената в разяснителния надпис 
за него, потърсете други сведения от интернет; Какво научих за културно-
историческото наследство на Древен Рим в Археологическия музей – В. Търново.

Дейност 2
Учениците посещават всяко пространство с експонати в Музея, като 

задачата им е да открият експонати, свързани с историята на Древен Рим. 
Намерените експонати се заснемат, а имената им се вписват в работния лист.

Дейност 3
След приключване на първата обиколка в музея всеки ученик преглежда 

направените снимкови експонати, избира любима, записва се в работния лист, 
отива за втори път до експоната и преписва посочената за него информация. 
Накрая в полето за любим експонат се посочва допълнителна информация от 
интернет.

Дейност 4
Учениците се събират в преддверието на музея, за да помислят и отговарят 

на последния въпрос в работния лист: Какво научих за културно-историческото 
наследство на Древен Рим в Археологическия музей – В. Търново. Най-добре 
справилите се прочитат на глас пред цялата група написаното в работния лист.

Дейност 5
Всеки ученик изработва презентация за своя любим експонат в музея.
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Светлана Бенкова
учител по Математика, 

Информационни технологии,
Компютърна графика и графичен дизайн

ИЗЛОЖБА 
„БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОРНИ МОТИВИ 

ВЪВ ВЕКТОРИ“
Резултат от практическата работа на учениците в часовете по

компютърна графика и графичен дизайн

Българската шевица в традиционните български носии и костюми е 
едно от най-ценните ни достойнства и достижения в културно отношение. 
Изключително разнообразна е по отношение на елементи и цветове. Украсата 
на българката в нейната носия свидетелства за положението ѝ в обществото, 
нейните нрави и отразява мирогледа ѝ.

В практическите задачи по компютърна графика и графичен дизайн 
учениците от СУ „Емилиян Станев“ получават възможността да се докоснат до 
художествената стойност на орнаментиката, формите и цветовете в това наше 
съкровено наследство – българските шевици.

ЦЕЛИ
• Предизвикване на специално отношение към българското материално 

наследство, в частност български шевици;
• Запознаване и проучване на символиката и скрития език на цветовете и 

формите, извезани върху различни дрехи и предмети;
• Откриване на връзка с основните елементи в графичния дизайн и 

осмислянето им;
• Откриване на връзка с основните инструменти и възможностите на 
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изучаваната векторна графична програма и усъвършенстване на уменията 
за работа с тях.

ЗАДАЧИ
• Изследователски и творчески
• Да проучат орнаментите в шевиците и как специалистите по етнография 

тълкуват и представят смисъла на самите знаци;
• Интегриране на различни декоративни символи и композиции в 

обучението по компютърна графика и графичен дизайн, за да се възбуди 
интересът и да се насочат учениците към изучаване на българско народно 
творчество.

• Технически
• Да създадат векторен проект на избрана от тях шевица;
• Да създават и запълват векторни обекти;
• Да използват възможностите и инструментите на векторен графичен 

редактор – ротация, осева и централна симетрия, огледален вертикален и 
хоризонтален образ, придвижване на обект спрямо координати на точки 
(правоъгълна координатна система);

• Предпечатна подготовка на готовите проекти.

УЧАСТНИЦИ (общ брой 75)
• Ученици от VIII клас от професионалната паралелка „Графичен 

дизайнер“;
• Ученици от X клас от паралелка с профил „Изкуство“ – Изобразително 

изкуство с прием след VIII клас;
• Ученици от XI клас от паралелка с профил „Изкуство“ – Изобразително 

изкуство с прием след VII клас;
• Ученици от XII клас от паралелка с профил „Изкуство“ – Изобразително 

изкуство с прием след VII клас;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
• Средно около месец, по време на часовете, предвидени за упражнение и 

практически задачи.

ДЕЙНОСТИ
Изследователски и творчески

• На учениците е поставена задача за домашна работа да проучат 
орнаментите в българските народни шевици и как специалистите по 
етнография тълкуват и представят смисъла на самите знаци.
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• На учениците от VIII клас е поставена задача за домашна работа да 
изготвят презентация на тема „Тайният език на българските шевици“.

• По време на изследователската си дейност учениците правят избор 
на шевица, на която следва да направят векторен модел в часовете 
по компютърна графика, предвидени за упражнение на изучените 
инструменти и действия с тях.

Технически
• Учениците правят анализ на избраната от тях шевица, откриват в нея 

форми, цветове, еднаквости, ротации, симетрии.
• Учениците създават своя векторен проект на шевица, като запълват 

с подходящи цветове, използват възможностите и инструментите на 
изучаван векторен графичен редактор – ротация, осева и централна 
симетрия, огледален вертикален и хоризонтален образ, придвижване на 
обект спрямо координати на точки (правоъгълна координатна система).

• Учениците подготвят проектите си за печат.
• Учениците използват своя проект за създаване на различни продукти: 

календари, разделители, магнити, ключодържатели, тениски, кърпи, 
пъзели и др.

• Учениците разпечатват сами моделите на част от продуктите с 
мултифункционалната копирна машина в кабинета по графичен дизайн.

• Учениците правят предпечат на проектите си по конкретни изисквания 
на фирмите, към които сме се обърнали за печата върху хавлиени кърпи, 
тениски, часовници, пъзели.

• Учениците подготвят готовите продукти за традиционния училищен 
благотворителен базар.

РЕЗУЛТАТ
• Проектите на учениците бяха представени на изложба-базар под формата 

на различни продукти: календари, разделители, ключодържатели, чаши, 
тениски, часовници, хавлиени кърпи, бурканчета, шишета и др. 

• Изложбата се състоя на 10 декември 2018 година.

ПОСТИГНАТО
• Добре сработен екип от 75 деца на различни възрасти;
• Всеотдайност и отдаденост на учениците в процеса на работа;
• Събуден интерес у децата към традиционното наследство на България и 

вдъхване на нов живот на традиционните български шевици от тях;
• Спечелено доверие и заслужена подкрепа от родители, колеги и Училищно 
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настоятелство;
• Реализирана печалба от продажба на продукти за 1232,20 лв., с които 

подкрепихме каузата на тазгодишния благотворителен училищен базар.
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Симона Тодорова
учител по Изобразително изкуство

РИМСКИ КЕРАМИЧНИ ЛАМПИ И
СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА 

КЕРАМИКА

ЦЕЛИ:
• Да се запознаят децата с историята и създаването на римските маслени 

лампи;
• Да се запознаят децата с историята и създаването на съдове и малка 

пластика от периода на Първото и Второто българско царство.

УЧАСТНИЦИ: Избраната целева група са ученици от прогимназиален етап на 
обучение – V клас.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14 учебни седмици, разделени по два часа всяка 
седмица.

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ: Средновековие, керамика, римски лампи.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: бяла глина, инструменти за керамика, 
презентации, листи А4.

ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ:
1. Какво представляват Римските лампи?

Класът се разделя на две групи, като първата група има за цел да открие 
информация за възникването и приложението на римските лампи.

Втората група има задачата да потърси информация за изработката и 
символиката в украсата на една римска маслена лампа.
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2. Какво представлява Средновековната българска керамика?
Класът се разделя на две групи, първа група има за цел да открие функцията 

и развитието на средновековната българска керамика.
На втората група е поставена задача да проучи вложената в съдовете и 

малките пластики символика и има ли тя допирни точки с орнаментиката на 
керамичните римски лампи.

3. Изработка на керамични римски лампи, малки пластики и сграфито 
чинии.

На учениците се предоставя определено количество глина и предвари-
телно нарисуван проект на дадения съд или малка пластика.

Чрез упражнявани предварително техники за работа с глина, децата 
започват да изграждат своите проекти.

4. Презентация на изделията
Учениците, изработили керамични римски лампи, ги презентираха с 

помощта на опитен археолог, проучващ разпространението и разнообразието 
на керамични съдове. Децата демонстрираха как се палят лампите и каква 
техника за изработката им са ползвали.

Втората група ученици, избрали да изработват средновековни керамични 
съдове и малка пластика, бяха включени в съвместен проект „Последните 
занаятчии“ между Средно училище „Емилиян Станев“ и Исторически факултет 
при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Децата съвместно със студенти бъдещи 
археолози обменяха знания и опит. В резултат бяха изработени разнообразни 
средновековни съдове и малки ритуални пластики.
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