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Иновация в 3.в       Човекът и природата

Чрез научни и забавни експерименти, 

учениците от 3.в клас продължиха 

иновацията си през 2020/2021 г.

С наблюдения и опити децата установиха 

някои свойства на водата, а по забавен 

начин научиха каква е структурата на 

сапуна и как той си взаимодейства с 

мазнините.



По Човекът и природата наблюдаваха  растения и животни в тяхната естествена среда на живот.  

Откриваха  примери за хранителни взаимоотношения и ги описваха.

Групираха растенията по различни признаци, а с помощта на лупа наблюдаваха поведението на 

дребни животинки. Съставяха различни хранителни вериги, правиха снимки и търсиха 

допълнителна информация в интернет.

Човекът и природата



Водата в природата постоянно преминава от едно състояние в друго.Когато се нагрее от слънцето, 

част от нея се изпарява и превръща във водни пари. Водните пари се издигат нависоко, там се 

охлаждат и втечняват. Така се образуват водни капчици, които се сгъстяват и превръщат в облаци.

Ето как третокласниците научиха за свойствата на водата. Върху прозрачен плик с цип направиха 

мисловна карта „Кръговрат на водата“, наляха гореща вода и веднага се получиха изпарения.

Човекът и природата



Човекът и природатаЧрез участие по проект в  

eTwinning, изследвахме 

хранителната култура на 

различните страни. 

Научихме с какво закусват 

учениците в различните 

региони в Европа и 

споделихме свои рецепти с 

нашите партньори от 

Украйна.



Третокласниците презентираха своите проекти на тема „Движение, хранене и 

оцеляване на животните“. Екипите имаха като допълнителна задача да подготвят 

интересни и любопитни факти за животните. 

Човекът и природата



Човекът и природата

В часовете по 

човекът и 

природата 

работиха с онлайн 

тестове и в 

различни 

образователни 

платформи 

/quizizz, quizlet, 

kahoot, 

learningapps и др./



Учредяване на клуб 

„Млади възрожденци“. 

Инициативата „Млад 

възрожденец“ е на 

Общобългарски комитет 

„Васил Левски“ – София, с 

председател Васил Василев 

и под почетния патронаж 

на Вицепрезидента на 

България. 

Човекът и обществото

Младите възрожденци почетоха 148 - та годишнина от Обесването на Апостола, 

като попълниха работни листове, свързани с делото на Левски, четоха стихове и 

представиха интересни факти за живота му.



В часовете по Човекът и обществото учениците се запознаха с хановете на Дунавска 

България. Децата решаваха тестове, правиха упражнения, а проверяваха знанията си 

с kahoot и други електронни тестове.

Човекът и обществото



Човекът и обществото

Хановете на Дунавска България
Учениците имаха 

творческата задача да 

моделират историческа 

личност или събитие, да 

проучат и запишат кога 

и къде е живял и какво 

наследство е оставил.



Човекът и обществото

Старите столициТретокласниците приложиха знанията си 

за първите български столици, като ги 

построиха...с Minecraft.

Описаха обектите и най –

представителните сгради в Плиска и 

Велики Преслав. 

По интересен и вълнуващ начин, 

разказаха кои владетели са управлявали 

в столичните градове.



По време на онлайн обучението, учениците 

пресъздадоха обичая „Коледуване“. 

По стар български обичай бяха посрещнати 

от домакините с питка. Талантливите 

коледарчета отправиха благопожелания за 

здраве и берекет, разказаха за обичая и изпяха 

коледарски песни.

Човекът и обществото
Празници и обичаи / Коледуване



Човекът и обществото

Празници и обичаи / Лазаруване

Със свежи пролетни 

цветя и пъстри лазарски 

премени, младите 

момичета пееха и 

наричаха за здраве и 

берекет.

Навсякъде бяха 

посрещнати с много 

усмивки и настроение,а  

кошниците им бяха пълни 

с яйца и лакомства.



Човекът и обществото
Празници и обичаи / Великден, Гергьовден

/Баба Марта

В часовете по Човекът и обществото, 

учениците проучваха битовите и 

националните празници.

Откриваха приликите и разликите 

между празниците на християните и 

празниците на другите народи у нас.



Чрез участие в различни 

проекти в eTwinning, 

учениците придобиха знания 

за географското положение, 

бита и културата на други 

държави /Украйна, 

Германия, Полша, 

Португалия и др./

Човекът и обществото

България – част от Европейския съюз



Иновация в 4.а
В часовете по „Училище за гражданство“, на учениците от 4. а клас им 

се даде възможност да преживеят лично голяма част от проблемите, 

които се обсъждат в обществото, у дома и сред връстниците. 



Водеща цел в часовете „Училище за гражданство“ е да 

формират социални умения у учениците – за общуване, 

справяне в конфликтни ситуации, оказване на подкрепа, 

изразяване на собствено мнение и др.



Организираха се занятия и игри, наситени с емоционалност, в които 

учениците да се включат активно и чрез дискусия върху преживяното 

да осъзнаят водещите идеи за това, какво означава да си гражданин. 



Иновация в 4.б
Иновацията бе насочена към овладяване на 

интегрални знания, умения и преживявания. Чрез 

прилагане на иновативен елемент в дейностите, 

обучаваните осмисляха съобразените с възрастта 

им социални, екологични и здравни аспекти на 

околната среда. 



Дейността бе насочена към придобиване на 

практически умения, свързани с проучване на 

факти, събиране на информация и представяне 

чрез проекти и мисловни карти.



Повиши се активността и мотивацията на учениците за ефективна 

учебна дейност. Стремеж към успех и утвърждаване на знаещи 

ученици с абстрактно мислене. 

Изградиха се умения за 

екипна работа и прилагане на 

знанията в практически 

ситуации.



В часовете по човекът и природата и човекът и 

обществото четвъртокласниците работиха с онлайн 

тестове в различни образователни платформи.

Въведоха се форми за обратна връзка и 

оценяване напредъка на учениците. 



В края на иновацията през втората година се прилагат успешно методи на 

преподаване, които развиват творческото мислене на учениците и осигуряват 

пълноценно участие в учебния процес. 

Формира се позитивно отношение към училището. Повиши се активността и 

мотивацията на учениците за ефективна учебна дейност. 



Различната образователна среда доведе до по-добри резултати в 

цялостната подготовка на учениците. Иновативният проект, в който те се 

включиха, обогати познавателната им култура и допринесе за развитие 

на тяхната дигитална грамотност и креативност.

По проект „Изследвам. Уча. Творя“ работиха: Христина Георгиева – 3.в клас; 

Валя Димитрова – 4.а клас; Валентина Панайотова – 4.б клас.

Благодарим за интереса към нашия труд!


