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Проектът „Творчество за бъдещето: насърчаване на кри-
тичното мислене и решаване на проблеми в класната стая“ се 
реализира от август 2020 до декември 2021 година. Той има за 
цел да повиши активността и мотивацията на учениците в 
класната стая чрез формиране на умения за критично мислене, 
креативност и създаване на умения за решаване на проблеми. 
Учениците в днешно време показват чрез своето поведение, че 
имат нужда от обучение, в чиято основа стоят диалогът и 
взаимодействието с останалите участници, а според съвре-
менната образователна парадигма именно учениците трябва 
да заемат активна позиция в учебно-образователния процес. 
Съвременният учител от своя страна търси индивидуални-
те заложби на учениците, прилага разнообразни и иновативни 
методи и творчески подходи с цел да постигне по-добра про-
дуктивност, гъвкавост, оригиналност и творчество. Давай-
ки възможност на учениците да представят свободно своите 
мис ли и идеи, да използват въображението си, да споделят 
мис ли и виждания, може да се постигне изцяло промяна на ра-
ботния процес, като го направят по-интригуващ и по-ефек-
тивен.

За периода на проекта беше предвидена една мобилност, в 
която взеха участие 5 учители от начален етап:

- Участие в курс на обучение на тема „Творчество за бъ-
дещето: насърчаване на критичното мислене и решаване на 
проб леми в класната стая“, проведен през месец юли 2021 го-
дина в град Болоня, Италия.

ЗА ПРОЕКТА



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:
1. Учителите да придобият знания за важността на креативността, 

критичното мислене и решаването на проблеми в класната стая;
2. Овладяване на различни методи и средства, които да спомогнат 

формирането на тези умения у учениците;
3. Придобиване на знания за ангажиране и мотивиране на учениците да 

създават ефективно сътрудничество помежду си и да решават проблеми 
в класната стая;

4. Възможност за обмяна на добри практики с педагогически специалис-
ти от други европейски държави;

5. Подобряване на уменията на участниците да презентират на ан-
глийски език;

В началото на учебната 2021/2022 година участниците в проекта спо-
делиха опит и впечатления от проведения обучителен курс и приложиха 
на практика придобитите знания и умения.

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ПРОЕКТА:
1. Всеки участник в мобилността подобри и повиши личностното и 

професионалното си развитие, надгради знанията си за компетентнос-
тите на 21. век – критично мислене, креативност, взаимодействие с 
останалите. Провеждането на обучителния курс се осъществи само на 
английски език, което от своя страна предостави на участниците въз-
можност за общуване в различна езикова среда и подобряване на умения-
та им да презентират на чужд език. 

В курса взеха участие педагогически специалисти от 5 различни дър-
жави, което от своя страна даде възможност на всички тях да обменят 
мнения и добри практики, свързани с учебно-образователния процес. 

2. Проведените дейности с учениците от начален етап също оказват 
голямо въздействие върху тяхната работа. Разнообразието от актив-
ности мотивира децата да работят активно и усърдно и спомага за 
трай ното усвояване на учебния материал.
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Длъжност – старши учител в подготвителна група при СУ 
,,Емилиян Станев“, гр. Велико Търново

Специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика

Нещо лично за себе си – Заема длъжността учител в подгот-
вителна група от 11 години в СУ ,,Емилиян Станев“, Велико 
Търново. Притежава Четвърта професионалноквалифика-
ционна степен, в момента пише дипломна работа за придо-
биване на Трета професионалноквалификационна степен. 
Нещо лично за себе си – мисията ми като преподавател е да 
покажа един добър път и дам право за избор на децата. Да 
осъзнаят, че доброто е в тях и трябва да му се доверят. Да 
са активни – физически и психически. Да се радват на малки-
те неща и да ценят това, което имат.

ГЕРГАНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА



„В ГРАДИНИТЕ НА ЕСЕНТА“, „ВКУСНА ЕСЕН“ 

ГЕРГАНА НИКОЛОВА 

СУ ,,ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Abstract: Публикацията има за цел да разшири и уточни 
знанията за растителния свят според сезона, като система-
тизира представите на децата за плодовете и зеленчуците 
през есента. Децата да осъзнаят цикличността в трудовата 
дейност на градинаря съобразно сезоните. Чрез развиване 
на критическото мислене и даване на поле за изява деца-
та по-лесно осъзнават цикличността и промените. Децата 
осъз нават как чрез труда през пролетта и лятото се осигу-
рява добра реколта през есента и приготвянето на вкусна 
зимнина. 

Вид на педагогическата ситуация: Упражнение – Околен свят
Цели:
1. затвърдяване на знанията за сезона есен;
2. затвърдяване на знанията за есенните плодове и зеленчуци;
3. разпознаване и назоваване по вкус, цвят, мирис на плодове и зеленчуци;
4. познаване на ползите за здравето от консумацията на плодове и 

зеленчуци;
5. ползите от труда на градинаря.
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Участници: децата от смесена подготвителна група 5-7 годишни.
Методи, похвати, инструменти:
За изложение на учебния материал от учителя:
�� Словесни
 – конспективно изложение
 – обяснение, беседа
 – песен
�� Нагледни – истински плодове и зеленчуци, шаблони за оцветяване

За организиране дейността на децата:
 – дискусия
 – интерактивни методи (визуализиране)
 – работа в екип

Дидактически средства:
�� песен за плодове и зеленчуци – „Едно картофче“
�� „Плодова салата“ – плодове, ,,Туршия“ – зеленчуци
�� Работни листи – шаблони на плодове и зеленчуци
�� Лаптоп, мултимедиен проектор

Времетраене: една педагогическа ситуация
Ключови понятия: есен, плодове, зеленчуци, сезони
Предварителна подготовка:
При систематизирането на представите за плодове и зеленчуците през 

есента подготовката на учителя преминава през няколко етапа:
�� Планиране на педагогическите ситуации при изготвяне на годишното 

тематично разпределение;
�� Подбор на подходящ ресурс – обстановка, подходящи плодове и 

зеленчуци – местни и сезонни;
�� Създаване на работен лист по темата;
�� Изготвяне на критерии за оценяване.

В настоящата публикация авторската концепция ще бъде направата на 
туршия и компот или сладко от подходящи есенни плодове и зеленчуци и 
осъзнаване на цикличността в трудовата дейност на градинаря съобразно 
сезоните.

Ход на урока
Натрупването на знания и представи за плодовете и зеленчуците през 

есента спомага за по-нататъшното осъзнаване и целесъобразно отношение 
на децата към тях. Благоприятно ще бъде към енергийния отпечатък, който 
ще оставят децата с консумирането на местни продукти в бъдеще. Децата 
ще се отнасят с уважение и разбиране към професията на градинаря и 
съпътстващите я дейности по отглеждане на продуктите.
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Съдържателна интерпретация:
Темите „Вкусна есен“ и „В градините на есента“ са предназначени за 

деца от трета и четвърта подготвителна група. Те позволяват разширяване 
на знанията, които децата имат от натрупан до момента външен опит и 
от предишните групи на детската градина. Работата със смесена група е 
по-затруднена от гледна точка на различния опит, който е придобит до 
момента и спецификата на възрастта, но позволява покриване на пропуски 
при по-големите деца.

Основните тематични акценти в педагогическата ситуация са 
свързани с разбирането, че:

�� Есента е наречена още „златна“, защото има изобилие от плодове и 
зеленчуци;

�� необходими грижи за селскостопанската продукция;
�� значението на плодовете и зеленчуците за нашето здраве.

ДЕЙНОСТИ:
Дейност 1.
В началото на педагогическата ситуация /1-2 мин./ чрез устно изло-

жение от страна на учителя се актуализират знанията на децата за сезона 
есен. Децата получават писмо от чичо Пенчо – градинар, живеещ до техния 
град. Прочитане на писмо от чичо Пенчо. И танц на любимата му песен 
„Едно картофче“

Поставя се темата на педагогическата ситуация и се мотивират децата за 
работа. Те получават и работен лист за попълване, върху който работят до 
края на педагогическата ситуация под ръководството на учителя.

Дейност 2.
/3-4 мин./ Децата се разделят на четири групи, получават няколко карти 

с картинки на тях – плодове и зеленчуци. Те трябва да изберат тези от 
тях, които: растат на дърво, растат под земята, които са червени, от които 
може да направим салата. След като са готови, групите представят пред 
останалите деца какво са избрали като най-подходящо. 

На децата се дава възможност да разсъждават и разберат колко са 
полезни плодовете и зеленчуците и по колко различни начина може да се 
консумират и групират.

След това на работния лист ограждат само тези, които са подходящи за 
групата им, а по-късно ги оцветяват.
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Дейност 3.
На децата се раздават четири снимки от градината на чичо Пенчо. Отново 

са на 4 групи. Разглеждат и коментират снимките и рисунките, като търсят 
нещо неправилно, нещо, което не си е на мястото. Поправят грешките и 
представят решението си /7 мин./.

Децата достигат до извода, че благодарение на познанията, които имат 
и продължават да получават, вече сигурно може да определят на какви 
стебла растат плодовете и зеленчуците.

Дейност 4.
/5 мин./ Чичо Пенчо поставя нова игра. Децата да открият липсваща 

част, която е изядена от малки червейчета. Пред групите има очертани: 
ябълка, круша, тиква, морков. Те са обърнати, скрити от децата. Учителят  
чете гатанка на всяка група, при верен отговор обръщат листа. След което 
търсят липсващата част, добавят частта и екипно оцветяват в подходящ 
цвят. След това се избира по едно дете от група, предлага му се да опита, 
помирише или пипне части от плодове и зеленчуци и да се опита да открие 
този, който е на групата.

Дейност 5.
/5 мин./ Децата се разделят на две групи, пред тях има брошури от 

магазини, картинки, стари книжки. Задачата от чичо Пенчо е децата от 
едната група да открият възможно най-много зеленчуци, от които може 
да се направи салата, и да ги поставят в купата, а другата група да открие 
плодове, подходящи за компот или сладко.

След приключване на задачата всички обсъждат избора. Прочитат и 
рецептата, която чичо Пенчо е изпратил за вкусната туршия, която той 
прави. / обвързва се с предстояща дейност – правене на туршия./

Дейност 6.
/5 мин./ С насоки от учителя се преминава към работните книжки за 

обобщение, довършване на задачите и извличане на изводи за труда на 
градинаря и ползата от плодовете и зеленчуците.

Като приключване на дейността по работните листи всяко дете вкъщи 
оцветява и изрязва подходящия плод или зеленчук и на следващия ден го 
поставя на обособеното място – дърво, почва, червена кошница, купа за 
салата.

Изпълнението на задачата за вкъщи е процедура за обратна връзка, 
чрез която установих, че децата са обсъдили темата с родителите си и са 
затвърдили знанията си. 
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Смятам, че знанията са много по-трайни и разбираеми, когато са 
придобити с активното участие на децата в учебния процес. Това събужда 
любопитството им, мотивира ги да продължат да работят и държи 
вниманието им съсредоточено.

Бележки:
http://www.mon.bg. Учебна програма на издателство „Бит и техника, 

програмна система“ Златното ключе. 
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Длъжност – начален учител в СУ ,,Емилиян Станев“, Велико 
Търново

Специалност – Начална училищна педагогика

Нещо лично за себе си – Заема длъжността старши учител 
I-IV клас в СУ ,,Емилиян Станев“, Велико Търново. Притежава 
Пета професионалноквалификационна степен. 
Има публикации на добри практики в специализирано образо-
вателно издание „Тя/Той равнопоставенив Европа“. Прилага 
съвременни подходи и методи в преподаването.

Любима мисъл – „Има ли желание, има и начин.“

ГАЛИНА ИЛИЕВА ГОГЕВА 

 



ГАЛИНА ГОГЕВА

СУ ,,ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В трети клас продължава методическата работа за развитие на устната 
и писмена свързана реч, където учениците срещат доста трудности, като 
се надграждат усвоените знания и компетентности от първи и втори клас.

ВИД: Урок за нови знания
ЦЕЛИ:
 Усвояване на знания за съставяне и писане на лично писмо (в хартиен 

или електронен вариант) за конкретна ситуация.
Редактиране на писмо с коментар на допуснатите грешки в него.
МЕТОДИ И ПОХВАТИ:
Обяснение, дискусия, нагледни изображения, игри, екипна работа, 

самостоятелна работа.
УЧАСТНИЦИ: Ученици от III е клас.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Два учебни часа по 40 минути.
КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ: Лично писмо, обръщение, подател, адрес.
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: Илюстрация, мултимедиен проектор, листи 

А4, учебник и учебна тетрадка 2 по български език.

ДЕЙНОСТИ:
Дейност 1: Описание на Пипи
Актуализация на знанията за използване на устно и писмено общуване 

с илюстрация и писмо на дъската от познатата литературна героиня – 
Пипи дългото чорапче. Описание на Пипи, при което учениците използват 

ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ. ЛИЧНО ПИСМО
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устна реч, коментар и редактиране на писмената ѝ покана за рожден ден. 
Редактираната покана се записва в тетрадка 2, упр.1.

Дейност 2: Поставяне на новата тема
Мотивирано поставяне на новата тема – за да не правят грешки и да 

будят смях у другите като Пипи, учениците трябва да усвоят знания и 
умения за правилно писане на лично писмо.

Дейност 3: Ситуация на общуване
Новото знание се въвежда чрез ситуация на общуване чрез лични писма. 

Едното писмо е адресирано до Феята на зъбките и е от момиче, което е 
недоволно от това, че не е получило подарък за падналото си зъбче. Другото 
писмо е от Феята на зъбките, но е написано от майката с цел да подкани 
дъщеря си да подреди разхвърляната си стая. Двете писма са написани 
предварително от учителя, но разрязани на части. Класът се разделя на 
два екипа. Всеки ученик получава различно изречение и екипът трябва да 
направи свързан текст и да го залепи на лист.

Проверката се прави на дъската чрез изображение с мултимедия. 
Обсъждайки тези писма, учениците обръщат внимание и на основните 
особености на личното писмо, които са обобщени в полето за знание.

 Учителят задава въпрос на учениците: ако любимата им героиня 
Пипи е тяхна съвременница, как по друг начин би написала поканата към 
своите приятели / в електронен вариант/. За да запомнят задължителните 
елементи на всяко лично писмо, учениците проверяват дали те са налични 
в електронното писмо, което е предложено на тяхното внимание в упр. 3 
в учебника. В него, освен че не е посочено кога е написано и откъде е из-
пратено, не става ясно и защо е написано – неговият автор сам признава, че 
няма какво да разкаже в писмото си.

Особено внимание се обръща на адресирането на личните писма. Към 
това насочва стихотворението „Адрес“ на Зоя Василева, което подсеща де-
цата за необходимостта да знаят точния си адрес и да го пишат правилно.

Дейност 4: Играта „Развален телефон“
Обобщаване и затвърдяване на новите знания за писане на лично 

писмо. Учителят прилага играта „Развален телефон“. Класът се разделя 
на три екипа и всеки екип избира по двама представители, които 
излизат от класната стая. Учителят чете на класа какво е лични писмо и 
задължителните му елементи. Влиза първият ученик, който има задача да 
чуе от учителя, запомни и предаде възможно най-правилно съдържанието 
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на определението за лично писмо на следващия. Всеки един от участниците 
предава на следващия устно това, което е запомнил. 

Дейност 5: Отговор на писмо 
В следващия час от поредните два учениците трябва да отговорят 

писмено на въпрос на ученик по електронната поща – как да се постъпи, 
когато се намери плик с пари на улицата. /упр.2, тетрадка 2/ – устно 
обсъждане и писмена самостоятелна работа. В отговор на това запитване 
може да се напише писмо като следното:

Здравей, приятелю!
Разбирам какво те тревожи. Според мен е добре да съобщим на 

полицията за намерените пари. Така полицаите ще намерят собственика 
и ще му предадат загубения плик с парите. Твоят телефон е изключен и 
ти не можеш да го направиш. Ето защо аз ще позвъня от своя телефон и 
така ще ти помогна да се справиш. Съгласен ли си? Пиши ми!

С поздрав:………………………………….

Дейност 6: Писане на собствения адрес
Последната задача за часа е всеки ученик да напише собствения си 

адрес, като следва указанията от помощното поле.

Домашна работа: 
Учениците да напишат писмо до свой роднина или приятел, като му 

разкажат за свое преживяване или да установят писмена връзка с него по 
конкретен повод /упр. 3 и упр. 4 в тетрадка 2/. 

19 



20  



21 



Длъжност – учител в начален етап в СУ ,,Емилиян Станев“, 
Велико Търново 

Специалност – Начална педагогика с английски език 

Нещо лично за себе си – начален учител в СУ ,,Емилиян Стнев“, 
Велико Търново. Притежава пета квалификационна сте пен. 
Специално внимание отделя на екипната работа, емо ци-
оналната интелигентност, предприемчивостта и креа-
тив ността на учениците.
 
Любима мисъл – „Най-важното явление в училище, най-поу-
чителния предмет, най-живият пример за ученика е самият 
учител“ – Фридрих Дистерверг 

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГАНЕВА 

 



СИЛВИЯ ГАНЕВА

СУ ,,ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ АЗБУЧНИЯ РЕД 
ФОРМИРАНЕ НА КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ И КРЕАТИВНОСТ 

ЧРЕЗ УРОЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ 2. КЛАС

В двадесет и първи век, с напредъка на технологиите, забързаното 
ежедневие и промените във всяко поколение ученици се налага промяна в 
традиционните подходи при преподаване на учениците. Една от основните 
препоръки към българското образование от страна на Европейската 
комисия през 2016 година е да се наблегне на формирането на критическо 
мислене у учениците. При формирането им учениците трябва да преминат 
през няколко етапа. 
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Анализ, комуникация, открито съзнание (синтез), решаване на проблем, 
креативност

Всяка от тези дейности трябва да е достатъчно добре заложена във все-
ки урок, за да може чрез постоянство да се изгради умение за взимане на 
решения.

Цели на двата урока: 
1. Актуализация на знанията за реда на буквите в българската азбука;
2. Усъвършенстване на умения за следване на реда в българската азбука, 
ориентиране в ситуации, изискващи подредба по азбучен ред;
3. Формиране на умения за подреждане по азбучен ред;
4. Усъвършенстване на уменията за работа с литературен текст;
5. Затвърждаване на уменията за работа в екип;
6. Формиране на умения за презентиране;
7. Усъвършенстване на уменията за работа с текст;
8. Формиране на критично мислене и креативност чрез групова работа.

Дейност 1: Класът се разделя на групи от по пет ученици. Разделянето 
се извършва, след като всеки ученик е изтеглил предварително подготвено 
картонче (в различен цвят). На картончетата има написани думи, всеки 
ученик трябва да прочете думата и да открие с кои други четири деца от 
класа е в група, като всяка група е с един общ признак.

Дейност 2: Всяка група сяда на определени от учителя места. След 
като са заели своите места, учениците представят по какъв общ признак 
са разделени групите (учебни предмети, учебни пособия, музикални 
инструменти, храни, части на растенията)

Дейност 3: След като всяка група посочи своя общ признак, учителят 
пита групата с храните дали тези храни са им познати. Учениците 
отговарят, че това са храните, които героите от изученото произведение 
„Пътешественици“ на Ерих Кестнер са взели по време на своето 
пътешествие.

Дейност 4: Всеки екип има за задача да напише на един лист всичко, което 
си спомня от изученото произведение на Ерих Кестнер  „Пътешественици“.

Дейност 5: Екипите избират един лидер на екипа, който представя всич-
ко, което са си припомнили заедно.

Дейност 6: На дъската има написани четири думи (Точица, кучето, 
майката, Антон), това са героите в литературното произведение. Децата 
имат за задача да подредят имената по азбучен ред.
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Дейност 7: След въвеждането на темата азбучен ред учениците си 
припомнят реда на буквите в българската азбука. На дъската има написани 
буквите от азбуката, като има пропуснати от тях. Задачата на учениците 
е да попълнят липсващите букви и да прочетат каква дума се получава от 
тях (диня).

Дейност 8: Провеждаме беседа на тема азбучен ред и къде се използва 
той (в списък на класа, паралелките в училище, речник – учениците 
разглеждат своите речници, библиотека, телефонен указател – показвам от 
старите телефонни указатели)

Дейност 9: Раздавам на учениците малки картончета с разбъркани букви. 
От всички картончета се образува дума, но те имат за задача да подредят 
колкото се може повече думи от разбърканите букви. След това всеки 
екип прочита колко и какви думи са успели да подредят. Част от думите са 
изрази за учтивост (Благодаря, Заповядай, Извинявай). Учениците успешно 
успяват да ги разпознаят и да отговорят, че това са учтиви думи, които те 
ползват и в училище (една от скритите думи).

Дейност 10: Учениците имат за задача да подредят по азбучен ред всички 
картончета, които имат в групата (така бяха подредени по общ признак 
в дейност 1) и да ги прочетат по ред, като внимават и поправят другите 
групи, ако те са допуснали грешка.

Първият час приключва с разделянето на нови групи на учениците, като 
този път общ признак е цветът на картончетата, с които разполагат (зелен, 
червен, син, жълт и розов).

Дейност 1: Учениците започват часа с песен от Валфдорската педагогика. 
В нея се редуват ритъм и пеене. Децата пеят и изпълняват движенията от 
песента. (Целта е да се фокусира вниманието на учениците.)

Дейност 2: Часът продължава с беседа, като припомням, че предишния 
час ми е направило впечатление, че всички групи си спомнят добре първата 
част на произведението „Пътешественици“. След това раздавам бели листи 
и нарязани малки листчета. Всеки екип има за задача да подреди всички 
части на втората част на текста по правилен начин. 

Дейност 3: След като учениците вече са подредили текста, четем верижно 
текста, като всеки ученик има за задача да следи внимателно откъса от 
историята.
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Дейност 4: Раздавам на вяка група карти за играта „Диксит“. Задачата на 
всички ученици е да изберат най-подходящата карта към всеки момент от 
историята и да я залепят на лист, който е с цвета на тяхната група.

Дейност 5: Всички ученици имат право да разменят карти с други групи, 
стига групите да са съгласни. Целта е да подобрят уменията за комуникация 
и убеждаване на съучениците, както и да изберат най-подходящата към 
всеки момент от историята карта.

Дейност 6: Картите се залепват в разбъркан ред, таблата на всяка група 
се поставят на дъската, а всяка група трябва да излезе отпред, да помисли и 
да запише каква е била според тях поредността на картите, които е избрала 
другата група.

Дейност 7: Всяка група излиза и дава своите предложения за ред на 
картите спрямо историята.

Дейност 8: Обобщение. Задавам на учениците въпроси какви дейности 
са извършвани през последните два часа, какво са научили и кое им е 
харесало най-много. Учениците отговарят на въпросите.

Изводи: Учениците работиха с голям интерес и в двата урока, запазиха 
фокуса на вниманието, с интерес следяха дейностите. След въпросите в 
края на втория урок зададох въпрос: Какво научихте от тези два урока? 
Децата споделиха, че са станали по-сплотени, опознали са се по-добре и се 
разбират по-добре помежду си. 
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Длъжност – начален учител в СУ “Емилиян Станев“, Велико 
Търново

Специалност – начална педагогика; квалификация по англий-
ски език в начален курс; валдорфски учител

Нещо лично за себе си – Вече втора година паралелката, коя-
то обучавам, е иновативна. Преподава се с елементи от Вал-
дорфската педагогика. Часовете са структурирани в отделни 
модули (епохи). Изкуствата са широко интегрирани в учебния 
процес. Всички ученици свирят на флейта, рисуват, танцуват 
народни танци, пеят и имат часове по театър, учат два чуж-
ди езика – английски и руски.

Любима мисъл – ,,Аз мога“ . Всеки ученик работи със стремежа 
да стигне до този момент.

БИЛЯНА БОНЕВА

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГАНЕВА 

 



БИЛЯНА БОНЕВА

СУ ,,ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РАЗВИВАНЕ НА КРИТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ 

И СТИМУЛИРАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА 

В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

В съвременната епоха се раждат модерните образователни системи, 
вдъхновени от работата на началния учител. Той може да работи, като 
прелива от една тема в друга. Учебните предмети не са ясно разграничени.
Имат общи опорни точки. Главният урок в епоха математика започва 
със свирене на флейта, припомняне таблицата за умножение в ритъма на 
народните танци. Учениците работят екипно. Използват се похвати, свър-
зани със стимулиране на критичното мислене, развиване на творческия 
потенциал на децата. Учениците работят самостоятелно и се учат да пред-
ставят своите решения по подходящ за околните начин. Използва се ком-
пе тентностният подход. 

Работата продължава в часовете по БЕЛ. Учениците отново работят по 
групи. Използват се знанията по математика за геометрични фигури, за да 
се сменят участниците в различните екипи. Така се стимулира откриването 
на нови лидери, подходящи за определената задача и ситуация. Това 
се случва по съвсем естествен, ненатраплив начин, като процесът е 
инспириран и контролиран от самите деца. Изкуствата са вплетени в 
процеса. Учениците се учат не само да работят заедно, но и да се справят с 
поставените задачи за точно определено време. Сами вземат решения как 
да представят крайния продукт. Когато им се възлага творческа задача, се 
учат да работят по предварително зададени критерии за качество, бързина, 
точност, креативност, надежност и естетика.
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Учебният ден завършва с два часа изобразително изкуство. Тук отново 
междупредметните връзки са в основата на процеса. При въвеждане на 
темата се стъпва върху знанията за геометрични фигури, изразни средства 
в българския език, музиката, изобразителното изкуство. Обясняването на 
понятия се случва с помощта на учителя, но се извежда от децата. Отново 
се работи в посока екипна работа, самостоятелна изява, както и възможност 
за самооценка.

I. Целеви групи:
Педагогическата практика обхваща учениците от 3д клас.Успешно може 

да бъде прилагана при ученици в начален и прогимназиален етап.
Вид на уроците:
Интердисциплинарни – музика, изобразително изкуство, математика, 

български език, хореография,човек и природа, човек и общество, физиче-
ско възпитание.

II. Цели:
1. Учениците използват придобити умения и знания в часовете по 

музика, изобразително изкуство, български език, математика, хореография.
Задачата е да използват различни стратегии, за да стигнат до решение на 
дадена задача. Имат възможност да работят заедно, възползвайки се от 
различните умения и качества на всеки един човек от екипа. Стимулира се 
творчеството, различната гледна точка, умението са презентираш, но и да 
изслушваш и приемаш различно от твоето мнение.

2. Изграждат се умения, свързани с бъдещото развитие на личността –  
правилно писане, структуриране на текст, четене с разбиране, изразяване на 
собствено мнение, както устно, така и писмено.Развиване на критическото 
мислене и въображението. Спазване на ясно поставени граници и правила.
Умение да се спазват крайни срокове и критерии.

3. Създава се както индивидуална, така и организационна компетентност 
в малки и по-големи групи.

4. Стимулира се творческото мислене и изява при учителя. Възможност 
да се търси и открива връзката между предметите, живота и учебния процес.

5. Прилагане на Валдорфски елементи – ритъм, песен, свирене, ри су ване, 
въвеждане на понятия чрез история, разказана от учителя, преподаване на 
основните предмети по ,,епохи“.

III. Методи, похвати, инструменти:
Разказ, беседа, наблюдение, проектно базирано обучение, екипна рабо-
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та, изследователски, творчески и индивидуален подход. Представяне пред 
публика.

IV. Необходими материали:
Геометрични фигури, картон, карта, лепило, ножица, изображе ния, таб-

лици, бои, моливи, чашки с различни думи, текстове, флейта.
V. Предварителна подготовка:
Учителят предварително разглежда темите за деня. Преценява кои са 

общите опорни точки при различните предмети, за да ги обедини и свърже. 
Обособява дейности, които следват по план. Разпределя учениците в 
екипи по различни признаци. Предоставя възможност за припомняне и 
актуализация на знанията от предходните часове. Изготвя нужните таблици, 
чертежи, картини, изображения и други. Добавя нова информация, така че 
знанията на учениците да се попълнят и обогатят.

VI. Ход на уроците в рамките на целия учебен ден:
Математика – 2 учебни часа в рамките на 80 минути:
Организирането на класа за работа в групи изисква предварителна 

подготовка и планиране на дейностите. Това дава възможност в процеса на 
обучение да се припомнят, обяснят и затвърдят понятия, типове задачи и 
да се развият и надградят умения за работа с карта, таблица, текст, мерни 
единици и многоцифрени числа.

Ход на урока:

Дейност 1:
В началото на учебния час учениците започват със свирене на флейта.

Всички деца участват. Това помага за концентрацията и създава условия за 
работа в екип. Учениците свирят в канон по групи. След това припомнят 
таблицата за умножение и деление в ритъма на ръченица и право хоро.
Това спомага за координацията на тялото, активизира мозъчната дейност и 
служи за разсънване. Устно се решават задачи с именувани числа – мм, см, 
дм, м .

Учителят разказва забавна история за семейството на мерните единици.
Припомня се как се измерва дължина, ширина, маса на дадено тяло. Пос-
тавя се темата на урока – ,,Километър“. Сравняват се изучените мерни еди-
ници за дължина. Учениците разбират дължината на какви обекти може да 
бъде измерена.

Дейност 2:
Учениците получават рисунка с различни обекти. Трябва да измислят 
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маршрути и да преценят кой от тях е по-кратък и кой е по-дълъг. Работят 
по групи. Заедно стигат до решение, което представят и обосновават. Дава 
се възможност да обсъждат и разсъждават, докато стигнат до изчисление 
и отговор.

Дейност 3 :
Получават карта на България и данни за разстоянията между различни 

градове. Задачата е да съставят различни маршрути за екскурзия, като 
тръгнат от определена точка.Трябва да начертаят маршрута на картата. 
Да изчислят дължината на изминатото разстояние в километри. Работят 
в екип и представят заедно решението. Обсъждат различните маршрути. 
Работят за определено време.

Дейност 4:
Дадени са данни с именувани числа, като са употребени понятията по-

малко, повече, пъти по-малко, пъти повече, километър.Т рябва да съста-
вят условие на задача по данните и да я решат. Отново работят в екип. 
Записват условието. Задават въпрос. Решават задачата заедно. Екипите са 
произволно съставени.

При единия от екипите данните умишлено не са коректно зададени.
Така екипът е поставен в критична ситуация. Успяват заедно да стигнат 
до извода, че условие може да се състави, може да се предложи решение, 
но трудно ще се стигне до отговор. Правят предложение как може да се 
коригират данните.

Дейност 5:
Класът е разделен на три групи, решават задача в учебника, в която 

трябва да открият кой докъде пътува и колко километра изминава. Трябва 
да разпознаят на снимката историческите обекти и да разкажат накратко за 
всеки от тях: паметник Шипка, храм-паметник Александър Невски, Рилски 
манастир.

Дейност 6 :
Самостоятелно пресмятат числовите изрази, като откриват колко ки-

лометра е изминал всеки от автобусите. Задачата е записана в учебника.
Устно се проверяват отговорите.

Дейност 7:
За бързите са дадени задачи от учебната тетрадка. Който е готов, работи 

една задача с геометрични фигури, една с мерни единици за дължина и за-
дачи за пресмятане на числови изрази.
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Урокът завършва с устно смятане. Учителят задава задачи от умноже-
ние, деление, събиране, изваждане. Учениците трябва да представят ре-
зултата с движение. Брой стотици – клякат, брой десетици – пляскат, брой 
единици – скачат.

Очаквани резултати:
Учениците работят в екип. Ентусиазирани са, защото сами достигат до 

решения, по свой начин. Помагат си и се подкрепят. Различните задачи и 
смяната на екипите помагат всеки да намери своето място, да успее да се 
изяви по-възможно най-добрия начин. Стимулира се креативността, кри-
тичното мислене, решаване на казуси. Учениците са ангажирани. Сътруд-
ничат си, подкрепят се и се изслушват. За домашна работа се дават задачи 
в учебната тетрадка, свързани с понятието килограм.

Изводи:
1. Екипната работа и възможността да сменяш различни дейности сти-
мулира децата да участват активно.
2. Възможността да сменяш мястото и хората, с които работиш, ти дава 
възможност да се свържеш по-пълноценно с децата от класа. Учениците 
стават по-уверени и се чувстват оценени.
3. Учителят има възможност да наблюдава децата в множество ситу-
ации, защото по този начин се виждат различни качества, умения и зна-
ния на учениците.
 
БЕЛ 2 учебни часа в рамките на 80 минути:
Часовете по БЕЛ са след математиката, това дава възможност на учи-

теля плавно да прелее от едната дейност към другата. Необходимо е де цата 
отново да се организират в групи. Учителят предварително планира раз-
лич ните дейности и осигурява материали и текстове за работа.

Ход на урока:

Дейност 1:
В началото на часа учениците отново свирят и пеят. След изпяване на 

песента, заедно с учителя анализират текста и стигат до извода, че гласни-
те звукове могат да се пеят, да образуват сами сричка и да се изговарят по 
различен начин. Така се извежда правилото, че гласните са широки и тесни.
Те са по двойки, приличат си и затова понякога се греши, когато не са под 
ударение в думите. Прави се проверка със сродни думи, в които гласният 
е под ударение. Поставя се темата на урока: Съгласни звукове – правопис.
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Дейност 2:
Учениците теглят геометрични фигури. Назовават ги и коментират тех-

ния правопис и особености. Децата се разпределят в нови групи според 
вида геометрична фигура, която са изтеглили. Преходът от математика към 
български език е плавен и дава възможност на учениците да стъпят върху 
онова, което вече знаят. Новите групи получават по една празна таблица с 
три колонки: тесни гласни, широки гласни, тесни и широки гласни. Пос-
тавя се задача заедно да запишат думи, които отговарят на критериите. 
Учителят обръща внимание на това, че всеки един човек от групата трябва 
да е ангажиран и да участва. Децата сами си разпределят ролите и задачите. 
Таблиците се попълват за определено време и след това се представят, 
коментират и анализират.

Дейност 3:
Учениците отново сменят екипа, в който работят. Връщат се на 

първоначалните си места. Получават части от текст. Трябва да подредят 
изреченията. Преди това текстът е прочетен в учебника, обсъдени са 
правописните особености и децата са запознати с него, но не подозират, че 
ще трябва да го подреждат след това. Всяка група излъчва по един четец, 
който прочита момента, подреден в екип. Тримата четци имат задача да се 
подредят така, че текстът да има увод, изложение и заключение. Класът 
слуша цялостния прочит и мисли какво заглавие може да има текстът. Да-
ват се различни предложения, които са свързани с темата на текста.

Дейност 4:
Всяка група получава единадесет чашки с думи върху тях. Задачата е 

за три минути да построят здрава ,,сграда“. Поставени условия: думите 
да са вярно написани, сградата да е красива, устойчива, възможно най-
висока, могат да се използват подръчни средства. Групите работят заедно.
Приключват по едно и също време. Имат възможност да дискутират 
помежду си правописа на думите, които виждат. Спорят, вземат решения, 
изслушват се и преценяват как да ориентират сградата в пространството. 
По този начин се стимулира възможността да се водят дебати, да се вземат 
самостоятелни решения и да се подходи креативно и нестандартно към 
създадената ситуация.

Обсъждат се всички сгради. Дават се определен брой точки по поста-
вените критерии, но без да се акцентира върху това, кой е победител. По-
скоро се обръща внимание на това, какви успешни стратегии за справяне 
са открили различните групи в хода на работата си.
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Дейност 5:
Учениците работят самостоятелно в учебната тетрадка упражнения за 

правопис на думи с гласни звукове.Обсъждат се начините за проверка.
Работи се с кратък правописен речник в учебника.

Дейност 6:
Децата трябва да редактират текст в учебната тетрадка. Работят 

самостоятелно. Бързите имат възможност да препишат красиво и вярно 
редактирания текст. За проверка на дъската са записани всички букви 
от азбуката. Учениците избират по една дума от редактираните и трябва 
да я изговорят буква по буква, като посочват на дъската. Класът следи 
представянето, коригира и подпомага съучениците си.

Дейност 7:
Устна задача, учителят произнася думи, а децата улавят грешките, като 

пляскат с ръце във въздуха. После изговарят правилно коригираната дума.
По този начин се правят изводи и отново се извеждат правилата за правилно 
писане на думи с особености при гласните звукове.

Очаквани резултати:
Учениците успешно да прилагат знанията си. Да могат да измислят 

стратегии за справяне. Да използват ресурсите на всеки член от екипа.
Сами да се управляват, коригират, насочват и подпомагат. Да осъзнаят на 
практика как функционира езикът, какви са начините за проверка. Как да 
използват правописен речник. За домашна работа се възлагат упражнения 
в учебната тетрадка, свързани с редактиране на текст и проверка на думи с 
особености в правописа на гласните звукове.

Изводи:
1. Когато присъства елемент на изненада и предизвикателство в часа, 
учениците са видимо оживени и ангажирани. Стимулира се творческият 
процес.
2. Когато ученето минава през правенето и проектната дейност, учени-
ците осъзнават ползите от наученото.
3. Учителят има възможност да се отдалечи малко от процеса, да бъде 
по-скоро напътстващ и подпомагащ работата на учениците.

Изобразително изкуство 2 учебни часа в рамките на 80 минути:
Като плавен завършек на деня идват двата часа по изобразително 

изкуство. Учителят трябва предварително да е говорил с учениците за 
това, което предстои. Те отново имат възможност сами да избират с какви 
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материали да работят, като са ги подготвили и донесли в училище. Децата 
ще могат да сменят дейността и да си отдъхнат след интензивната работа в 
часовете по математика и български език.

Ход на урока:

Дейност 1:
Свирене на флейта. Децата обясняват какви са изразните средства на 

му зиката, езика, изобразителното изкуство. Обясняват какви емоции изра-
зяват авторите чрез изкуствата. Говори се за различните видове комуни-
кация. Стига се до извода, че чрез опростени геометрични форми може да 
бъде разказана история. Поставя се темата: Стилизация.

Дейност 2:
Учениците се разделят в групи. Получават една и съща картина със 

стилизирани форми. Трябва да попълнят в таблица какви цветове са из-
ползвани, какви геометрични форми, какво е настроението, каква е темата 
на картината. Прави се извод, че начинът, по който различните групи 
въз приемат картината, се повтаря, що се отнася до цветовете и формите. 
Обаче когато става дума за настроение и тема, тук мненията са различни, 
понеже всеки човек влага различна емоция. Тук децата обясняват какво 
според тях означава стилизация на формите. Заедно стигат до извода, че 
това е опрос тяване на рисунъка, като се премахват излишните елементи, 
рисуват се само характерните особености.

Дейност 3:
Учениците получават различни фотографии на шевици, апликации, ки-

лими, дантела и т.н., в които формите са стилизирани, а материалите и на-
чинът за изработване са разнообразни.Заедно стигат до решение с помощта 
на стилизирани образи какво е изобразено.Представят обобщеното мнение 
по екипи.

Дейност 4:
Учителят раздава по един лист, на който има 20 кръга. Всяко дете трябва 

да превърне колкото се може повече кръгове в стилизирана форма. Работи 
се 4-5 минути. По този начин се развива креативността, самостоятелно ми-
слене извън рамките. Възможност всяко едно дете да вземе самостоятелно 
решение и да го осъществи.

Дейност 5:
Дава се задача на всяко дете да избере материали, с които да нарисува 

картина чрез използването на стилизирани форми. Отново се обяснява как-
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во е стилизация. Децата сами могат да изберат темата на картината. Рису-
ват самостоятелно. В края на часа стават екип по екип и разглеждат рисун-
ките на съучениците си без да коментират, оценяват и изразяват субективно 
мнение.

Дейност 6:
Всяко дете само с една дума трябва да опише как се усеща в края на 

този ден, изпълнен с творчески задачи. Класът е разделен в три групи.
Всяко следващо дете повтаря думата, казана от съседа му, и добава своята 
дума. Изисква се концентрация, отношение към близкия до теб съученик и 
адекватна оценка на работата през деня.

Очаквани резултати:
Разширяват се познанията на учениците за използването на различните 

геометрични форми, изразни средства, цветове: топли и студени. Вни-
мателно се обяснява новото понятие така, че децата да го възприемат и да 
успеят да нарисуват стилизирана картина.

Изводи:
1. Когато има задълбочена предварителна подготовка и уводна част на 
урока, е много по-лесно да се разбере дадено понятие.
2. Децата имат възможност да разсъждават, усетят, видят и обсъдят раз-
лични видове стилизирани форми. Тогава става възможно да развихрят 
въображението си и да сътворят своя картина.
3. Чрез такъв тип урок, учителят има възможност да се самоусъвършен-
ства, да научи нови неща по време на подготовката. Да тества собствените 
си творчески способности и да твори заедно с учениците си.
4. Учителят оценява работата на учениците през целия ден и поставя 
оценки по всеки предмет. 
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Длъжност – учител по английски език в начален етап в 
СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново 

Специалност – Начална педагогика с английски език

Нещо лично за себе си – Изготвил проекта „Творчество на 
бъдещето: насърчаване на критичното мислене и решаване на 
проблеми в класната стая“. От учебната 2021/2022 година за-
ема длъжността учител по чужд език в начален етап. Участие 
в друг проект по програма Еразъм+, свързан с използване на ме-
тоди от Валдорфската педагогика в обучението. Интерес към 
методи и похвати, насърчаващи развитието на потенциала 
на всяко дете. 

Любима мисъл – „Възпитанието на другите започва от 
собственото ни възпитание“, Пиер Дако 
 „Живей за себе си и запомни: преди да говориш – слушай, преди 
да пишеш – мисли, преди да нараниш  чувствай, преди да мра-
зиш – обичай, преди да се предадеш – опитай! Преди да умреш 
– ЖИВЕЙ!“ Шекспир 

ЙОНКА ЗДРАВКОВА

 



ЙОНКА ЗДРАВКОВА

СУ ,,ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IT`S A BOOК.
УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА II КЛАС

Тема на урока: It`s a book.
Вид на урока: За нови знания
Цели:
Очаквани резултати:
Интегрирано развиване на езиковите умения говорене и слушане.
Провокиране на критичното мислене и креативност у ученците 
Усвояване на знания за моята класна стая: учебни пособия, цветове
Поставяне на учениците в подходяща езикова среда, за да изпитат 

нуждата и желанието да използват чуждия език

Развиване на критично мислене и креативност в класната 
стая е от изключително значение и в много тясна връзка с изу-
чаването на чуждия език. Методиката на ЧЕО в начален етап 
е изцяло свързана с разиването на тези две умения. Чужди-
ят език при децата се изучава чрез провокиране на тяхното 
критично мислене и креативност във всеки един урок. При 
изучаването на нова лексика от изключително значение е де-
цата сами да стигнат до значението на думата, а не тя да им се 
поднесе наготово. Вниманието на малките ученици трудно се 
задържа с монотонни и скучни дейности, затова в ЧЕО е не-
обходимо да се сменят доста и разнообразни занимания, за да 
се провокира тяхната креативност и желание за изучаване на 
езика. Във всеки един урок по ЧЕ в начален етап се включват 
редица такива игри, упражнения и творчески задачи. 
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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

Целеви думи: pencil, ruler, bag, colours, orange, pink, purple, black, white, 
brown, grey

Целеви структури: What is it?
Преговор: bag, colours: red, green, yellow, blue; It`s a…, It`s (green)
Речеви етикет: Here you are./ Thank you.
Участници: ученици от II клас
Продължителност: 1 учебен час – 35мин.
Методи, похвати и инструменти: 
За изложение на учебния материал от учителя: 
 • Словесни – изложение; обяснение.
 • Нагледни – изображения; флаш карти, табла с упражнения, предмети 

(раница, моливи, линия), работни листи и др.
 За организиране дейността на учениците: 
• инструкции на английски език
• интерактивни методи (визуализиране) 
• самостоятелна работа, работа по двойки, групова работа

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1
Поздрав 
Актуализация на стари знания:
Do you remember the letters? /на дъската са написани изучените до 

момента букви, децата ги назовават/
Well done! Now look here – What`s this? /децата назовават изчучени думи 

и ги залепят до буквата, с която започва съответната дума/

Дейност 3
Мотивирано поставяне на темата
Look at the pictures. What is blue? /What is red?/ Do you know what colour is 

the kite?/ Тhe flower is purple. What does purple mean? /Въвеждане на новите 
лексикални единици: думи за цветове – децата сами достигат до значението 
на думата, с помощта на учителя/

Look! It`s pink. What is it?! (BAG)
Look! It`s yellow and black. What is it? (Pencil)
Look! It`s blue. What is it? (Ruler)
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A BAG, A PENCIL, A RULER – What is it?! 
Флашкарти с илюстрации на цветовете и думите молив, линия, раница 

– са залепени на дъската. След като вече са въведени, учителят посочва и 
казва, а учениците повтарят думата на английски.

Дейност 4
Работа по темата:
Open your SB p. 26. Listen and repeat (Tr. 41)
Give me orange pencil, please. Do you have orange pencil? Say ‘Here you 

are’ and I say ‘Thank you’ /правя с няколко деца с различни цветове/ 
Now work in pairs. Ask and answer. /децата работят по двойки/
Look at the story. Who`s in the story? (parrot, elephant, lion, Rob and Vicky)
What is it? /питам за имената на пособията: a bag, a pencil, a ruler/
Listen /Tr. 42/
What colour is the bag? What colour is the ruler? What colour is the pencil?
Listen again and repeat. /Tr. 42/
Look at ex.4p.27. I have it too. Listen and point. 
Now look here. Take a list from the bag. Look I have a pencil and orange. 

Ooo, orange pencil. Take a list and say what is it, then colour. /Всяко дете си 
тегли листче, на което има молив, раница, книга или линия в различен цвят, 
казват какво им се е паднало и ги оцветяват./

Now, let`s sort by colour. Orange, come here please, and stick the picture to 
the orange colour. /Излизат и залепят до съответния цвят – сортират ги по 
цветове./

Допълнителни игри /в зависимост от темпото на класа/:
/Питам за всички цветове. После скривам картинката и показвам друга, 

на която липсва единияt цвят. What colour is missing? 

/Чрез тази игра за памет се развива наблюдателността и критичното 
мислене на учениците, а в същото време се развива паметта и се затвърдяват 
знанията за цветовете на английски език./

Look here. 

 What colour is it? YELLOW
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Дейност 5 
Заключителна част
Now. Let`s sing a song. Look at the words for the colours. / Цветовете са 

написани в съответния цвят, за да се ориентират децата по-лесно./
Обобщение и систематизиране на знанията за цветовете чрез песента. 
За домашно децата трябва да намерят различни предмети в съответните 

цветове и да ги залепят на листа върху думата за цвета. 

BLUE  ORANGЕ
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Длъжност – Учител в група за целодневно обучение в СУ „Еми-
лиян Станев“, Велико Търново 

Специалност – Начална училищна педагогика с чужд език

Нещо лично за себе си – От 2015 година работи като учи-
тел в група за целодневно обучение. Две години подред препо-
дава и английски език в начален етап. Освен бакалавърска и 
магистърска степен, в момента е втора година докторант 
към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
Има публикации, свързани с мотивацията на децата за учене и 
работата с малки ученици при онлайн обучение. 
При работата си с децата се старае да използва различни ино-
вативни методи и похвати, но най-много държи на емоционал-
ната връзка с малките ученици, която е в основата на изграж-
дането на един добър колектив. 

ИСКРЕНА ДРАГОМИРОВА ТОТЕВА
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ИСКРЕНА ТОТЕВА

СУ ,,ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТВЪРДИ ТЕЛА, ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 3. КЛАС

Часовете за самоподготовка в групите за целодневно обу-
чение са насочени към дейности, които спомагат успешното 
усвояване на учебния материал от учениците. Едновременно 
с това часовете за самоподготовка спомагат у децата да се 
формират определени навици за самостоятелност и отговорност 
към поставените задачи, на учениците се дава възможност за 
допълнителна изява, която от своя страна развива техните 
комуникативни способности. 

Основна цел на самоподготовката е свързана с изпълнение-
то на поставените задачи за домашна работа и отработване на 
определен обем от учебния материал. При постъпването в учи-
лище децата все още нямат пълния капацитет от умения, които 
са им нужни за изпълняване на учебна дейност, и заради това 
през първите седмици се работи и върху това – да свикнат да 
подреждат раницата си, да приготвят необходимото за часа и съ-
ответно да прибират излишното, работата с учебника, учебната 
тетрадка и помагалата. Овладяването на тези умения подпомага 
и възможността да се намали загубата на време до минимум. 

Дейностите в часовете за самоподготовка имат отношение 
към усъвършенстването на уменията на учениците да прилагат 
наученото на практика. Това означава, че освен подготовка на 
задачите за домашна работа е целесъобразно занятията да бъдат 
допълнени с разнообразни задачи, които да спомогнат възпри-
емането на учебния материал.
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ВИД НА УРОКА: за нови знания
ЦЕЛИ:
Разграничава тела, създадени от човека, и природни тела.
Разпознава състоянието на тела и вещества според общите им характе-

ристики.
Доказва свойствата и състоянията на тела и вещества чрез опити.
Групира телата според състоянието им.
Свързва употребата на материалите с техните свойства.

МЕТОДИ И ПОХВАТИ:
Дискусия, обяснение, нагледни средства, демонстрация, работа с учеб-

ник и други учебни материали.

УЧАСТНИЦИ: Учениците от групата за целодневно обучение в III Г клас.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 40 минути

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ: твърди тела, течности, газове, форма, обем, 
свойства.

НЕОБХОДИМИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ: Учебник, работни листи, 
нагледни средства за провеждане на опити, компютър, мултимедиен проектор.

ДЕЙНОСТИ:
Актуализация на опорни знания – „Две истини и една лъжа“ – класът е 

разделен на групи по двама ученика. Всяка група получава лист, на който са 
написани три изречения, свързани със свойствата на определено вещество 
и материал. Задачата на групата е да определи кое изречение не е вярно.

Припомняне на основните свойства на материалите – фронтална работа 
с класа, обсъждане на свойствата на материалите дърво, метал, глина, 
стъкло.
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Работа върху основната тема – Учителят задава предварително подгот-
вени въпроси с цел мотивирано поставяне на темата.

Каква разлика може да откриете между водата и камъка?
Каква разлика може да откриете между въздухa и стъклото?
Каква е разлика може да откриете между прясното мляко и натуралния 

сок?
 – Работа с учебник с цел запомняне на основна информация, поместена 

на страница 10.

Твърди тела – фронтална работа с целия клас
Дайте примери за твърди тела, които ни заобикалят.
Може ли да кажем, че часовникът има форма на кръг?
Какъв е той при допир? 
Колко според вас е неговата маса? (малка или голяма)
Усещате ли нещо, когато го докосвате?
Кое сетиво използвахте току-що?
Изпълняват същото действие с още няколко предмета в стаята.
Работа с работен лист, на който попълват характеристиките на твър ди те 
тела.
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Течности – Провеждане на опит как водата променя формата си в зави-
симост от съда, в който се намира (Нужни материали – пластмасово шише 
и чаша). Дискусия върху получените резултати от наблюдението.

Какво се случва с водата, когато я пресипем от един съд в друг?
Каква е нейната маса според вас?
Промени ли се масата, когато пресипах водата в чашата, или си остава 

същата?
Хванете химикал в ръка. Можете да го усетите и да го задържите в ръка. 

А можете ли да направите същото с вода или друга течност? 
Каква според вас е водата на допир?
Дайте други примери за течности.

 – Работа с учебник с цел запомняне на основна информация, поместена 
на страница 11.

 – Работа с работен лист, на който попълват характеристиките на 
течностите.

Газове
Можете ли да видите въздуха, който дишаме?
А да го пипнете?
С какво е пълен този балон?

Работа с работен лист, на който попълват характеристиките на газовете.
 – Работа с учебник с цел запомняне на основна информация, поместена 

на страница 11. 

Свързване на телата с групата, към която принадлежат – предварително 
на отделни листчета са записани различни тела – твърди, течни и газо-
образни. Ученик от класа излиза отпред, прочита изтегленото си листче 
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и разпределя в определена група съответното тяло (лимон, прясно мляко, 
бутилка, въздух, молив, пара, хелий, сок и други).

Работа с електронната платформа QUIZLET – Предварително под гот-
вена задача, в която учениците трябва да свържат двете части на няколко 
твърдения, свързани с телата и веществата. 

Работа с работен лист – работата на класа продължава с няколко 
упраж нения с цел затвърждаване на наученото не само за телата, но и за 
свойствата на веществата. 

Обобщение на урока – преценка на работата на класа
Резюме
Урокът мина изключително спокойно, учениците показаха заинтересо-

ваност и ангажираност към поставената тема, като успяха да изпълнят всич-
ки задачи. Особен интерес проявиха при груповите дейности, които ги пос-
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тавят в ситуация да се съобразяват с мисленето на останалите участници 
в учебно-образователния процес. Смяната на различни видове активности 
със сигурност спомага за поддържане на високо темпо на работа, при което 
децата, изключително дейни и мотивирани за работа. 

Приложение 1. 

Приложение 2.
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Често провеждането на тези часове изисква наличието на материална 
база, която спомага тяхното осъществяване. Целесъобразно е и да се 
организират такива занимания, които наистина доставят удоволствие на 
децата и отговарят на техните интереси и потребности. Провеждането на 
тези часове се извършва непосредствено след часовете за самоподготовка 
и се осъществяват в няколко направления:

Наука
Изкуство и творчество
Спорт
Образователна и възпитателна дейност
Занимателни игри и дейност

В някои случаи родителите също могат да бъдат включени при реализи-
рането на тези часове, което допълнително мотивира учениците за извърш-
ване на тези занимания. Това обикновено може да се случи при изработва-
нето на различни обредни атрибути като мартеници, гирлянди, сурвакници, 
картички за различни празници и други. 

ДЕЙНОСТИ:
1. С първата буква от името си напишете едно съществително или 

едно прилагателно име. Следва групова работа по тройки. Всеки казва 
написаното прилагателно, а следващият ученик трябва да каже своето и 
това на предшестващия го съученик. Упражнението се изпълнява и с по-
голяма група ученици.

ИСКРЕНА ТОТЕВА

СУ ,,ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДА ИГРАЕМ И ДА ЗНАЕМ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕС, 3. КЛАС
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2. Подредете правилно определенията – класът е разделен на три групи, 
като задачата им е да подредят правилно определенията за съществително 
име, прилагателно име и глагол. Предварително бяха подготвени нарязани 
листчета с части от определенията. За да бъде малко по-интересно, измежду 
правилните листчета бяха поставени и грешни, които учениците трябваше 
да отделят. След кратко обсъждане всяка група успя да изпълни задачата.

3. Предизвикателство с кръгове (15 на брой)– Всички ученици разполагат 
с 5 минути, за да превърнат колкото можете повече кръгове в предмети, 
които са разпознаваеми. Изключително креативни бяха всички деца, като 
при по-голямата част от тях се открои желание за рисуване на различни 
плодове и зеленчуци или животни. 

4. Намерете нещо общо помежду си – всеки ученик си избира листче, 
на което е написан определен предмет, а децата трябва да се групират 
според определен признак. В следващата дейност използвахме същото 
разпределение. На някои ученици им отне малко повече време да разберат 
по какъв признак трябва да се групират, но с малка помощ от страна на 
учителя успяха до сформират 6 групи.

5. Кръстословици – Дейността премина в три етапа, а класът е разделен 
на 6 групи.

1. При първи етап всяка от шестте групи получи кръстословица, на коя-
то трябваше да открие 5 думи. 
2. При втория етап, след като всички бяха открили своите думи, тяхна-
та задача беше да напишат определения за съответните думи, така че 
децата от друга група да могат да попълнят кръстословицата. 
3. Решаване на кръстословиците от другите групи.
След приключване на дейността повечето деца споделиха, че са изпитали 

затруднения при втория и третия етап, но въпреки това успяха да се справят 
и с това предизвикателство.

Приложение

Съществителното име назовава предмети, растения, животни, чувства 
и други. 

Бива два вида – съществителни нарицателни и съществителни собствени. 
Може да му се определи род и число.
Откриваме го с въпросите: 
„Кой е това?“ „Какво е това?“ 
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Глаголът е част на речта, която назовава действие. 
Може да му се определи число. 
Откриваме го най-лесно с въпросите:
„Какво прави?“ „Какво правят?“

Прилагателното име назовава признак на предметите, като например 
големина, форма, цвят и други. 

Може да се определи род и число.
Откриваме го с въпросите 
„Какъв?“ „Каква?“ „Какво?“ „Какви?“
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Длъжност – заместник директор по учебната дейност в 
СУ ,,Емилиян Станев“, Велико Търново

Специалност – История

Нещо лично за себе си – Заема длъжността заместник-ди-
ректор по учебната дейност в СУ ,,Емилиян Станев“, Велико 
Търново. Притежава Първа професионалноквалификационна 
степен. Учител наставник на студенти от ВТУ ,,Св. св. Кирил 
и Методий“. Член е на Сдружение на преподавателите по ис-
тория в България, Клубyt на историка – Велико Търново и Клуб 
Активно учителство. 
Има публикации на добри практики в специализирани образо-
вателни издания и сборници. Специално внимание отделя на 
потенциала на историята за гражданска образованост, при-
лагайки съвременни подходи като емпатия, многоперспектив-
ност и мултикултурност.

Любима мисъл – „Ако мислите за един ден напред – вземете 
си храна! Ако мислите за една година напред – посадете дърво! 
Ако мислите за сто години напред – образовайте децата си!“ 
Китайска мъдрост

АНТОАНЕТА АВРАМОВА ПАЛАНГУРСКА 

 



АНТОАНЕТА ПАЛАНГУРСКА

СУ ,,ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Темата за най-ранните писмености, като основен белег на цивилизация-
та е в съответствие с приоритетните цели на историческото образование, 
фиксирани в държавните стандарти за учебното съдържание за 5. клас. 
Акцен тите са организирани около познаването на клинописа на Месопотамия 
и йероглифите на Египет, като част от световната култура и взаимното 
вли яние между различни култури и определяне на принадлежност към 
общ ност въз основа на езика и религията през Античността. Тeмата дава 

Abstract: Публикацията има за цел да представи едно от 
най-важните открития на човечеството – писмеността като 
средство за предаване на информация във времето и прос-
транството – йероглифната и клинописната писменост. 
Обръ ща се внимание, че писмените знаци са смятани за 
све щени и магически, създадени от боговете, а знанието e 
све щено и недостъпно за голяма част от обществото. В пуб-
ли кацията се разглежда възможността за изграждане на от-
ношение към античното културно наследство и осъществя-
ване на ефективна работа за формиране и развиване на 
ос новни умения и компетенции по история и цивилизации 
в 5. клас. 

Keywords: писменост, йероглифи, клинопис.

ПИСМЕНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЕГИПЕТ И МЕСОПОТАМИЯ
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възможност за изграждане на отношение към античното културно наследство 
и осъществяване на ефективна работа по формиране и развиване на основни 
умения и компетентности 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 различни по вид 
исторически източници, които имат интердисциплинарен характер. Учебната 
програма позволява междупредметни връзки, насочени към дейности за 
придобиване на ключови компетентности. 

Равностойно място между всички теми в учебника за 5. клас заемат и тези 
за Писменост и образование на първите цивилизации. Това стана причина да 
подготвя и реализирам урок упражнение на тема ,,Писменост и образование 
в Египет и Месопотамия“ 

ВИД: Урок упражнение 

ЦЕЛИ:
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
�� Разграничават писменостите на източните народи (йероглифи, 

клинопис, буквено писмо);
�� Познават историята на йероглифното и клинописно писмо;
�� Обогатяват писмената култура на учениците;
�� Разпознават спецификата на йероглифното и клинописно писмо;
�� Обясняват основни исторически понятия и посочи примери за тях;
�� Разбират ролята на писмеността за развитието на хората;
�� Разбират ролята на образованието в Древен Египет и Месопотамия;
�� Извличат информация от писмени документи и изображения;
�� Създават кратък писмен отговор по зададени въпроси;
�� Дават примери за взаимни влияния между различни култури;
�� Преобразуват текстова информация в условно графична и нагледна 

– постер.

МЕТОДИ, ПОХВАТИ, ИНСТРУМЕНТИ
За изложение на учебния материал от учителя:
Словесни:
конспективно изложение;
обяснение.
Визуални – изображения; видеоклип. 
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За организиране дейността на учениците:
интерактивни методи (визуализиране);
работа по групи;
дискусия.

УЧАСТНИЦИ: ученици от V клас (12-год. възраст)

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ: йероглифи, клинопис, писменост.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: мултимедия, листи А4, листи за флипчарт, 
флумастери, цветни моливи, пластелин/глина, пакет бамбукови шишчета, 
лепило, ножици

ВРЕМЕТРАЕНЕ: два учебни часа 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:
При синтезирането и надграждането на знания за появата на писмеността 

и образованието на първите цивилизации в часовете по история и циви ли-
зации подготовката на учителя преминава през няколко етапа:

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

Учениците са разделени на случаен принцип на 5 групи:
Първа група – Писмеността в Египет
Втора група – Обучението в Египет
Трета група – Писмеността в Месопотамия
Четвърта група – Обучението в Месопотамия
Пета група – Моята визитка от Древния Изток
Подбор на подходящ ресурс – изображения, видеоклип Древна Месо-

потамия, научна информация; 
Изготвяне на критерии за оценяване.
Критерии за оценяване:
1. Ясно и разбираемо послание (10 т.)
Разбираем ли е плакатът без допълнителна информация и разяснение?
Писмена и научна грамотност на изказа – (5 т.)
2. Събиране на данни (10 т.)
Научна достоверност и съотносимост на представените факти към те-

мата
Правилно ли са озаглавени и обяснени изображенията?
3. Представяне (15 т.)
Артистичност и умения за представяне пред аудитория. 
Има ли добър баланс между изображения и текст?
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Спазено ли е времето за представяне?
4. Творчество (5 т.)
Оригиналност и естетическо оформление – 5 т.

Отличен 35 – 40 т.         Добър 21 – 29 т.
Мн. Добър 30 – 35 т.      Среден 15 – 20 т.

ХОД НА УРОКА
Съдържателна интерпретация:
Темата ,,Писменост и образование в Египет и Месопотамия“ е пред наз-

начена за ученици от 5. клас. Тя позволява затвърждаване на вече усвоените 
и развиване на нови умения и знания, които учениците имат от уроците по 
история и цивилизации ,,Свещените знаци“, ,,Светът на източния човек“ и 
систематизиране на информацията, получена от извънучилищен източник.

Основните тематични акценти в урока са свързани с разбирането, че:
Терминът писменост е система от знаци или символи, предназначена за 

представянето на езици в писмена форма чрез текст с правила за тяхното 
използване;

Знаците могат да включват символи, срички или цели обекти, които се 
записват върху определен носител – камък, глина, хартия, текстил и др., 
чрез който се предава информация; 

Писмеността – възникнала тогава, когато хората от Египет и Месопотамия 
имали развит стопански живот, и необходимостта от съхраняването и пре-
даването на информация довели до поява на писмеността. Тя възникнала в 
края на IV хил. пр.Хр., което позволило образоването на децата от богатите 
семейства и появата на училища. Знанието било свещено и недостъпно за 
обикновените хора. Само жреците придобивали и съхранявали знанието, 
затова първите училища се създали към храмовете.

Според писмените системи започват да се различават: 
йероглифи – знаци на древната египетска писменост, която в превод 

от старогръцки означава свещено писмо, издълбано в камък или дърво. 
Египтяните ,,рисуват“ думите като изображения, като всяко от тях пред-
ставлява дума, звуци или идея. Тази писменост се състои от 5000 знака и 
усвояването ѝ е изключително трудно и професията на писаря се предава 
след дългогодишно обучение;

Клинописното писмо – комбинация от писмени знаци на месопотамците 
с формата на отделни клинчета, получени след натиск със заострена 
пръчка върху мека глина, като всеки знак можел да има по няколко зна-
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чения. Терминът идва от латинската дума cuneum за „клин“, поради сти-
ла на клиновидното писане Клиновидната писменост се появява в Шумер 
(Месопотамия, дн. Ирак) в края на четвъртото хилядолетие пр.Хр. В про-
дъл жение на хиляди години месопотамските писари използват кли нопис, 
за да документират ежедневни събития, административни и практически 
нужди, записване движението на звездите, промени във формата на луната, 
които били внимателно следени и тълкувани от жреците.

Египетските и месопотамските жреци натрупали познания във важни за 
всекидневния живот области и поставили основите на голяма част от съв-
ременните науки – астрономия, медицина, литературата, математика –при-
ложена в архитектурата и строителството.

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1. ,,Асоциативен облак“
Задача: Тъй като с вас ще си говорим за писмеността на първите ци-

вилизации, нека си припомним какво разбираме под термина ,,писменост“. 
На листчетата пред вас запишете две думи, които свързвате с понятието 
,,писменост“. (време за работа: 2 минути)

Предложенията на учениците се залепят на постер около ключовия тер-
мин ,,писменост“.

Въз основа на получения ,,асоциативен облак“ учителят обобщава, че 
под писменост се разбира ,,система от знаци или символи, предназначена 
за представянето на езици в писмена форма чрез текст с правила за тяхното 
използване“.

Учителя прави препратка към писмеността като едно от най-важните 
открития на човечеството и поставя темата на урока. 

Дейност 2. Групова работа
Учениците се разделят на случаен принцип на 5 групи:

Първа група – Писмеността в Египет
Втора група – Обучението в Египет
Трета група – Писмеността в Месопотамия
Четвърта група – Обучението в Месопотамия
Пета група – Моята визитка от Древния Изток

Задача: Направете постер, на който да представите египетската и месо-
потамска писменост и обучението на децата съобразно вашата група.
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Изработете своя визитка, като използвате египетско или клинописно писмо.
За целта съм ви приготвила папки с писмени документи и изображения. 
За да изпълните задачата, спазете следните изисквания:

Изисквания за изработване на постер
Поставете заглавие на постера;
Използвайте предвидените за целта материали, като подберете подходя-
щите за вашата група;
Разпределете работата по задачата между членовете на групата;
Изберете говорител на групата;
Говорителят представя обобщена информация за постигнатите резулта-
ти на групата.
Време за работа 20 минути. Време за представяне 5 минути.

За да подготвят постерите, учениците избират от текстовете, които са 
издирили, и получените от учителя, подходящия за целта и пишат инфор-
мацията на картон или я залепят към изображението. След изтичане на 
пос тавеното за работа време учителят дава възможност на говорителя от 
първа група да представи постера за Писмеността на Древен Египет, който 
включва отговори на следните въпроси:

Защо и Кога се е появила писмеността? 
Как се нарича? 
Върху какво се пише? 
Какви предимства и недостатъци има? 
Кой разчита писмеността? 
Поставете име и дата на постера, като използвате писмеността от Древен 
Египет.

Учителят обобщава представената информация от постера и предоставя 
думата на говорителя на втора група за коментар на Образование и 
училища в Древен Египет, който включва отговори на следните въпроси:
На каква възраст започва обучението на египетските деца?
Кои деца имали право да посещават училище?
Какво се изучава в древноегипетските училища?
Защо длъжността на писаря е толкова почитана?
Къде се изграждат библиотеките?
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Поставете име и дата на постера, като използвате писмеността от Древен 
Египет.

Преподавателят обобщава представената информация и дава думата 
на говорителя на трета група да представи Писмеността на Месопотамия, 
като информацията съдържа отговори на следните въпроси:

Защо и Кога се е появила писмеността? 
Как се нарича? 
Върху какво се пише? 
Какви предимства и недостатъци има? 
Кой разчита писмеността? 
Поставете име и дата на постера, като използвате писмеността от 

Месопотамия.

Учителят обобщава информацията и прави преход към Образование и 
училища в Месопотамия, като дава думата за представяне на говорителя на 
четвърта група по следните въпроси:

На каква възраст започва обучението на децата?
Кои деца имали право да посещават училище?
Какво се изучава в месопотамските училища?
Защо длъжността на писаря е толкова почитана?
Къде се изграждат библиотеките?
Поставете име и дата на постера, като използвате писмеността от 

Месопотамия.
Преподавателят обобщава представената информация и дава думата на 

учениците от пета група да представят своите визитки от Древния Изток, 
които са в резултат на самостоятелната работа на всеки участник от групата.

Самостоятелна работа:
Учениците са изписали своето имена или буква и датата на раждане, 

като ги декорират съобразно характеристиката на дадената писменост –
йероглифно или клинописно писмо.

Учителят обобщава резултата от изпълнението на задачата.

Дейност 3. Пленарна дискусия
Каква е ролята на писмеността в живота на хората от Египет и Месо-

потамия?
Отговорите на учениците се обобщават от учителя: 
Писмеността е основен белег на човешката цивилизация. Тя е нужна на 

управлението на държавата – администрацията, организацията на селското 
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стопанство, за събирането на данъци, за строителните дейности, контрол 
върху търговията, записването на молитви и летописи. Възникнали 
училищата и библиотеките, където се натрупали и съхранили първите 
научни знания.

Бележки:
http://www.mon.bg.Учебна програма по история и цивилизации V клас.
Кушева, Р. Методика на обучението по история. С., Парадигма, 2000.
Симеонова, Ю. Основни аспекти на комуникацията в обучението по 

история. В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. 
(електронен ресурс), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 214-223.

Янакиева, С. Груповата работа в клас за промяна на стереотипни нагласи 
у учениците. – Образование и квалификация, №4, 1997.

Стойчева, В. Урокът по история. В. Търново., УИ ,,Св. св. К. и Методий“, 2007.

Древна Месопотамия – интернет адрес на видеоклипа
https://bg.khanacademy.org/humanities/world-history/world-history-

beginnings/ancient-mesopotamia/v/ancient-mesopotamia 

Приложение
Резултат от дейността на учениците по задачата за изработване на пос тер

Първа група 
Писмеността в Египет
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Втора група
Обучението в Египет 

Трета група
Писмеността в Месопотамия 
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Четвърта група
Обучението в Месопотамия 

Пета група
Моята визитка от Древния Изток 
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