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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Тази електронна публикация съдържа колекция от примерни педагогически практики за 
изграждане на ценности и устойчивост, които биха били в помощ на учителя от гледна 
точка на многообразието от предизвикателства в класната стая и при осъществяването 
на приобщаващо образование на деца в неравностойно положение. 

Избраните практики осигуряват информация, която цели да образова общността по 
отношение на конкретния подход и целта на дейността. Книжката може да бъде ценен 
ресурс за учители и преподаватели и може да подкрепи устойчивостта и разширяването 
на проекта MOV-UP. 

Книжката е свободен образователен ресурс, но апелираме към пълно зачитане на 
авторството на съответните практики, включени в нея.  
 

Екипът на проекта MOV-UP 
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4 Емоции: Щастлив – тъжен – ядосан -  уплашен 
Целева група  4 - 5 годишни деца. 2 група в детската градина. 

Продължителност Минути / уроци / сесии; 
2 урока - всеки по 45 минути в 2  последователни дни. 

Очаквани 
резултати от 
обучението  

Децата ще могат да изследват, идентифицират и посочват 
различни основни емоции като обследват изражението на 
лицето и езика на тялото. Те ще могат да идентифицират дали 
са щастливи, тъжни, ядосани или уплашени .  

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Тема:  Аз, моето семейство и хората около мен. 
 

Методология ✔ Разказване на история 
✔ Учебно съдържание, свързано с преподаване на 

устойчивост 
✔ Социално и емоционално учене 

Място / Среда Дейността се провежда в класната стая. Децата се насърчават да 
седнат удобно на килима и след това да се приближат до масите, 
за да рисуват. 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

Описание на необходимите ресурси: Книжка за Сика и Зигу 
(може да бъде заменена с друга по темата), триъгълник 
(инструмент) за сесията за внимание, карти с картинки/ снимки 
на деца, изразяващи различни емоции. 4 таблици, всяка с 
различно заглавие –  щастлив, тъжен, ядосан и уплашен. 
Листове за рисуване. Боички и пастели. 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

⮚ Сесия за внимание. 
⮚ Четем историята (стр. 26) 
⮚ Молим децата да опишат цялата палитра от емоции, 

които Сика е преживяла. 
⮚ Насърчаваме децата да повторят историята като спазват 

последователността - Сика е била уплашена, ядосана, 
тъжна и накрая щастлива. 

⮚ Учителят моделира тъжно лице докато учениците се 
опитват да отгатнат какво изпитва той. Повтаря се с 
всички 4 основни емоции. 

⮚ Насърчава се дете да изрази тъжно лице и т.н., докато 
останалата част от класа се опитва да познае коя емоция 
изразява. Повтаря се с всички 4 емоции. 

⮚ Дискусия - кой символ може да се използва,  за да бъде 
представена всяка емоция. Например: сълзата представя 
тъга. 
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⮚ Молим децата да седнат на столчетата си и да вземат по 
една снимка от кутията, поставена на тяхната маса. 

⮚ Насърчаваме всяко дете да идентифицира емоцията, 
запечатана на снимката, и ако останалата част от децата 
са съгласни с него/нея, те я залепят в  правилната 
таблица. Например: снимка, изразяваща щастие в 
таблицата “Щастие”. 

⮚ Използвайки пастели или боички, децата са насърчени 
да нарисуват щастливо / тъжно лице.  

⮚ Хвалим децата за техните рисунки.  
⮚ Децата помагат да бъде почистено. 
⮚ Всички деца заедно изпяват песента ‘’Ако си щастлив и 

го знаеш - плесни с ръце’’. 
Обратна връзка На стр. 28 има подходящи за изпълнение вкъщи дейности. 

Оценка Разпознаване на емоцията, представена на снимката, която 
детето е избрало. 
По време на груповата работа децата рисуват различни емоции. 

Съвети за 
учителите 

Децата могат да бъдат групирани според избрания от тях 
материал за рисуване - с боички или с пастели.. Аз предпочитам 
да използвам хартия с размери А3 за рисуване с боички и А4 - 
за рисуване с пастели. 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

Урокът е взет от книгата ‘’Сърфиране по вълните’’ - Ранно 
детство. 
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НО-БОТ, РОБОТЪТ БЕЗ ДЪНО 
Целева група  Възраст - 3 - 4 годишни; 

Образователно ниво -  предучилищна възраст 
Препоръчително е децата да имат предишен опит  в работата 
върху комуникационни и социални умения. 

Продължителност 1 сесия, разделена на 3 части. 
Първите 20 минути за дейности, предшестващи четенето, 20 
минути за четене на историята, и още 20 минути за дейности, 
след запознаване с историята. 

Очаквани 
резултати от 
обучението 

Да научат за различните части на един робот. 
Да обсъдят различните места, на които роботите могат да 
отидат. 
Да отбележат креативността, проявена от различните животни 
в историята. 
Да се развие възможността за осъществяване на причинно-
следствени връзки. 
Да се повиши концентрацията. 
Да се предостави на децата възможност да развият своята 
памет. 
Да научат как да правят причинно-следствени връзки. 
Да развият уменията си за общуване. 
Да използват марионетки в хода на историята. 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Предмет: английски език 
Тема: Роботите 

Методология ● Разказване на история; прочит на историята с цялата група 
● Социално и емоционално учене; споделяне с останалите 

деца кой е любимият им герой и взаимопомощ по време на 
дейностите, осъществяване след прочита на историята. 

Място / Среда Класната стая; всички заедно по време на четенето на 
историята и един по един, докато децата участват в дейностите, 
предшестващи или следващи запознаването с текста. 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

● Книга с разкази  ‘Но-Бот, роботът без дъно”’ от Сю Хендра 
● Картинки на бялата дъска, свързани с историята, които 

показват различните герои и за какво използва всеки от тях 
дъното на робота 

● Ръчно изработена марионетка на робот 
Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

   Стъпка 1: Дейността преди четене се състои в назоваване на 
автора на книгата и прочитане на заглавието. След това се 
разглеждат изображенията на предната корица. 
Стъпка 2: Децата се изправят и разказват на техните приятели 
за своя любим герой, тъй като те вече са се запознали с 
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историята в някой от предишните дни. Това им помага да 
развият както своите умения за общуване, така и своите 
социални умения, тъй като с течение на времето те по-лесно ще 
говорят пред другите. 
Стъпка 3: Историята се прочита отново бавно, като се отбелязва 
всяка подробност, включително как изглеждат героите. 
Стъпка 4: Използва се ръчно направената марионетка, за да се 
привлече вниманието на децата. 
Стъпка 5: Относно дейностите, които се извършват след 
прочитането на текста, изображения на героите, както и 
всичко, за което те използват дъното на робота, е показано на 
интерактивната бяла дъска. Например снимка на барабан, тъй 
като мечката е превърнала дъното на робота в барабан. 

Стъпка 6: Дейностите след четене 
са всъщност игра за развитие на 
паметта, в която те трябва да 
свържат героя с това, за което са 
използвали неговото дъно. Това 
служи и като заключителна част на 
дейността. 
 
 
 
“<<Илюстрация на ръчно 
направената марионетка на робота 
и книжката с разкази на втори 
план. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Илюстрация на различни изображения, използвани в 
третата част на урока. 
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Обратна връзка Нещо простичко като разговор в кръг може да бъде достатъчно, 

за да разберете дали децата са се насладили на заниманието и 
дали сега могат да си спомнят повече за това, което се е случило 
в историята 
Може да се дискутира модификация на дейността, която да я 
направи по-ангажираща и практически насочена. 

Оценка По време на дейностите, предшестващи четенето или други 
свързани дейности, проведени през следващите дни, учителят 
може да разбере дали децата помнят добре различните герои, 
участващи в историята. 
По време на последващите четенето дейности, учителят може да 
наблюдава начина, по който децата общуват и го сравни с 
общуването между тях в предходен период. 
По време на четенето на историята, учителят също така може да 
наблюдава дали децата са по-фокусирани от обикновено или не 
са. 

Съвети за 
учителите 

Времето, необходимо за подготовката на ресурсите зависи от 
времето, необходимо за изработване на марионетката и 
намирането на необходимите изображения. За изработената от 
мен марионетка ми бе необходим един час, а за изображенията - 
не повече от 20 минути. 
За да подпомогнат децата по време на заниманията преди и след 
четене, учителите могат да задават въпроси, които да улеснят 
ученето и начина им на мислене. Например, ако кучето използва 
дъното на робота като саксия, учителят може да попита децата 
дали кучето сади цветя или не в неговото дъно. Това би било 
особено полезно за децата, когато  се опитват да свържат 
различните герои с  това, за което използват дъното на робота. 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

Тази дейност за първи път се провежда в колежа „Свети 
Никола“, Основно училище “Рабат”, Малта. 

 NonCommercial (nc) 
Разрешава се на други да копират, разпространяват, показват, 
изпълняват, променят и използват тази разработка с каквато и 
да е, но не и търговска цел, освен ако първо не получат 
разрешението на автора. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ 
Целева група  от 6 до 16 годишни ученици 

Продължителност 1 урок (40 минути) 

Очаквани 
резултати от 
обучението  

Учениците ще могат да: 
- разпознават най-различни емоции; 
- изразяват своите емоции и емоциите на техните двойници 
чрез устно изразяване или показване; 
- доразвият уменията си за съпричастност. 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Лично, Социално, Здравно и Икономическо образование:  
- здраве и благополучие, включително психично здраве; 
- изграждане на здрави взаимоотношения. 

Изкуство: 
- да използват набор от техники да записват своите 

наблюдения и изразяват своите чувства. 
Методология Дидактика на емоциите 

Място / Среда Класната стая 
 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

Изследване на емоциите в таблици (виж Приложение 1) 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

В идеалния случай, тази дейност ще се повтаря редовно, веднъж 
в седмицата или веднъж на две седмици, в рамките на целия 
срок. В началото на срока, на учениците е дадена персонална 
таблица в която да записват чувствата си ежедневно; те също 
така описват защо мислят, че се чувстват по 
този начин и как реагират на тези чувства. 
Когато таблиците са раздадени за първи 
път, учениците са помолени да си 
представят, че са животно, избрано от тях. 
След това са помолени да попълнят 
таблицата на чувствата, с чувствата, които 
преписват на своето животно. Това 
упражнение ще им помогне да разберат как 
да използват таблицата, как да изразяват и говорят за чувствата 
и емоциите, а също така как да реагират на специфични 
емоции.  
В края на всяка седмица, учениците се избират на произволен 
принцип да разговарят за водените от тях записи най-напред с 
учителя, а след това да дискутират с целия клас. Разсъжденията 
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ще включват съображения дали 
реакциите им спрямо емоциите са 
уместни и подходящи. 
Ежедневното проучване на емоциите 
от една страна има терапевтична цел, 
а от друга им помага да станат 
емоционално по-стабилни.  

Обратна връзка Учениците ще бъдат помолени да коментират четири 
предварително избрани настроения: щастлив, тъжен, ядосан, 
уплашен. 
Коментарите са опити за обяснение на настроението въз основа 
на много лични ситуации или конкретни събития. 
Последвалата дискусия дава възможност преживените емоции 
да бъдат превърнати в нещо осезаемо. 
Учителят ръководи дискусията посредством водещи въпроси 
като например: “Можем ли да видим щастието, тъгата, гнева 
или страха?”; “Как изглежда щастието?”; “Какъв е вкусът на 
тъгата?”; “Можем ли да докоснем гнева?" 
Учениците могат да бъдат помолени да създадат  произведение 
на изкуството, което илюстрира настроения и емоции с 
различни изразни средства (рисунки, разкази, музика, видео и 
др.) 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

ShareAlike (sa) 

 Attribution (by) 

 NonCommercial (nc) 

 NoDerivatives (nd) 
 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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ИСТИНИ И ЛЪЖИ 
Целева група  9 годишни деца 

Продължителност 1 урок (приблизително 45 минути) 

Очаквани 
резултати от 
обучението 

Учениците ще могат да: 
- изразяват себе си чрез семпли твърдения, устно и 

писмено, в зависимост от различни ситуации в реалния 
живот 

- докажат желанието си да се присъединят към дейностите 
на различни групи 

- формулират семпли твърдения за подкрепа или 
отхвърляне при разрешаване на дилеми 

Оперативни цели за учениците: 
- да говорят за себе си 
- да идентифицират положително и отрицателно поведение 

в писмен текст 
- да разпознават изрази, които подсказват лъжа 
- да опишат правилната позиция в конкретни ситуации 
- умело си сътрудничат с връстници 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Роден език (Турски): 
- Формулират ясни, точни и съгласувани твърдения 

Лично, Социално, Здравно и Икономическо образование:  
- Развива основни социални и граждански умения 

Методология разговор, диалог, упражнение, мозъчна атака, обяснение, 
наблюдение, четене 

Място / Среда Класната стая 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

учебник, работни листове, топка 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието  

Предварителна информация 
Учителят подхвърля топката от един ученик на друг. Който 
хване топката посочва това, което смята за свое основно 
качество.   
 
Въведение - проверка на съществуващите знания 
Учителят показва изображения и надписи на някои морални 
черти на черната дъска, за да бъдат разгледани от учениците. 
Учениците свързват всяко изображение с подходящия надпис. 
Учителят моли учениците да опишат положително поведение,  
показано от техните връстници и да говорят за него. 
 
Формулиране на темата 



 
 
 

 

Изграждане на устойчива мотивация и ценностен модел за живота чрез ранното детско образование  14 

Учителят обяснява, че този урок ще бъде различен от 
стандартните. Учениците ще упражняват различни аспекти от 
положително и отрицателно поведение като например да бъдат 
искрени или да лъжат. Учителят записва темата на урока на 
дъската, а учениците - в тетрадките си, и обяснява какви ще 
бъдат целите на урока. 
 
Учебен процес 
Учителят моли учениците да се разделят на групи, в зависимост 
от номера на листчето, което им е дадено. Всяка група от своя 
страна се разделя на групи по трима в зависимост от ролите: 
писатели, мимове и художници. 
 
Групова работа 
Всяка група получава работен лист: 

● Писателите ще пишат изречения за искреността и 
лъжата. 

● Мимовете ще пресъздават специфично поведение, 
свързано с искреността и лъжата. 

● Художниците ще рисуват образи на тема искреност и 
лъжа. 

Пример с помощта на следния цитат: “Лъжата може да 
пропътува половината свят докато истината си обува обувките”. 
Писателите обясняват значението й с думи, мимовете 
използват жестове, а  художниците рисуват картини. 
 
Индивидуална работа 
Учениците четат текста в своите учебници и подчертават 
ситуациите, в които се срещат искреността и лъжата. Те 
докладват за работата си на свой съученик и след това на целия 
клас. 
 
Заключение 
Учителят пита учениците съществуват ли прилики и разлики 
между искреността и лъжата и изисква да попълнят таблица. 
Заключението трябва да гласи, че най-добре е винаги да казваш 
истината и че лъжата може да има лоши последици. 
 
Оценка 
Учителят раздава работни листове, в които учениците трябва да 
допълнят празното място в изреченията  с подходящи думи. 
Учениците съставят стихотворение, наречено “Квинтет за 
искреността и лъжата”, като следват следните инструкции: 
заглавието е “Искреност или лъжа”, вторият стих трябва да 
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съдържа 2 прилагателни, които описват заглавието, третият 
стих трябва да съдържа 3 сегашни деятелни причастия, 
четвъртият стих трябва да бъде образуван от изречение от поне 
четири думи относно специфично поведение, свързано с 
темата, докато петият стих трябва да съдържа ключова дума за 
искреността и лъжата 
 
Коментар 
Учителят раздава бележки за коментар, за да идентифицира по-
трудните и по-приятните части на урока, както и наученото 
съдържание. 

Оценка Формиращо оценяване: 
По време на урока учителят оценява дейността на обучаемите 
чрез конструктивни забележки и насърчение. 
В края на индивидуалната задача обучаемите докладват за 
своята работа на връстник и обменят становища и мнения. 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

 NonCommercial (nc) 
Позволено е практиката да бъде копирана, разпространявана, 
показвана, изпълнявана и (освен ако не е посочено 
БезПроизводни) да бъде променяна и използвана с каквато и да 
е друга цел, но не и търговска, освен ако първо не бъде получено 
необходимото разрешение. 

 
 
 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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КАКВО Е ЩАСТИЕ? 
Целева група  4-5 годишни деца 

Продължителност 30 минути 

Очаквани 
резултати от 
обучението  

Децата могат да разпознаят своите чувства (щастие) и могат да 
ги опишат по различни начини, използвайки символи (кукла). 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Да разберат емоциите и да се научат как да ги изразяват, 
развиване на умения за разрешаване на проблеми; развитие на 
езика. 

Методология ● Дидактика на емоциите 
● Социално и емоционално учене 

Място / Среда Място за една група. 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

Цветна хартия, ножици, лепило, шаблон на кукла (изработен от 
партньорите от Италия), картонена къща за кукли. 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

Децата образуват сутрешен кръг. Учителят показва движение и 
поздравява децата. Децата трябва да повторят движението и да 
поздравят учителя. Всяко дете създава свое собствено движение 
и казва “Добро утро” на своите съученици. Друго дете повтаря 
движението и казва “Добро утро”. 
Всеки заема мястото си. Учителят пита “Кога се чувстваш 
щастлив?” (Всяко дете трябва да отговори на въпроса) 
Учителят ги моли да затворят очи и пита “Какъв е цветът на 
щастието?” (Всяко дете трябва да отговори на въпроса) 
Учителят ги моли да поемат дълбоко въздух - вдишване. 
Учителят пита “Как мирише щастието?” (Всяко дете трябва да 
отговори на въпроса) 
Учителят кани децата да се съберат около масата. Представя им 
своята кукла. Казва им, че куклата ще бъде наистина щастлива, 
ако би имала повече приятели. Учителят кани децата да 
направят своя собствена кукла. Всяко дете може да избири 
шаблон, да добави различни дрехи, коса и др. Всички кукли са 
настанени в щастливата куклена къща. 

Обратна връзка Всяко дете трябва да отговори на въпроса защо неговата кукла е 
щастлива. Също така да направи комплимент на куклата.  

Оценка Куклата на всяко дете получава положителна оценка.  

Съвети за 
учителите 

Подгответе въпроси на тема щастие. По-добре е да се работи с 
малка група от 3 до 5 деца. Може да се окаже трудно за децата 
да изчакват своя ред.  
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Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

Използвахме шаблони на кукли (от партньорите от Италия) и 
материали от Малтийския университет относно социално-
емоционални компетенции.  
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ЛИНИИТЕ, КОИТО НИ СВЪРЗВАТ 
Целева група  4 – 5 годишни деца 

Продължителност В рамките на 1 седмица - по 1 урок (40 минути) на ден 

Очаквани 
резултати от 
обучението  

Учениците ще могат да:  
- чертаят линии с различна форма; 
- разпознават различни емоции; 
- изразяват своите емоции и своето предишно знание  чрез 
устно изразяване и показване. 

Училищни 
предмети + теми 

Социални науки 

Методология Учене, базирано на изкуство 

Място / Среда Уроци в и извън класната стая 

Материали / 
Ресурси 

Хартия  A4 и хартия с дължина един метър, водни бои, 
темперни бои, четки 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието  

Докато учениците се разхождат в училищния двор, те чертаят 
своята любима линия в своите листове. След това ги 
прехвърлят на хартията с дължина 1 метър и ги съединяват. В 
празнините, които се образуват между линиите, всеки ученик 
поставя своя любим цвят. И накрая всеки нанася своите мисли, 
желания и ценности. 
Това се направи в продължение на една седмица и беше 
осъществено в последната седмица от училищната 
историческа програма, която улови траекториите във времето 
на всички ученици. 

Обратна връзка На финала - произведение на изкуството. 

Оценка Учениците изследват всеки сантиметър от своето парче и 
всеки си припомня място, случка, чувство/усещане от своето 
пътуване от настоящето към миналото : “напомня ми за моето 
училище”, “напомня ми на портата, която видяхме”, “напомня 
ми за къщата на дядо...”.  

Съвети за 
учителите 

Това занятие има нужда от време и пространство и може да се 
използва като обратна връзка по дадена тема или програма. 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

 ShareAlike (sa) 

  Attribution (by) 

 NonCommercial (nc) 

 NoDerivatives (nd) 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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ДА ИЗСЛЕДВАМЕ КВАРТАЛА 
Целева група  4 – 5 годишни деца 

Продължителност 2 урока (всеки по 40 минути) 

Очаквани 
резултати от 
обучението  

Учениците ще могат да изследват своя квартал, своето околно 
пространство. 
- да наблюдават растенията, сградите, пътните знаци, 
църквата, пазара  
- да запишат и подредят своите открития 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Социални науки, математика, пространство, изследователски 
умения 
Наблюдение и сетива 

Методология Обучение чрез проучване 

Място / Среда Уроци в и извън класната стая 

Материали / 
Ресурси 

Учениците използват редица техники, за да запишат своите 
наблюдения (камера, фотоапарат, телефон, клипборд) 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

Децата, на групи, излизайки извън територията на училището, 
проучват своя квартал. Всяка група наблюдава различен обект, 
например, първата група наблюдава растенията (природа), 
втората наблюдава сградите и т.н., но използвайки сетивата. 
Като следващо ниво, когато децата се връщат в класната стая, 
те представят своите открития един на друг. Разпечатват 
снимките и събират всички свои записи и природни  
“съкровища” от своята разходка на едно място, изработвайки 
своеобразен макет - с изглед отгоре, от птичи поглед. Те 
дискутират.... 

Обратна връзка Учениците ще могат: 
- да наблюдават  
- да записват  
- да сортират своите открития 
- да представят своята екипна работа  
- да използват своите сетива 
- да представят всичко чрез изглед отгоре - от птичи поглед 

Оценка Те използват натрупаното познание от това изследване в своя 
пиеса и го изразяват чрез изкуство 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

  ShareAlike (sa) 

 Attribution (by) 

 NonCommercial (nc) 

 NoDerivatives (nd) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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ДА СИ НАПРАВИМ РИБА ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОМПАКТДИСКОВЕ 

Целева група  Деца в първа или втора група: възраст 3-5 години 

Продължителност 30-45 минути (1 сесия) 

Очаквани 
резултати от 
обучението 

Резултати от обучението, към които се стремим:  
- Разпознаване на различни цветове чрез предоставените 
маркери, помпони и блясък..  
- Работа в екип и взаимно уважение.  
- Следване на инструкции и проявяване на внимание.  
- Търсене на помощ, когато е необходимо.  
- Използване на въображение и творчество при работата с 
материалите и/или екипировката- да бъдат използвани по нов 
начин.  
- Откриване на нови дейности в класната стая.  
- Задаване на въпроси за разширяване на техните разбирания.  
- Демонстриране на добра координация око-ръка и 
подобряване на фината моторика. 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Предмет: Редуцирай, Използвай повторно, Рециклирай 
Занятието е интердисциплинарно  

Методология ● Обучение чрез проучване 
● Учебно съдържание, свързано с развитие на 

устойчивост 
● Социално и емоционално учене  

Място / Среда Необходима е класна стая 
Половината група играе свободно, докато другата половина 
участва в занятието 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

Използвани компактдискове, блестящи маркери, блясък, 
помпони, лепило, картон 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието  

Събираме децата в кръг и обясняваме занятието. Половината от 
децата ще играят в обособеното за игри пространство, докато 
другата половина ще участва в занятието. Започва се като се 
задава въпрос на децата за какво се използват 
компактдисковете и какво ще правим с този компактдиск. 
После им казваме да нарисуват всеки модел/форма, която им 
харесва, използвайки блестящи маркери и да добавят малко 
блясък, ако желаят. След това помагаме на децата да залепят 
останалата част от рибата. Сменят си местата с другата 
половина от групата и отиват да играят.  

Обратна връзка Моята роля е да отговоря на всички въпроси, зададени от децата 
и да започна дискусия с тях относно повторната употреба на 
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нещата. Нещо повече, аз насърчавам децата да използват 
своето въображение и обогатяват своя речник. 

Оценка Възможни въпроси, които могат да бъдат задавани:  
- За какво смятате, че се използват компактдисковете?  
- Какво е значението на думите редуциране, повторно 
използване или рециклиране? 

Съвети за 
учителите 

За упражняване на сетивата, бих разделила децата на 2-3 групи. 
По този начин мога да им предоставям в по-голяма степен 
нужната подкрепа и им обръщам индивидуално внимание. За 
ефективността на обучението може да се съди и по задаваните 
от децата въпроси.  
Вярвам, че начинът, по който представям занятието, е много 
добър. Важно е децата да бъдат включени в дискусия и да се 
съберат отзиви за извършеното. Също така осъзнах, че е 
изключително важно да бъдеш гъвкав. Занятието може да бъде 
променяно според нуждите и интересите на децата. 
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 ДЕТЕКТИВИ  
Целева група  5 годишни деца 

Продължителност 60 минути 

Очаквани 
резултати от 
обучението 

Децата могат да забележат и разпознаят различни 
неща/символи. Също така децата назовават какво може да се 
прави с тези неща; могат да работят на групи.  

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Взаимоотношения между връстници; разбиране на околната 
среда; изследване; инициативност и упоритост.  

Методология ● Обучение чрез проучване 
● Социално и емоционално учене 

Място / Среда Пространството на детската градина. 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

Карти с различни изображения на неща, които можете да 
намерите на територията на детската градина; бели листове, 
ножици, лепило, моливи и флумастери.  

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

Сутрешен кръг. Децата ще играят игра, за да подобрят своите 
умения за концентрация/внимание. Учителят казва: 
“Здравейте на всички, които носят червени обувки“. Детето, 
което разбира, че това се отнася за него, поздравява ”Здравей“ 
и продължава играта като добавя някакъв детайл за друго дете 
(детайли за дрехите и обувките). След края на играта учителят 
пита: “Кои хора наричаме детективи? Какво правят те?” След 
като всеки е отговорил, учителят предлага да бъдат детективи. 
Всяко дете взема карта от чантата. Всяко дете открива кой има 
същата карта. По този начин се формират групите. Всяка група 
трябва да излъчи свой водач. Лидерът ще получи снимка от 
учителя. Задачи: да се намерят нещата от снимката. Всяко дете 
ще нарисува маршрут до мястото, където ще намери това 
нещо/обекта. След като се върнат в групата, всички членове 
ще направят копие на по едно нещо/обект от картинката, 
обяснявайки къде се намира то и представяйки го на другите 
групи. 

Обратна връзка Децата трябва да обяснят къде могат да намерят предмета от 
снимката и как могат да го използват. 

Оценка Учителят дава на всяко дете положителна оценка. Учителят 
може да посочи най-бързото дете, най-доброто представяне и 
т.н.  

Съвети за 
учителите 

Ако учениците проявяват интерес, те могат да използват 
картите на други групи, за да се опитат да намерят други неща. 
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Това занятие може да се проведе в двора на детската градина, 
по време на екскурзия и т.н.  

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

Идея, вдъхновена от представеното от Мария (партньорите от 
Крит).  
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 БЛИЗО И ДАЛЕЧЕ 
Целева група  5  годишни деца 

Продължителност 30 -35  минути 

Очаквани 
резултати от 
обучението  

Учениците трябва да разберат значението на думите: близо и 
далече. Учениците могат да описват неща, които са близо и 
далече. 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Да разбират околната среда; умения за учене; артистични 
умения; изследователски умения. 

Методология ☒ Обучение чрез проучване 

Място / Среда Място за групова работа 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

Бели листове, водни бои, химикали или моливи, флумастери, 
репродукции на Пол Синяк, компютър, проектор и лупа.  

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието  

Сутрешен кръг. Децата се поздравяват:  
Здравей на мен (показват себе си) 
Здравей на теб (посочват приятел) 
Здравей на каквото виждам (посочват и двете страни) 
И близо (показват близо) 
И далече (показват далече) 
Здравей, ти казвам аз.. 

Учителят: Какви, близки до вас неща, можете да видите? 
(Децата отговарят) 
Какви, далече от вас неща, можете да видите? (Децата 
отговарят) 
Учителят моли децата да седнат колкото е възможно по-далече 
от екрана и показва репродукциите на Пол Синяк от серията 
Сен Тропе.  
Учителят: Какво виждате? (Децата отговарят). Учителят кани 
децата да дойдат по-близо и повтаря предишния въпрос. 
(децата отговарят). Децата са поканени да седнат и разгледат 
репродукциите с помощта на лупа. Учителят ги пита какво 
виждат? 
Стилът на рисуване на художника е чрез използването на 
малки точки - ако сте близо - виждате точки, ако сте далече - 
виждате нарисуваното. Учителят насърчава всяко дете да 
създаде своя картина от точки. 

Обратна връзка Всички проверяват картините от различна дистанция - от 
близко и далече. Децата дават своите отзиви за целия процес, 
основната идея, на която се базира занятието. 
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Оценка Изготвяне на изложба от всички картини. 

Съвети за 
учителите 

Приготвяне на голям екран с проектор.  
Първият път предложете да нарисуват малки картини, така че 
всеки да има достатъчно търпение да завърши своята. 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

Използвани са материали от българските и гръцките 
партньори. 
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ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 
Целева група  8 - 10 годишни деца 

Продължителност 4 урока: 160 минути 

Очаквани 
резултати от 
обучението / 
Образователни 
цели 

Учениците ще демонстрират: 
- осведоменост за правата на децата, заложени в 

декларацията на УНИЦЕФ; 
- разбиране за всеобхватността на декларацията;  
- разбиране на концепции като свобода, бедност, култура, 

управление, демокрация и тяхното значение и влияние 
върху правата на децата. 

Освен това, учащите ще: 
- работят съвместно; 
- допълнително ще развият своите комуникативни умения в 

следствие на избрания подход за работа в сътрудничество; 
- да използват технологии, за да изследват темата и да 

докладват наученото. 
Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

История, Гражданско образование:  
- Световни организации;  
- Древни и съвременни демокрации; 

География:  
- урбанизация и въздействие върху културата; 
- демографски модели, вкл. социално-икономически 

аспекти и т.н.. 
Роден език:  
- Придобиване и разширяване на специфичен 

терминологичен речник  
- Ясно и точно писане 
- Адаптиране на стила на писане: 

o официално срещу неофициално докладване 
o писане за конкретна аудитория 

Методология Проектно базирано обучение (мултидисциплинарен подход) 

Място / Среда Класна стая, Wi-Fi свързаност за изследователски цели 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

- картон за направата на шапки (ленти за глава)  
- проектор 
- картони 
- лепящи се листчета  
- цветни моливи /пастели  
- текстове за ролеви карти 
- ролеви карти (Приложение 2) 
- плакати/постери 
- свързани устройства (едно устройство може да бъде 

споделено в няколко групи) 
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Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

Урок 1: Въведение 
Използвайки ресурсите на УНИЦЕФ, учителят представя темата 
за правата на децата, главната движеща сила зад тях, как те се 
прилагат днес, защо са важни и т.н. Разяснява се също 
значението на различните условия на живот, произтичащи от 
географски, политически и социално-икономически фактори. 
Това води до въвеждане на ролевата игра. Учителят моли 
учениците да сложат шапка или лента за глава, с името на 
тяхната роля, изписано върху нея, например: 
- Дете на бежанци  
- Дете с увреждания  
- Дете  работник  
- Дете  войник  
- Богато дете  
- Бедно дете  
- Дете, подложено на насилие  
- Бездомно дете 
- Дете, принудено да сключи ранен брак 
- Дете, изложено на злоупотреба с наркотици 

Група от ученици образува вътрешен кръг без да имат 
възможност да виждат написаното на своите собствени шапки, 
т.е. не знаят каква е тяхната роля. Останалите ученици 
образуват външен кръг и им е позволено да дават инструкции. 
Учениците във вътрешния кръг задават на останалите, които са 
с лице към тях, поне 5 въпроса, на които може да се отговори 
само с “да” или “не”, например: 
- Живея ли в собствената си държава? 
- Имам ли възможност да ям много тропически плодове или 

сладки? 
- Трябва ли да работя? 
- Мога ли да плавам по време на летните си ваканции? 
- Моята майка готви ли вкусна храна у дома? 
- В къща ли спя? 
- Винаги ли плача? и т.н.  

Задавайки 5 въпроса, учениците, носещи шапки, се опитват да 
отгатнат своята роля. Тези, които отгатнат, запазват шапките 
си. Ако ученикът не може да се досети за своята роля, учениците 
от външния кръг им дават някои улики, като например:  
- Трябваше да емигрирате заради война. 
- Имаш възможност да ядеш скъпа храна. 
- Трябва ти помощ в ежедневието. 
- Нуждаеш се от топло място за спане   
- Не получаваш училищно образование … и т.н.. 
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Ако, след получаването на допълнителни улики, някой от 
учениците не успее да открие своята роля, тя му се разкрива.  
По-малко познатите думи биват написани на постери, 
изложени в класната стая, така че учениците да могат да ги 
потърсят по всяко време. Всички роли са обяснени писмено на 
гърба на постерите. 
 

Урок 2: По-задълбочено учене  
Учителят моли учениците да образуват голям кръг и раздава 
няколко ролеви карти, които учениците трябва да прочетат. 
Всяка карта определя различна роля, която трябва да бъде 
изиграна.  
След това учителят започва да описва дадена ситуация, и ако 
ситуацията е приложима за тяхната роля, ученикът прави 
крачка напред. Ето няколко описани ситуации:   
- Ядеш поне по едно топло ястие на ден. 
- Редовно получаваш бонбони от своите родители. 
- Трудно ти е да полагаш грижи за себе си. 
- Не използваш оръжия. 
- Нуждаеш се от допълнителна психологическа помощ. 
- Ежедневно чистиш къщата и се грижиш за своето бебе.  

В края на упражнението, учениците ще стоят на различно от 
първоначалното място в кръга; повечето от тях ще бъдат във 
външния кръг, онези, които са направили само няколко крачки, 
ще бъдат по-навътре. Учителят ще ги попита  защо някои стоят 
отвътре, а други - отвън.  
Използва се методът на мозъчна атака по отношение на 
детските права. (Децата имат ли права? Кой ги е формулирал? 
Как могат да бъдат защитени? Как могат да бъдат приложени за 
всички деца? и т.н.). Учителят насочва разговора за 
декларацията за правата на децата, молейки учениците да напи-
шат кои смятат, че са най-важните права и предизвикателства 
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(например топ 3 права, подредени по важност и топ 3 
предизвикателства по ред на сложност). Учениците трябва да 
аргументират своя избор, като го обсъдят с връстниците си. 
 

Урок 3: Дървото на правата 
Картонено дърво е раздадено на учениците, които са разделени 
на групи по трима или четирима. В рамките на групата, те 
дискутират и  пишат правата на децата. 
На клоните на дървото те пишат правата, които очакват да 
присъстват в декларацията за правата на децата. 
Всяка група избира ученик да сподели какво са написали, 
прочитайки го на глас. След като всяка група е споделила какво 
е открила, целият клас дискутира още какво може да бъде 
добавено. След това се раздават листовки на УНИЦЕФ и 
учениците преглеждат съдържанието. Връщайки се в своите 
групи, учениците ще идентифицират правата, които липсват в 
собствените им дървета, и ще ги добавят, като ги напишат на 
стикери.. 
Впоследствие учениците ще трябва да разпределят правата, 
изброени на техните дървета, спрямо основните области : 

1.       политика 
2.       управление 
3.       здраве  
4.       икономика 
5.       образование 

Те могат да направят това като напишат съответния номер в 
списъка с права, или като ги разграничат цветово, или като 
добавят стикер със съответната основна област срещу всяко 
написано на дървото право и т.н. 
 

Урок 4: Заключение и коментар 
Учениците могат да обобщят работата си по темата по различни 
начини:  
- Работейки по групи, да изготвят мото за правата на децата. 
- Да изготвят съобщение за обществена услуга, 

вдъхновявайки се от следното видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=ldd4q_y1_6E  

- Композирайки мелодия, която да добавят. 
- Пишейки нов разказ.  
- Пишейки поема. 
- Обобщавайки всичко научено в кратко видео. 

Оценка Изработване на собствено видео или постер от групата накрая. 
Учениците могат да обобщят работата си по темата по различни 
начини:  
- Работейки по групи, да изготвят мото за правата на децата. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldd4q_y1_6E
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- Да изготвят съобщение за обществена услуга, 
вдъхновявайки се от следното видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=ldd4q_y1_6E   

- Композирайки мелодия, която да добавят. 
- Пишейки нов разказ.  
- Пишейки поема. 
- Обобщавайки всичко научено в кратко видео. 

Съвети за 
учителите 

Листовка на УНИЦЕФ за предварително четене. 
https://www.unicef.org/child-rights-convention 
https://www.unicef.org/child-rights-convention/resources 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

 ShareAlike (sa) 

 Attribution (by) 

 NonCommercial (nc) 

 NoDerivatives (nd) 
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РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ПАРКА 
Целева група  3 - 4 годишни деца 

Продължителност Един / половин ден. 

Очаквани 
резултати от 
обучението / 
Образователни 
цели 

Децата ще развият своята: 
- емоционалност; 
- творчество; 
- умения за работа в екип; 
- самоуважение; 
- увереност в себе си; 
- любопитство; 
- музикални способности. 

Този урок ще спомогне за подобряване на комуникацията 
между децата и техните родители. 
След този урок учениците смело ще измислят свои собствени 
игри когато са в парка. 
Те ще се опитват да подражават на звуците на различни птици 
и животни, които могат да намерят там. 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Роден език, биология. 
Околна среда, аз и моето семейство, сезони, климат, календар, 
опазване на околната среда. 
Изкуство: театър, музика, танц. 

Методология Учене, базирано на изкуството 
Разказване на истории 
Дидактика на емоциите 
Социално и емоционално учене 
Изследване и наблюдение 
Използване на комуникацията за изграждане на доверие 

Място / Среда В детската градина, в двора на детската градина, в планината 
или в парка 

Материали / 
Ресурси 

8 картинки, фотоапарат, листове хартия, химикал 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

На 28 май празнуваме международният ден на парковете. 
Децата самостоятелно създават текст на песен. С помощта на 
музикалния педагог композираме музика по текста. 
Най-важното нещо, е че децата имат възможност да изразят 
своята радост и удоволствие от пребиваването и чувството да 
бъдеш свободен в парка (всяко открито пространство) и да 
създават свои собствени игри там. 
В градината и вкъщи възрастните винаги направляват детските 
игри. В парка децата се чувстват свободни. 
Урокът започва с интервю - питам ги какво чувстват, когато 
разглеждат картинките, които съм приготвила (8 изобра-
жения). Правя видео на децата  и техните реакции и емоции,  
докато говорим за парка. Паркът има рожден ден като нас - 
хората. Трябва да го пазим чист. Но защо? Защо трябва да 
пазим дърветата, люлките, пързалките и всички съоръжения в 
парка? Преди да ми отговорят, ги питам как се чувстват, когато 
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видят счупена люлка, пързалка, пейка и др. в парка? Записвам 
този разговор и си водя бележки по това, което казват. Задавам 
им различни прости въпроси: 

1. Как децата играят в парка? 
2. С кого? 
3. С кого искате да играете в парка? 
4. Винаги ли се нуждаем от катерушка, пързалка, люлка 

или можем да си играем и без тях? 
5. Знаете ли какво представлява хвърчилото, и че то може 

да достигне "небето" докато тичате свободно и държите 
връвта? 

 
Когато комбинирам историите по картинките, текстът на 
песента е готов. Чета им го на глас, за да разберат, че днес 
заедно създадоха детска песничка по картинките, които 
разгледаха и коментираха. 
  
Всяко дете обича да удря различни неща, които издават звук - 
кофи, пластмасови маси, топки и др. Децата обичат да 
създават свой собствен ритъм - това е техният начин да 
изразят своите чувства и емоции. 
В края на този урок ние заедно установихме, че: 

- Трябва да пазим околната среда, за да бъдем здрави и 
щастливи. 

- Трябва да възстановим хармонията между хората и 
природата (за да бъдем здрави и щастливи). 

- Когато познаваме, чувстваме, обичаме природата и я 
пазим чиста, тя ни се отблагодарява. 

- Можем да направим описание по картинки и да 
изразим нашите чувства; можем да пишем текстове на 
песни и подходяща музика към тях; можем да играем в 
парка и опазваме околната среда. 

- Можем да изразяваме нашите емоции и чувства. 
Обратна връзка За децата е много важно да преценят емоционалното си 

състояние, когато са в парка. 
Оценка Децата работят, планират, общуват активно с възрастните и 

помежду си. 
Те участват активно и проявяват инициативност. 
Те изразяват чувства - забавляват се, възхищават се, 
одобряват, коментират. 
Те вземат решение и действат самостоятелно. 
Учителят оценява като наблюдава тяхното поведение. Той 
сравнява оценката си с оценките на родителите. 

Съвети за 
учителите 

Същият урок може да бъде проведен и на 22 април - денят на 
Земята. 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

Пречупен опит от познавателните и изследователските 
подходи, наблюдавани при литовците и гърците. 
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ПЪТУВАНЕ СЪС ЗОГ 
 

Целева група  25 деца на възраст 6-7 год., предучилищна група 

Продължителност 1.Учебна ситуация - 30 мин. 
2.Две учебни ситуации ,,Космос“ по 30 мин. в два 
последователни дни;  
3. Една учебна ситуация по Изобразително изкуство-
,,Слънчевата система“;  
4. Две учебни ситуации по “Junior Achievement - Нашето 
семейство‘‘- Нужда и желание. 
5. Посещение в центъра за деца със специални образователни 
потребности - район ,,Студентски“ и Старчески дом в кв. 
Дървеница. 

Очаквани 
резултати от 
обучението / 
Образователни 
цели 

Да разбират как действията им влияят на другите и обмислят 
какво би се случило, ако действат по различен начин. Да 
разбират, че ние сме част от околната среда и нашите действия 
имат въздействия върху нея. Да развият чувствата и 
осъзнатостта си за връзка с широкия свят за обвързаността си 
с другите хора и места. Развиване на себепознания – децата 
поемат отговорност за собствените си действия, чувства,  
мисли и поведения, свързани с тях. Управление на емоции -  
децата могат да разсъждават и да променят начина, по който 
се чувстват. Мотивация - децата могат да вземат в предвид 
последиците за другите. Съпричастност - да разбират 
чувствата на другите, да оказват подкрепа на другите. 
Социални умения - да знаят, че принадлежат към общност и са 
ценни. 

Училищни 
предмети + 
засегнати теми 

Образователно направление: Околен свят 
Ядро: Светът на природата и неговото опазване; Социална и 
здравословна среда - самоутвърждаване и общуване с 
околните. 
Дейността е интердисциплинарна и междупредметна. 

Методология - Обучение, базирано на проучване 
- Разказване на история 
- Социално и емоционално учене 

Място / Среда Класна стая  
 

Инструменти / 
Материали / 
Ресурси 

Детска карта на Слънчевата система, плакат ,,Моят квартал“, 
героят Зог, листове за рисуване и пастели, мултимедийна 
презентация. (виж Приложение 3) 

Стъпка по стъпка 
описание на 
дейността / 
съдържанието 

1. На дъската е поставена детска карта на Слънчевата система 
- влиза героят Зог. 

2. Четене на разказ “Зог искаше да отиде на приключение на 
планетата Земя“. 

3. Зог каца в нашия квартал - табло ”Нашият квартал“. Как 
изглежда това място? Има ли хора? Има ли сгради, как 
изглеждат те? Има ли растения? Дали е тихо, спокойно, 
уютно? 

https://drive.google.com/file/d/1dk63_oGS0C7hRbdrLARa3NyNGKk3gNg4/view
https://drive.google.com/file/d/1dk63_oGS0C7hRbdrLARa3NyNGKk3gNg4/view
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 Цветно, скучно, какво се прави там? Какво харесвате или не 
харесвате на това място? За да стане едно място дом, дали 
това е само подслон или са нужни други неща в него, за да 
се превърне в дом? Какви чувства изпитват хората в този 
квартал и как разбрахте? Как се чувстват хората в 
неравностойно положение, срещат ли подкрепа и помощ? 
Какво бихте направили, за да изглежда и вашият квартал 
така? 

4. Зог кани децата на пътешествие да видят и други 
континенти и деца от планетата Земя. 

5. Подготовка за пътешествието - нужда/желание - подбиране 
на най-необходимите предмети и храна за пътешествието – 
първи слайд от презентацията. 

6. Извънредно кацане - Зог вижда замърсено море. 
7. Почистване на морето - рециклиране на отпадъчни 

продукти - втори слайд от презентацията. 
8. Поздрав от щастливите делфини - трети слайд от 

презентацията. Какви чувства изпитахте, след като 
почистихме морето? Защо делфините Ви поздравяват и се 
радват? 

9. Полетът продължава и космическият кораб се приземява в 
Африка. Четене на разказ ”Децата на пустинята“. 

10. Съпоставяне еднакви и различни - четвърти слайд от 
презентацията. Какво бихте попитали тези деца? По какво 
си приличат и по какво се различават? Дали ходят на 
училище или детска градина? Могат ли да Ви станат 
приятели? 

11. Връщане към нашата страна, сбогуване със Зог и откриване 
красотата на Земята - пети слайд от презентацията. 

Обратна връзка Разбират важността на опазването на околната среда и 
осъзнават връзката си с нея; красотата на природата и 
необходимостта от любов и грижи за нея. Помагат и показват 
загриженост за другите и възрастните хора. Уважават хората с 
различен цвят и култура и правят връзка между своя живот и 
живота на другите. Умеят да разбират, че чрез споделяне и 
съвместна работа може да се постигне повече и с повече 
радост. Уважение и загриженост към заобикалящата ги околна 
среда. 

Оценка Изобразителна дейност на тема “Моята планета Земя - поздрав 
към жителите на Заргог“. Екипна работа - децата рисуват 
красотата на Земята и развиват умения за съдействие, 
споделяне, редуване и сътрудничество - много ръце работят 
лесно. Децата направиха оценка и самооценка на поставените 
задачи - задачите са изпълнени.  

Съвети за 
учителите 

Предварителна подготовка, четене на енциклопедии и даване 
на научни и достоверни знания на децата за Космоса; за 
вредите, които човечеството нанася дори и в Космоса с така 
наречения “космически боклук“. Разработване на учебни 
ситуации по Образователно ядро - Светът на природата и 
неговото опазване. Теми: “Въздух и вода“, “Чисто и безопасно“, 
“Зеленото богатство на Земята“. По ядро Социална и 
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здравословна среда - самоутвърждаване и общуване с околните. 
Тема: “Еднакви и различни“, “Аз съм учтив“, “Играем заедно“. 
Междупредметни връзки: Конструиране и технологии - 
изработване на картички от отпадъчни материали. 
Изобразителни дейности - графично рисуване на тема 
“Космос“. 
Български език и литература, Математика, Физическа култура. 

Права върху 
интелектуалната 
собственост / 
Произход на 
дейността 

  Attribution (by) 
Всички лицензи на CC изискват от другите, които използват 
тази разработка по какъвто и да е начин, да предоставят 
информация за това как Вие сте разрешили да интерпретират 
проведения от Вас урок. За всичко извън това трябва да искат 
Вашето изрично разрешение. 

 
 
 
 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Приложение 1 
 

 
 

Проучване чрез таблица на емоциите 
Име Фамилия 

Дни Какво почувствах 
днес? 

Защо се почувствах по 
този начин? 

Как се държах, когато се 
почувствах по този начин? 

Ден 1    

Ден 2    

Ден 3    

Ден 4    

Ден 5    
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Приложение 2 
 

ТЕКСТОВЕ НА РОЛЕВИТЕ КАРТИ 
 

1. ДЕТЕ НА БЕЖАНЦИ (X3)  
Моята страна е във война от 3 години. Сега съм на 12 и загубих баща си и брат си в битка. За 
съжаление бях свидетел на войната. Заради трудните времена, решихме да  емигрираме в 
друга страна с моята майка и двамата ми по-малки братя. В тази страна срещнахме нови хора. 
Някои от тях са много мили и приятелски настроени, други са груби и ни дискриминират. 
Нуждаем се от психологическа и икономическа подкрепа.  
 
2. ДЕТЕ С УВРЕЖДАНИЯ (X3)  
Мога да чувам много добре, но не мога да видя нищо. Не познавам цветовете. Моите родители 
ме изолираха и аз нямам никакви приятели. Те ми казаха, че трябва да си остана вкъщи, за да 
не падна или се нараня. Един от проблемите ми е скуката. Хората ме наричат слепец и ми се 
подиграват. Понякога виждам сенки и бледа светлина. Трудно е да живееш без помощ. Не 
мога да ходя правилно и се затруднявам, когато посещавам място, което не познавам. Имам 
много права, като правото на защита, на образование и т.н. 

 
3. ДЕТЕ РАБОТНИК (X3)  
Аз съм 16 годишен тийнейджър. Всеки ден, когато връстниците ми отиват на училище, аз 
трябва да отивам във фабриката заради лошото финансова състояние на моите родители. Аз 
работя по 12 часа на ден и давам цялата си заплата, за да издържам семейството си. 
Единственият момент, в който се наслаждавам на живота е мечтаейки, на път към вкъщи. 
Защото аз мога да играя футбол само в мечтите си. Искам в бъдеще да бъда архитект и имам 
право на образование. 
 
4. РАНЕН БРАК (X2)  
Аз съм на 15, всичките ми приятели са на училище и играят на криеница и дама в следобедите. 
Много обичам тези игри, но за съжаление сега не мога да играя. Аз съм от бедно семейство, 
така че баща ми ме принуди да се омъжа. Съпругът ми плати голяма сума пари за мен. Сега 
трябва да се грижа за моя 65 годишен съпруг и едногодишния ми син. Не съм свободна. Не 
мога да правя каквото си искам. 
 
5. ДЕТЕ, ИЗЛОЖЕНО НА НАСИЛИЕ (X1)  
Не искам да ходя на училище утре. Не искам съучениците ми да виждат синините по тялото 
ми. Не искам повече удари от баща ми. Според баща ми, аз съм виновен през цялото време. 
Най-голямото ми престъпление е, че съществувам! Когато споделя това с моите учители и 
роднини, те ми препоръчват да благодаря на Бога, че имам семейство, покрив над главата и 
храна. Всичко, от което се нуждая, е спокоен и сигурен дом.  
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6. БЕЗДОМЕН (X1)  
Не спя под покрив, както другите деца. Моята къща е една голяма кутия. Понякога ми е 
студено и се чувствам самотен. Моят най-добър приятел е едно куче, което от време на време 
ме топли. Моите одеала са старите вестници под звездите. Понякога сънувам дом, пълен с 
усмихнати хора, седящи пред печката. Тази мисъл ме топли и ме кара да се чувствам жив. 
Когато намеря нещо годно за ядене, се чувствам благодарен. 
 
7.  СЕМЕЙСТВО С ВИСОКИ ДОХОДИ (X2)  
Аз съм 16 годишен ученик във високо уважавано училище в моята родина. Обичам да пътувам. 
По тази причина, всяко лято посещавам лятно училище в различни страни. Пътуваме в 
чужбина със семейството ми през ваканциите и за празниците. Миналото лято се запалих по 
ветроходство след морски тур с моето семейство в Южна Франция. Сега посещавам курсове 
по ветроходство. Ако оценките ми са добри, семейството ми ще ми купи яхта следващото 
лято.  
 
8. ДЕТЕ ВОЙНИК (X2)  
Войната в моята страна започна преди 3 години. През първите няколко месеца много хора 
избягаха от войната и заминаха за други държави. След което, напускането на страната беше 
абсолютно забранено. Повечето войници загинаха, така че правителството ни принуди да се 
присъединим към армията. Въпреки, че току-що навърших 12, аз бях отделен от моята майка 
и сестра. Първо те учат как да стреляш с пистолет. И после те учат как да убиваш. Наистина 
съм изплашен! Защото, ако не ги убия в битката, те ще убият мен. 
 
9. ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЦИ (X1)  
Започнах да приемам болкоуспокояващите на майка ми, когато си нараних крака. Трябваше 
да приемам по две хапчета два пъти на ден. Но се страхувах, че няма да е достатъчно. Взимах 
малко повече, просто, за да съм сигурен, че действат. Наистина ми харесваше как ме караха 
да се чувствам. По-късно започнах да моля приятелите си да ми носят от лекарствата на 
техните родители. Можех да се отпусна и по-малко да се тревожа за моето семейство и уроци. 
Един ден се озовах в аптеката с мой по-възрастен приятел и аптекарят каза, че  няма да 
изпълни рецептата. Тя разбра какво се случва с мен и ме предупреди. Но ми беше 
безразлично и продължих да намирам нови хапчета. Свързах се с мъж близо до нашето 
училище и той ми даде нещо съвсем различно. Много е скъпо да си купуваш дрога,  така че 
той ми каза, че ако продавам, ще ми дава няколко кутии. Защото е голямата работа. Приех. 
 
10. РЕХАБИЛИТИРАНО ДЕТЕ ЖЕРТВА (X2)  
Ние бяхме бедно семейство. Баща ми почина  и майка ми не можеше да работи,  защото се 
грижеше за по-малките ми братя. Тя можеше само да плете пуловери и да ги продава. 
Малкият ми брат беше болен - кашляше от четири седмици, майка ми не можеше да му купи 
лекарство. Една сутрин видях, че нашият съсед остави вратата отворена наизлизане. Влязох 
в къщата и откраднах 35 паунда, които лежаха на масата в една от стаите. За съжаление не 
знаех, че има охранителна камера. Последва арест, аз си сътрудничих с полицията и  
незабавно си признах това, което извърших и сега съм в затвора. Имам нужда да играя навън 
с приятелите си. Помолиха ме да говоря с психолог. 
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ДЕТЕ НА БЕЖАНЦИ  

 
Моята страна е във война от 3 години. Сега съм на 12 и 
загубих баща си и брат си в битка. За съжаление бях 
свидетел на войната. Заради трудните времена решихме 
да  емигрираме в друга страна с моята майка и двамата 
ми по-малки братя. В тази страна срещнахме нови хора. 
Някои от тях са много мили и приятелски настроени, 
други са груби и ни дискриминират. Нуждаем се от 
психологическа и икономическа подкрепа.  

ДЕТЕ НА БЕЖАНЦИ  

 
Моята страна е във война от 3 години. Сега съм на 12 и 
загубих баща си и брат си в битка. За съжаление бях 
свидетел на войната. Заради трудните времена решихме 
да  емигрираме в друга страна с моята майка и двамата 
ми по-малки братя. В тази страна срещнахме нови хора. 
Някои от тях са много мили и приятелски настроени, 
други са груби и ни дискриминират. Нуждаем се от 
психологическа и икономическа подкрепа.  

ДЕТЕ НА БЕЖАНЦИ  

 
Моята страна е във война от 3 години. Сега съм на 12 и 
загубих баща си и брат си в битка. За съжаление бях 
свидетел на войната. Заради трудните времена решихме 
да  емигрираме в друга страна с моята майка и двамата 
ми по-малки братя. В тази страна срещнахме нови хора. 
Някои от тях са много мили и приятелски настроени, 
други са груби и ни дискриминират. Нуждаем се от 
психологическа и икономическа подкрепа.  

ДЕТЕ С УВРЕЖДАНИЯ  

Мога да чувам много добре, но не мога да видя нищо. Не 
познавам цветовете. Моите родители ме изолираха и аз 
нямам никакви приятели. Те ми казаха, че трябва да си 
остана вкъщи, за да не падна или се нараня. Един от 
проблемите ми е скуката. Хората ме наричат слепец и 
ми се подиграват. Понякога виждам сенки и бледа 
светлина. Трудно е да живееш без помощ. Не мога да 
ходя правилно и се затруднявам, когато посещавам 
място, което не познавам. Имам много права, като 
правото на защита, на образование и т.н. 

ДЕТЕ С УВРЕЖДАНИЯ  

Мога да чувам много добре, но не мога да видя нищо. Не 
познавам цветовете. Моите родители ме изолираха и аз 
нямам никакви приятели. Те ми казаха, че трябва да си 
остана вкъщи, за да не падна или се нараня. Един от 
проблемите ми е скуката. Хората ме наричат слепец и 
ми се подиграват. Понякога виждам сенки и бледа 
светлина. Трудно е да живееш без помощ. Не мога да 
ходя правилно и се затруднявам, когато посещавам 
място, което не познавам. Имам много права, като 
правото на защита, на образование и т.н. 

ДЕТЕ С УВРЕЖДАНИЯ  

Мога да чувам много добре, но не мога да видя нищо. Не 
познавам цветовете. Моите родители ме изолираха и аз 
нямам никакви приятели. Те ми казаха, че трябва да си 
остана вкъщи, за да не падна или се нараня. Един от 
проблемите ми е скуката. Хората ме наричат слепец и 
ми се подиграват. Понякога виждам сенки и бледа 
светлина. Трудно е да живееш без помощ. Не мога да 
ходя правилно и се затруднявам, когато посещавам 
място, което не познавам. Имам много права, като 
правото на защита, на образование и т.н. 
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ДЕТЕ РАБОТНИК  
 
Аз съм 16 годишен тийнейджър. Всеки ден, когато 
връстниците ми отиват на училище, аз трябва да отивам 
във фабриката заради лошото финансово състояние на 
моите родители. Аз работя по 12 часа на ден и давам 
цялата си заплата, за да издържам семейството си. 
Единственият момент, в който се наслаждавам на 
живота е мечтаейки, на път към вкъщи. Защото аз мога 
да играя футбол само в мечтите си. Искам в бъдеще да 
бъда архитект и имам право на образование. 

ДЕТЕ РАБОТНИК  
 
Аз съм 16 годишен тийнейджър. Всеки ден, когато 
връстниците ми отиват на училище, аз трябва да отивам 
във фабриката заради лошото финансово състояние на 
моите родители. Аз работя по 12 часа на ден и давам 
цялата си заплата, за да издържам семейството си. 
Единственият момент, в който се наслаждавам на 
живота е мечтаейки, на път към вкъщи. Защото аз мога 
да играя футбол само в мечтите си. Искам в бъдеще да 
бъда архитект и имам право на образование. 

ДЕТЕ РАБОТНИК  
 
Аз съм 16 годишен тийнейджър. Всеки ден, когато 
връстниците ми отиват на училище, аз трябва да отивам 
във фабриката заради лошото финансово състояние на 
моите родители. Аз работя по 12 часа на ден и давам 
цялата си заплата, за да издържам семейството си. 
Единственият момент, в който се наслаждавам на 
живота е мечтаейки, на път към вкъщи. Защото аз мога 
да играя футбол само в мечтите си. Искам в бъдеще да 
бъда архитект и имам право на образование. 

РАНЕН БРАК 
 

Аз съм на 15, всичките ми приятели са на училище и 
играят на криеница и дама в следобедите. Много 
обичам тези игри, но за съжаление сега не мога да 
играя. Аз съм от бедно семейство, така че баща ми ме 
принуди да се омъжа. Съпругът ми плати голяма сума 
пари за мен. Сега трябва да се грижа за моя 65 годишен 
съпруг и едногодишния ми син. Не съм свободна. Не 
мога дааправя каквото си искам. 

РАНЕН БРАК 
 
Аз съм на 15, всичките ми приятели са на училище и 
играят на криеница и дама в следобедите. Много 
обичам тези игри, но за съжаление сега не мога да 
играя. Аз съм от бедно семейство, така че баща ми ме 
принуди да се омъжа. Съпругът ми плати голяма сума 
пари за мен. Сега трябва да се грижа за моя 65 годишен 
съпруг и едногодишния ми син. Не съм свободна. Не 
мога да правя каквото си искам 

ДЕТЕ, ИЗЛОЖЕНО НА НАСИЛИЕ  
 
Не искам да ходя на училище утре. Не искам 
съучениците ми да виждат синините по тялото ми. Не 
искам повече удари от баща ми. Според баща ми, аз съм 
виновен през цялото време. Най-голямото ми 
престъпление е, че съществувам! Когато споделя това с 
моите учители и роднини, те ми препоръчват да 
благодаря на Бога, че имам семейство, покрив над 
главата и храна. Всичко, от което се нуждая, е спокоен и 
сигурен дом.  

БЕЗДОМЕН 
 
Не спя под покрив, както другите деца. Моята къща е 
една голяма кутия. Понякога ми е студено и се чувствам 
самотен. Моят най-добър приятел е едно куче, което от 
време на време ме топли. Моите одеала са старите 
вестници под звездите. Понякога сънувам дом, пълен с 
усмихнати хора, седящи пред печката. Тази мисъл ме 
топли и ме кара да се чувствам жив. Когато намеря нещо 
годно за ядене, се чувствам благодарен. 

СЕМЕЙСТВО С ВИСОКИ ДОХОДИ 
  

Аз съм 16 годишен ученик във високо уважавано 
училище в моята родина. Обичам да пътувам. По тази 
причина, всяко лято посещавам лятно училище в 
различни страни. Пътуваме в чужбина със семейството 
ми през ваканциите и за празниците. Миналото лято се 
запалих по ветроходство след морски тур с моето 
семейство в Южна Франция. Сега посещавам курсове по 
ветроходство. Ако оценките ми са добри, семейството 
ми ще ми купи яхта следващото лято. 
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СЕМЕЙСТВО С ВИСОКИ ДОХОДИ 
  

Аз съм 16 годишен ученик във високо уважавано 
училище в моята родина. Обичам да пътувам. По тази 
причина, всяко лято посещавам лятно училище в 
различни страни. Пътуваме в чужбина със семейството 
ми през ваканциите и за празниците. Миналото лято се 
запалих по ветроходство след морски тур с моето 
семейство в Южна Франция. Сега посещавам курсове по 
ветроходство. Ако оценките ми са добри, семейството 
ми ще ми купи яхта следващото лято. 

ДЕТЕ ВОЙНИК 
   
Войната в моята страна започна преди 3 години. През 
първите няколко месеца, много хора избягаха от 
войната и заминаха за други държави. След което, 
напускането на страната беше абсолютно забранено. 
Повечето войници загинаха, така че правителството ни 
принуди да се присъединим към армията. Въпреки, че 
току-що навърших 12, аз бях отделен от моята майка и 
сестра. Първо те учат как да стреляш с пистолет. И 
после те учат как да убиваш. Наистина съм изплашен! 
Защото, ако не ги убия в битката, те ще убият мен. 

ДЕТЕ ВОЙНИК 
   
Войната в моята страна започна преди 3 години. През 
първите няколко месеца, много хора избягаха от 
войната и заминаха за други държави. След което, 
напускането на страната беше абсолютно забранено. 
Повечето войници загинаха, така че правителството ни 
принуди да се присъединим към армията. Въпреки, че 
току-що навърших 12, аз бях отделен от моята майка и 
сестра. Първо те учат как да стреляш с пистолет. И 
после те учат как да убиваш. Наистина съм изплашен! 
Защото, ако не ги убия в битката, те ще убият мен. 

ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЦИ 
  
Започнах да приемам болкоуспокояващите на майка ми, 
когато си нараних крака. Трябваше да приемам по две 
хапчета два пъти на ден. Но се страхувах, че няма да е 
достатъчно. Взимах малко повече, просто, за да съм 
сигурен, че действат. Наистина ми харесваше как ме 
караха да се чувствам. По-късно започнах да моля 
приятелите си да ми носят от лекарствата на техните 
родители. Можех да се отпусна и по-малко да се тревожа 
за моето семейство и уроци. Един ден се озовах в 
аптеката с мой по-възрастен приятел и аптекарят каза, 
че  няма да изпълни рецептата. Тя разбра какво се 
случва с мен и ме предупреди. Но ми беше безразлично 
и продължих да намирам нови хапчета. Свързах се с 
мъж близо до нашето училище и той ми даде нещо 
съвсем различно. Много е скъпо да си купуваш дрога,  
така че той ми каза, че ако продавам, ще ми дава 
няколко кутии. Защото е голямата работа. Приех. 

РЕХАБИЛИТИРАНО ДЕТЕ ЖЕРТВА  
 
Ние бяхме бедно семейство. Баща ми почина  и майка 
ми не можеше да работи,  защото се грижеше за по-
малките ми братя. Тя можеше само да плете пуловери и 
да ги продава. Малкият ми брат беше болен - кашляше 
от четири седмици, майка ми не можеше да му купи 
лекарство. Една сутрин видях, че нашият съсед остави 
вратата отворена наизлизане. Влязох в къщата и 
откраднах 35 паунда, които лежаха на масата в една от 
стаите. За съжаление не знаех, че има охранителна 
камера. Последва арест, аз си сътрудничих с полицията 
и  незабавно си признах това, което извърших и сега съм 
в затвора. Имам нужда да играя навън с приятелите си. 
Помолиха ме да говоря с психолог. 

РЕХАБИЛИТИРАНО ДЕТЕ ЖЕРТВА  
 
Ние бяхме бедно семейство. Баща ми почина  и майка 
ми не можеше да работи,  защото се грижеше за по-
малките ми братя. Тя можеше само да плете пуловери и 
да ги продава. Малкият ми брат беше болен - кашляше 
от четири седмици, майка ми не можеше да му купи 
лекарство. Една сутрин видях, че нашият съсед остави 
вратата отворена наизлизане. Влязох в къщата и 
откраднах 35 паунда, които лежаха на масата в една от 
стаите. За съжаление не знаех, че има охранителна 
камера. Последва арест, аз си сътрудничих с полицията 
и  незабавно си признах това, което извърших и сега съм 
в затвора. Имам нужда да играя навън с приятелите си. 
Помолиха ме да говоря с психолог. 
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Приложение 3 
 

ХИПЕРВРЪЗКИ 
 
 

Права на човека и Конвенция за правата на децата - презентация 
 
Мой парк, Мои хубави игри - презентация 
 
Пътуване със Зог - презентация 
 
Правата на децата  
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1ieY_UpO7mDarD-h6q7AuZW52QjRvoXpM
https://drive.google.com/open?id=1kNI-KZGUhFNGiE9AUC4TF06ltCYBIDDl
https://drive.google.com/open?id=1dk63_oGS0C7hRbdrLARa3NyNGKk3gNg4
https://drive.google.com/open?id=1KLEK6cPbW3JI2ANwO_WJ-qgUQopdRqup
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Кристин Танти, Малта (Но-Бот, роботът без дъно) 

Наджи Дорук Чакмак, Турция (Изследване на емоциите) 

Ейлюл Гюндай & Бурак Гювениш, Турция (Истини и лъжи) 

Рамуте Скрикиене, Литва (Какво е щастието?) 

Стилияни Францескаки, Гърция (Линиите, които ни свързват) 

Василики Янаку, Гърция (Да изследваме квартала) 

Юнис Бонело, Малта (Да си направим риба от употребявани компактдискове) 

Рамуте Скрикиене, Литва (Детективи) 

Рамуте Скрикиене, Литва (Близо и далече) 

Бану Юртсевен, Турция (Правата на децата) 

Полина Костова, България (Рожденият ден на парка) 

Румяна Казакова, България (Пътуване със Зог) 
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