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Бъди промяната, която искаш да видиш в света.
Махатма Ганди

Уважаеми колеги, 
С обучението в четвърти клас завършва първият етап на основното образование. 

Това е основание в тази книга да ви представим елементи от авторската ни концепция 
за осъществяване на обучението по технологии и предприемачество в последния клас 
на този образователен етап. Обръщаме по-специално внимание на особеностите при 
използването на този учебник в обучението като естествено продължение на рабо-
тата от първи, втори и трети клас. 
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1. ОСОБЕНОСТИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 
В УЧЕБНИКА 

Първа особеност. В книгите за учителя по технологии и предприемачество за предход-
ните класове посочихме, че учебното съдържание в учебниците ни е само средство за 
постигане на целите на обучението. За работата в четвърти клас отново се придържаме 
към разбирането, че крайният резултат от обучението не е изработеното изделие, а индиви-
дуалните личностни промени у учениците с различни познавателни и практически възмож-
ности. Важен резултат от обучението е какво се променя у ученика, с какво се обогатява 
неговият духовен свят, с какво му помагаме да осъществи себе си в динамично променяща-
та се социална среда. При такова разбиране е без значение видът на изработваното изделие 
– модел на самолет, мече или прасе. Важен е процесът на учене, който осъществява уче-
никът, или казано с други думи – как учи той. Точно този процес с неговите познавателни, 
социални, емоционални и практически предизвикателства е средството за подпомагане на 
личностното развитие на четвъртокласника. Без да се нарушава балансът между посочени-
те предизвикателства, особеното при работата с учебника е поставянето на акцент върху 
социалното и емоционалното учене. С това се цели да се постигнат не само целите, рег-
ламентирани в учебната програма по технологии и предприемачество, но и да се изградят 
значими за личностното развитие на четвъртокласника компетентности. Имаме предвид 
компетентностите: себепознание и увереност в собствените възможности; самоуправление 
на емоциите и поведението; създаване на връзки и приятелства и отговорно взимане на ре-
шения за социално поведение. Работата по всяка тема от учебното съдържание в различна 
степен допринася за изграждането на тези компетентности. Важно е да се подчертае, че 
при разработването на учебното съдържание е използван холистичен подход – считаме, че 
тези компетентности не са и не може да са следствие от работата само по една тема. Така 
например компетентността „себепознание и увереност в собствените възможности“ се из-
гражда, като в различни теми се цели формиране и усъвършенстване на различни умения. 
По темата „Игра „Помагам на себе си“ се цели формиране и усъвършенстване на умението 
ученикът правилно да разчита собствените си емоции, мисли и ценности. По други теми 
– „Куб за помиряване или за творчество“, „Най-доброто от моя ден“, „Творци на чудеса“, 
„Каним ви“ се осигурява възможност ученикът да формира умение за разбиране как изжи-
вяваните от него чувства влияят върху поведението – не само неговото, но и върху това на 
останалите. Същият подход се използва и за формиране и усъвършенстване на умението 
ученикът осъзнато и правилно да преценява силните и слабите си страни, да вярва в себе 
си, да мисли позитивно, да разпознава емоциите и да преодолява характерната за възраст-
та си импулсивност. Такава е насочеността на работата по темите „С обич“, „Съвместна 
дейност“ и др. Смятаме за особено важни уменията на ученика да изгражда реалистична 
представа за себе си и да търси възможности за проактивно, ефективно поведение (иници-
ативност, предприемчивост, отговорност).

 Тъй като учебното съдържание е средство за постигане на целите на обучението, 
всеки учител би могъл да го допълва, променя и използва съобразно индивидуалните 
психологически особености на учениците от неговия клас (паралелка). Иначе казано – да 
използва такова средство, което най-добре му помага за постигане на целите на обуче-
нието с четвъртокласници с различни познавателни и практически възможности.

Втора особеност. Продължаваме да прилагаме идеята за диференциране на учебно-
то съдържание по степен на трудност. На страниците в учебника това може да бъде 
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открито при различно оцветените полета, в които с технически рисунки е представена 
технологията за изработване на изделията: светлосиньо – за ученици с нормален за въз-
растта темп на развитие, и светлозелено – за ученици с изпреварващо развитие, ученици 
с обучителни затруднения и ученици със специални образователни потребности (фиг. 1.) 
Само в темите, в които е предвидена групова, съвместна или екипна форма на взаимо-
действие, диференциацията не е означена по такъв начин (фиг. 2).

Чрез учебното съдържание осигуряваме възможност всеки ученик да бъде в активна 
познавателна и практическа позиция – да избира дейност, съответстваща на неговите 
актуални интереси и потребности, и да си сътрудничи в обучението. Особеност на така 
подбраното учебно съдържание е да не се изисква от всеки ученик да извърши всички 
предвидени дейности – да не се изисква от всички всичко. Главна ориентация при подбо-
ра на учебното съдържание е възможността всеки ученик да успява и да изживява радост 
от успеха – най-мощният мотивиращ фактор за учениците от начална училищна възраст. 
Поставя се акцент не върху изискването за перфектно изпълнение на технологичните 
операции и изработване на изделие, съответстващо на образеца, а върху изискването 
всеки ученик да взема самостоятелно решение, да го осъществява, да самооценява дей-
ността си и по своя преценка да я коригира. Всичко това се постига чрез диференциране 
на дейностите в учебното съдържание по степен на трудност.

Например по темата „Най-доброто от моя ден“ диференциране на дейностите по степен 
на трудност може да се постигне, като се даде възможност на всеки ученик да избере каква 
дейност да извърши. За изработването на модел на балон в приложението има 5 елемента. 
Всеки ученик взема решение колко от тях ще използва за своето изделие. Когато в кла-
са има ученици с обучителни затруднения, които не могат да се справят с целия обем на 
предвидените технологични операции, е излишно да изискваме изработеният модел да бъде 
като образеца. Например, ако определен ученик не може да изрязва по сложна геометрична 
крива с външен контур, той би направил балона си, както е показано в зеленото поле – само 
с един елемент, и то с формата на правоъгълник (вж. модела на Жоро – фиг. 1). Друг ученик 
би направил балона си с повече от пет елемента (вж. модела на Анжи – фиг. 1), за който 
допълнителните елементи са изработени с помощта на шаблон. В клас има и ученици, които 
биха изработили модел на балон с предвидените пет елемента (вж. модела на Инна – фиг. 1). 
Както може да се установи, всички ученици изработват модел на балон, но обемът на техно-
логичните операции е различен и в резултат моделите имат различна степен на завършеност. 

Фиг. 1. Диференцирани дейности по степен 
на трудност по темата „Най-доброто от моя 
ден“.

Фиг. 2. Екипна форма на взаимодействие 
по темата „Какво можем заедно. Алея на 
мечтите“
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Трета особеност. Крайният резултат от работата с диференцираното по степен на 
трудност учебно съдържание е постигането на личен успех, изграждането на клю-
чови компетентности от Европейската референтна рамка, възпитаване на качествата 
самостоятелност, инициативност, предприемчивост, отговорност и формиране на умения 
за екипно взаимодействие. 

Известно е, че усвояването на знания е индивидуално-личностен процес, който про-
дължава през целия живот. Осъществяването му е невъзможно без активната позиция 
на ученика. Тази позиция се обуславя от множество фактори, сред които е и учебното 
съдържание, чрез което се стремим да реализираме: 

– проблемно базирано обучение – четвъртокласниците решават различни, но близки 
до светоусещането им проблеми, включително такива, свързани със себепознаването. 
Решаването на тези проблеми почти по всяка тема предполага проучване, събиране на 
информация, проверяване, обосноваване на изводи, заключения и др.;

– проектно базирано обучение – всеки ученик изявява себе си, своите силни стра-
ни и възможности по най-добрия за него начин в индивидуални или групови проекти. 
Свързаните с проектната работа дейности са обект на обсъждане, постигане на съгласие, 
договореност и т.н. (Проект „Земята – моят дом“, „Назад във времето“ и др.)

– учене чрез откриване – четвъртокласниците по опитен път откриват причинно-след-
ствени зависимости, правят обобщения и умозаключения („Трайност на материалите“, 
„Наклонена равнина“, „Къде са цветовете“ и др.);

– учене чрез правене – независимо какъв е типът на урока (за нови знания, за зат-
върдяване на знанията или за обобщаване), усвояването на учебното съдържание става 
на практическа основа. В помощ на учителя са рубриките „Знам, научавам“, „Мога, мо-
жем“, „Интересно е да знам“ и др..

Колкото и добре да е представена ориентацията на учебното съдържание за постигане 
на познавателна и практическа активност, тя звучи теоретично. Ако свържем написаното 
с текста от писмото на нашата колежка Златка Исаева, може да се усети и практическата 
ѝ обусловеност:

Винаги съм мечтаела да бъда учител… Спомням си, че баба ми непрекъснато следе-
ше дали пак не съм оставила следи от тебешир върху вратите на шкафовете. Сбъдна 
се мечтата ми. Започнах работа в училището в Згориград – едно село, намиращо се на 
4 – 5 км от гр. Враца. Вълнението ми беше голямо, защото аз също съм учила в това 
училище. Започнах много ентусиазирано, но скоро се сблъсках с реалната действител-
ност. Оказа се, че аз съм третият учител на децата, а те бяха в 3. клас и във всеки 
клас са имали различен учител. Правихме диктовки, а червеният цвят по тетрадките 
заплашително преобладаваше… Запретнахме ръкави и… светът вече не изглеждаше 
толкова… червен. Един ден проверявах контролни работи. Бях доволна от себе си – 
множаха се тетрадките с отлични оценки. Показах ги на баба, светла ѝ памет, а тя 
моментално попари ентусиазма ми с думите: „А, тия си знаят, покажи ми как научи 
тия, дето не могат. И да знаеш, чедо, децата са като пръстите на ръката ти, раз-
лични са, ама ти ги побутни тия, дето са най-мъчни, и недей много да им придиряш, 
ами ги похвали… то на всеки му се ще, ама на кой колко е дадено.“

Тези бабини думи запомних завинаги. Започнах да действам според възможности-
те на учениците, т.е. диференцирано. Радвах се на отличните контролни работи и 
все повече ме радваха подобрените резултати на „тия, дето не могат“.

Наближаваше зимната ваканция. Украсихме класната стая, накичихме елхата… 
Един ден в часа по рисуване децата трябваше да направят поздравителни картички. 
Всички започнаха да работят, а Симон притеснено ми сподели, че не може да нари-
сува хубава елха. Казах му да я нарисува така, както си я представя и както може. 
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След малко дойде и поиска захар. О, романтични времена, тогава все още пишехме с 
тебешир и триехме черната дъска със захарна вода, за да се вижда по-добре напи-
саното. Дадох захар на Мони, а той я посипа върху листа, обилно намазан с лепило, 
и каза: „Госпожице, това е снегът, нали блести много хубаво? И елхичката май се 
получи…“ Елхичката беше разперила клоните си във всички невъзможни посоки, но 
картичката на Симон зае гордо мястото си до майсторски изработените картички. 
И той беше много щастлив, и очите му блестяха така, както блестеше захарният 
сняг!“

Четвърта особеност. 
Не позволявай на другите да манипулират чувствата ти. 

Те са лично твои и само ти можеш да ги контролираш.
Чрез учебното съдържание по всички учебни теми четвъртокласниците могат да опоз-

нават себе си, своите силни страни и да ги използват за себеутвърждаване в междулич-
ностно общуване. Сред силните страни е умението на ученика да разпознава емоциите 
си, да ги управлява, а по възможност и да ги преобразува (емоционална интелигент-
ност). Въпросите, свързани с възпитаването на емоционална интелигентност в обуче-
нието по технологии и предприемачество, засягат както дейностите, в които се включват 
учениците, така и начина на тяхното организиране и осъществяване. Това предполага 
възпитаването на емоционалната интелигентност да се разглежда най-малко в два аспек-
та – съдържателен и процесуален. Съдържателният аспект на възпитаването на емоцио-
нална интелигентност пряко произтича от същността на тази интелигентност, а процесу-
алният – от начина на организиране на възпитателните взаимодействия.

За да се разбере същността на емоционалната интелигентност, в най-обобщен план 
представяме нейната теоретична основа.

В края на ХХ в. американският психолог Хауърд Гарднър разработва оригинална те-
ория за множествения интелект. В книгата си „Множеството интелигентности“ авторът 
представя осем вида интелигентност: лингвистична, логико-математическа, музикална, 
телесно-кинестетична (телесно-двигателна), пространствена, интерперсонална (между-
личностна), интраперсонална (вътрешноличностна), натуралистична и хипотетично де-
вети вид „духовна интелигентност“ с проблематична природа на нейното съдържание, на 
съставящите я „феноменологични и афективни състояния“1.

През 1995 г. излиза книгата на Даниъл Голман „Емоционалната интелигентност“2. В 
нея авторът твърди, че нашият възглед за интелекта е твърде тесен и пренебрегва жиз-
неноважен набор от способности за това как се справяме в живота. Черпейки от фунда-
ментални изследвания на мозъка и поведението, Голман показва кои фактори действат, 
когато хора с висок коефициент на интелигентност пропадат, а такива със скромни пос-
тижения на тестовете се справят изненадващо добре. Тези фактори, сред които са само-
осъзнатостта, самодисциплината и емпатията, представляват цяло ново измерение 
на ума, което авторът нарича „емоционална интелигентност“. Макар че детството е 
критичен период за нейното формиране, тя в никакъв случай не е определена с ражда-
нето. Емоционалната интелигентност може да бъде подхранвана и укрепвана през целия 
живот – с непосредствена полза за нашето здраве, за връзките и работата ни.

Изследванията показват, че емоционалната интелигентност подлежи на възпитание. 
Колкото по-ниска е възрастта на човека, толкова по-лесно е да се възпита и развие тя. 
Затова от голяма важност е детето да бъде приучвано да разпознава своите емоции и да 

1 Голман. Д. Емоционалната интелигентност. „Изток – Запад“. С.: 2011 г.
2 Голман. Д. Емоционалната интелигентност. „Изток – Запад“. С.: 2011 г.
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ги назовава. Много често в началното училище децата изразяват емоциите си с плач, сър-
дене, агресия, ярост и др. Как да реагира педагогът, кой е правилният подход? Най-често 
може да се чуят призиви от типа на „Стегни се!“, „Бъди по-сериозен!“, „Не се глези!“, 
„Не плачи – момчетата не плачат“ и други подобни. С това помагаме ли на детето, ре-
шаваме ли проблема, елиминираме ли причините той отново да се прояви? Очевидно – 
не. Това е едно от основанията в учебника да включим рубрики със съдържание, което 
насочва вниманието на ученика към собствените му емоции. Идеята е с текста на тези 
рубрики да му помогнем не само да ги разпознава, но и да ги осмисля и управлява. Когато 
ученикът познава собствените си емоции, той има възможността да усети и емоцията, 
проявена от отсрещните хора в общуването, да отговори адекватно и да намери общ език 
с тях. Емоционалното общуване е универсалният език, гарантиращ разбирателство.

Рубриките в учебника, свързани с възпитаване на емоционална интелигентност, са 
две. Първата рубрика „Чувствам се“ насочва вниманието на ученика към състоянието 
на неговите емоции. Втората рубрика – „Променям“, представя готовността на ученика 
за промени в личното му познание, отношение и поведение, които да му донесат нуж-
ната емоционална удовлетвореност. Например по темата „Алея на мечтите“ с рубри-
ката „Чувствам се“ осигуряваме условия всеки ученик да насочи вниманието си към 
собствените си преживявания, чувства, емоции. Те може да са най-различни. С въпроса 
„Как се чувстваш, когато мечтаеш и споделяш мечтите си?“ насочваме вниманието към 
емоциите, породени от участието на ученика в обучението през този час. Ученикът сам 
преценява какви са изживяванията му. Важно е не само да определи емоционалното си 
състояние, но и какво следва от това, че се чувства по определен начин. Другата рубрика 
„Променям“ дава възможност всеки ученик да изрази какво ще промени, за да постигне 
мечтите си. Логично е да се очаква, че и намеренията ще имат индивидуална личностна 
обусловеност.

Смятаме, че характерът на подпомагащите текстове към двете рубрики е важно ус-
ловие за ориентиране на ученика. Обобщено представен, характерът на тези текстове е 
свързан с идеята за развитие на самоосъзнатостта и възпитаване на самодисциплина 
и емпатия. Например по темата „Патронът на моето училище“ с насочващия текст в 
рубриката „Чувствам се“ – „Кое те кара да се гордееш, че учиш в това училище?“, вни-
манието на детето се насочва към изпитването на чувство за гордост и самоосъзнаване 
на причините за това. С текста в другата рубрика „Променям“ – „С какво ще допринесеш 
за доброто име на училището си?“, му се дава възможност да избере стратегия на пове-
дение, съответстваща на доброто име на училището. 

Възпитанието на самодисциплина не е едноактен процес. Според нас важно условие 
за него са преживяванията, емоциите, чувството за удовлетвореност. Така например по 
темата „Куб за помиряване или за творчество“ с първата рубрика „Чувствам се“ – „Как 
се чувстваш, когато използваме куба за помиряване?“, на всеки ученик се дава възмож-
ност сам да прецени ефектите от използването на куба. С насочващия текст от рубриката 
„Променям“ – „Какво ще промениш, за да се използва кубът за помиряване по-рядко?“, 
вниманието на ученика се насочва както към личното поведение, така и към поведението 
на другите, което предполага безконфликтни отношения (сътрудничество, взаимопомощ, 
разбирателство, отстъпчивост, съпреживяване и др.). 

Възпитаването на емпатия е сложен процес, който зависи както от индивидуално-пси-
хологическите особености на ученика, така и от осъществяваните от него социални взаи-
модействия. Например по темата „С обич“ с насочващия текст в рубриката „Чувствам се“ 
– „Как се чувстваш, когато получиш подарък, изработен специално за теб?“, на ученика 
се дава възможност да определи собствените си чувства. Не е задължително всички да 
изпитват едни и същи чувства, да изживяват едни и същи емоции. Текстът на рубрика-
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та „Променям“ – „Как ще се отнасяш към другите, за да се чувстват приятно?“, повече 
гравитира към теза с причинно-следствена обусловеност – „ако – то“. Насочващият текст 
може да се формулира и така: „Какво ще направиш, ако искаш и другите да се чувстват 
добре?“. Само учителят може да прецени коя форма на насочващия текст е по-целесъоб-
разна. Това зависи от индивидуалните психологически особености на неговите ученици. 
Според нас използването на насочващ текст под формата на въпрос е ефективно, защото 
поставя ученика в позицията сам да вземе решение за промени в своето отношение и по-
ведение. Възпитаването на емпатия включва взаимодействия, чрез които се цели промяна 
на позицията, на гледната точка. Да разбираш другия, означава да притежаваш умението 
да видиш света през неговите очи, „да влезеш в неговите обувки“. В учебника използваме 
подход, който дава възможност за преход от „виждане“ на света, за който имаме инфор-
мация, към „виждане“ на света, за който само можем да предполагаме (такъв е духовният 
мир на всеки отделен човек). За този духовен мир може само да предполагаме, но не и да 
имаме точна и пълна информация. Например по темата „Назад във времето“ една от дей-
ностите е свързана с проучване на възрастта на най-големите дървета в региона. Възрастта 
на дадено дърво съвпада с определени исторически събития, за които може да се намери 
информация. Свързването на живота на дървото с историческите събития, които са се слу-
чили по това време, е първата стъпка към промяна на гледната точка, за промяна на пози-
цията за размисъл. В други теми, например „Творци на чудеса“, възпитаването на емпатия 
предполага ученикът да разсъждава за чувствата и преживяванията на другите на базата на 
собствените си чувства и преживявания. Рубриката „Чувствам се“ представя състоянието 
на личните чувства и преживявания – „Как се чувстваш, когато направиш нещо добро за 
другите?“, а рубриката „Променям“ представя разсъждения, основани и на собствените 
чувства и преживявания, и на поуката от басня, включена в електронните ресурси – „Какво 
ще направиш, за да има уважение и подкрепа между съучениците в твоя клас?“. По темата 
„Най-доброто от нас“ промяната на гледната точка е манифестирана чрез очакваните от 
учениците внимание, зачитане, уважение. За да ги получат за празника при завършването 
на четвърти клас, учениците трябва да покажат най-доброто от себе си, да направят най-ин-
тересните покани. В своята работа те се ръководят от разбирането, че ако искаме другите 
да ни зачитат и уважават, да получим тяхното внимание, същото трябва да направим и ние. 
В конкретния случай очакваното внимание и уважение от страна на поканените гости би 
било следствие от усилията на всички ученици да покажат най-доброто от себе си, да при-
ложат всичко научено до този момент. Ако те не направят това и гостите не уважат тяхната 
покана, може ли изобщо да има празник и какъв би бил празникът без поканените гости. 
Разбирането на себе си води до разбирането на другите. Промяната на гледната точка, на 
позицията за разсъждение, опитите да си представим как бихме се чувствали, ако сме на 
мястото на другите, е пътят към възпитаване на емпатия.

Важно е да подчертаем, че за емоционалната интелигентност може да се съди по външ-
ни признаци в поведението на ученика. Тяхното разпознаване не е еднозначно обратим 
процес. Нужни са умения за наблюдаване и анализиране. Признаците, които по-лесно се 
забелязват, са: 

– Познаване и назоваване на собствените емоции. Назоваването не само на поло-
жителните емоции, но и на отрицателните е ярък признак за емоционална интелигент-
ност. Например, ако ученикът каже, че в момента е ядосан, това е първа стъпка към са-
моуправление. Знанието, че в такова състояние не бива да взема решение, му дава шанс 
за справяне с причините, които са го породили;

– Умение за управление на емоциите. Това е поведение, насочено към потискане на 
изяви, породени от емоции, за които след време се чувстваме неудобно. Например, ако 
ученикът спре да крещи, това е признак за справяне с гнева („Гняв мой – враг мой!“);
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–  Умение за разпознаване на чуждите емоции. Разпознаването и назоваването на 
собствените емоции дава възможност на учениците по-лесно да разпознават и емоциите, 
изявявани от другите. Проявата на състрадание и съчувствие е ярък признак за емо-
ционална интелигентност;

– Умение за управление на взаимоотношенията с другите. Разбирането на чуждите 
емоции дава на учениците възможност за непосредствена, естествена изява. Не импул-
сивност, за която след време ученикът може да съжалява, а взаимно разбиране и подпо-
магане за постигане на общ успех. („Не прави на другите това, което не искаш да правят 
на теб!“ или „Ако искаш да те уважават, проявявай уважение и ти!“); 

– Умение за преобразуване на емоциите. Всяка емоция има своя противоположност, 
понякога и повече от една. Ако ученикът разбира коя е тази противоположност и какво 
означава тя за него, проявява емоционална интелигентност. Преобразуването на отча-
янието в надежда има не само успокояващ, но и мотивиращ ефект – ученикът формира 
увереност, че може да си помогне сам (например по темата „Игра на пръсти. Помагам на 
себе си“; 

– Умение за поощряване на другите за взаимодействие. Ако ученикът преодолява 
своята стеснителност, срам или безпокойство, това дава шанс на другите да общуват с 
него. Прекъсва се възможността за затваряне, капсулиране, изолиране от групата, класа. 
Приемането на себе си и на другите като такива, каквито са, е шанс за всеки да изпълнява 
различни роли в екипното взаимодействие – ръководител, изпълнител, контрольор, гово-
рител и т.н.

Дали насочващите текстове на визираните две рубрики обуславят възможността за въз-
питаване на емоционална интелигентност, може да съдим по посочените външни признаци. 
Въпреки това би било грешка, ако разчитаме на дейностите, които само тези две рубрики 
предполагат. Възпитанието е двустранен процес и тези две рубрики не са единственият 
фактор за постигане на желаната емоционална интелигентност на учениците. 

Пета особеност. Съдържанието на рубриките в учебника е представено от първо лице 
единствено или множествено число. Целта с това представяне е да насочим вниманието на 
учителя към по-ограничено използване на императивния подход и осигуряването на усло-
вия за изява на ученика като субект в обучението. В учебниците от първи до трети клас 
рубриките „Проучи“, „Предложи идея“, „Направи опита“ и др., имат насочващ характер. 
Чрез тях ориентираме учителя към търсене на възможности за постигане на по-широка 
ориентировъчна основа в дейността на учениците. С рубриките в учебника за четвърти 
клас „Знам, научавам“, „Мога, можем“, „Предлагам идея“, „Полезно е да знам“, „Проверя-
вам“, „Проучвам“, „Чувствам се“, „Променям“ ориентираме учителя към осигуряването на 
по-голяма самостоятелност на ученика или учениците. Стремежът за постигане на по-ши-
рока ориентировъчна основа остава, но той не е приоритет само в работата на учителя, а и 
на учениците. Докато в първи – трети клас чрез демонстрация и учебно-трудов инструктаж 
учителят обосновава повечето аспекти на извършваната от учениците работа, включително 
мерките за хигиена и безопасност на труда, в четвърти клас част от тази дейност на учителя 
се преотстъпва на учениците. Например по темата „Творци на чудеса“ рубриката „Мога, 
можем“ представя каква дейност извършват учениците в урока. Рубриката „Успявам, успя-
ваме“ представя самооценката на учениците за извършената дейност и за характера на осъ-
ществените взаимодействия, а рубриката „Чувствам се“ – емоционалното състояние като 
следствие от участието на ученика в урока. И докато чрез рубриките в учебниците от първи 
до трети клас се представяше работата в урока до нейното оценяване и самооценяване, с 
рубриките в четвърти клас се отива по-далеч – представят се възможностите за постигане 
на рефлексия и избор на осъзнати стратегии за поведение.
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2. ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа

№
 п

о 
ре

д

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

Тема на уроч-
ната единица

Очаквани резултати от обуче-
нието

Методи при ра-
бота

Б
ел

еж
ки

/ 
К

ом
ен

та
ри

1 2 3 4 5 6
1 1 Състезание 

„Какво и колко 
знаем от трети 
клас“
с. 4 – 5 

Диагностика Състезателна игра.

2 2 Алея на мечтите
с. 6 

• Обработва познати материали. 
• Прилага операциите рязане, огъ-
ване, пробиване. 
• Комбинира различни материали 
при изработване на изделия.

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия.
Интерактивни мето-
ди – групова работа.

3 3 Творци на 
чудеса
с. 7 

• Познава основни информационни 
дейности, като създаване, обра-
ботване и запазване на информа-
ция.
• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел). 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.
Интерактивни мето-
ди – групова работа.

4 4 Куб за поми-
ряване или за 
творчество 
с. 8 

• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Разбира ролята на контрола вър-
ху качеството и самоконтрола при 
изпълнение на практическа задача. 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие. 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от картон.
Интерактивни мето-
ди – групова работа.

5 5 Назад във вре-
мето 
с. 9

• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел). 
• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа.

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия.
Интерактивни мето-
ди – групова работа.
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1 2 3 4 5 6
6 6 Екологичен 

автомобил 
с. 10

• Предлага идеи за промяна на 
конструкцията на изделие.
Дава примери за използване на 
различни източници на енергия 
за задвижване на познати уреди и 
машини.
• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел). 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от картон.

7 7 Моделиране с 
тел 
с. 11 

• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел). 
• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
Използва различни материали 
(хартия, картон, пластмаса, метал-
но фолио, тел).

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от декоративна тел.

8 8 Най-доброто от 
моя ден 
с. 12 

• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Разбира ролята на контрола вър-
ху качеството и самоконтрола при 
изпълнение на практическа задача. 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие. 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.
Интерактивни мето-
ди – групова работа.

9 9 Патронът на 
моето училище 
с. 13

• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие. 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.

10 10 Информация и 
време 
с. 14 
Работя и играя с 
компютър
с. 15

• Познава устройства и начини за 
предаване, приемане и съхранява-
не на информация. 
• Познава основни информационни 
дейности, като създаване, обра-
ботване и запазване на информа-
ция. 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.

11 11 Да помогнем на 
природата 
с. 16
От отпадъчни 
материали 
с. 17 

• Различава материали с голяма и 
малка трайност. 
• Разпознава материали, които 
може да се рециклират. 

Класически активни 
методи - учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от отпадъчни мате-
риали.
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1 2 3 4 5 6
12 12 Моята готвар-

ска рецепта 
с. 18
Книжка за гот-
варски рецепти 
с. 19

• Разграничава различни начини за 
обработка на хранителните про-
дукти – топлинна и студена. 
• Изпълнява достъпна готварска 
рецепта за студена обработка.

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене - изработва-
не на изделие от 
хартия.

13 13 Украса за ел-
хата 
с. 20 

• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие.  

–  Класически 
активни методи - 
учене чрез правене 
– изработване на 
изделие от хартия и 
картон.
– Интерактивни 
методи – групова 
работа.

14 14 Природата 
учител 
с. 21 

• Предлага идеи за промяна на 
конструкцията на изделие. 
• Използва модел за установяване 
на свойства и характеристики на 
технически обект. 
• Разчита информация за размери, 
части и конструкция на изделия от 
графично изображение (рисунка, 
скица или достъпен чертеж).

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия, картон, 
природни материа-
ли, тел, пластилин;
учене чрез открива-
не – опитна дейност.

15 15 Моята котка 
с. 22 

• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел).

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.

16 16 Къде са цвето-
вете? 
с. 23 

 • Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Разбира ролята на контрола вър-
ху качеството и самоконтрола при 
изпълнение на практическа задача. 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие. 
• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел).

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от картон.
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1 2 3 4 5 6
17 17 Движение на 

парите
с. 24 
Игра „Къде са 
парите?“ 
с. 25 

• Дава примери за движението на 
парите при размяната им със стоки 
или услуги. 
• Свързва необходимостта от данъ-
ци с осигуряването на обществени-
те потребности. 
• Изброява услуги, предоставяни 
от държавата – образование, здра-
веопазване, транспорт. 
• Посочва банката като пред-
приятие за съхранение на пари и 
предоставяне на заеми. 
• Назовава предприятия в региона 
и професиите на хората в тях.

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.

18 18 За да има хляб 
с. 26 

• Изпълнява достъпна готварска 
рецепта за студена обработка. 
• Назовава предприятия в региона 
и професиите на хората в тях. 
• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа.

Интерактивни мето-
ди – проектна дей-
ност – разработване 
и представяне на 
проект.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа

№
 п

о 
ре

д
У

че
бн

а 
 

се
дм

иц
а Тема на уроч-

ната единица
Очаквани резултати от обуче-

нието
Методи при ра-

бота

Б
ел

еж
ки

/ 
К

ом
ен

та
ри

1 2 3 4 5 6
19 19 Моят различен 

сандвич
с. 27 

• Изпълнява достъпна готварска 
рецепта за студена обработка. 
Назовава предприятия в региона и 
професиите на хората в тях. 
• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа.

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – подбор 
и обработка на 
хранителни продук-
ти за приготвяне на 
здравословна храна.

20 20 Украса за праз-
ника 
с. 28  

• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Разбира ролята на контрола вър-
ху качеството и самоконтрола при 
изпълнение на практическа задача. 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие. 

Класически актив-
ни методи –- учене 
чрез правене – изра-
ботване на на елие 
от хартия.
Интерактивни мето-
ди – групова работа.
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1 2 3 4 5 6
21 21 Шипка

с. 29
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие. 
• Разбира ролята на контрола вър-
ху качеството и самоконтрола при 
изпълнение на практическа задача. 
• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел). 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.
Интерактивни мето-
ди – групова работа.

22 22 С обич 
с. 30 

• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел). 
• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Конструира и моделира играчки и 
изделия по скица или чертеж.

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия.

23 23 Цветя 
с. 31 

• Прилага технология за размножа-
ване на растения чрез посаждане и/
или посяване на цветя.

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия.

24 24 Електроуредите 
у дома 
с. 32 
Домакинството 
– вчера, днес и 
утре 
с. 33 

• Познава правилата за безопасна 
работа с електроуреди (готварска 
печка, ютия) и дигитални устрой-
ства. 
• Оценява опасността от неправил-
ната работа с битови уреди. 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.

25 25 В полза на об-
ществото
с. 34
Съвместна 
дейност
с. 35 

• Дава примери за движението на 
парите при размяната им със стоки 
или услуги. 
• Свързва необходимостта от данъ-
ци с осигуряването на обществени-
те потребности. 
• Изброява услуги, предоставяни 
от държавата – образование, здра-
веопазване, транспорт. 
• Посочва банката като пред-
приятие за съхранение на пари и 
предоставяне на заеми. 
• Назовава предприятия в региона 
и професиите на хората в тях.

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
за игри и състеза-
ния.
Интерактивни мето-
ди – групова работа.

26 26 Христос воскре-
се 
с. 36 

• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Разбира ролята на контрола 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.
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1 2 3 4 5 6
върху качеството и самоконтрола 
при изпълнение на практическа 
задача. 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие.

27 27 Игри на пръсти. 
Помагам на себе 
си
с. 37 

• Определя основни етапи и необ-
ходими материали за изработване 
на изделие. 
•Предлага идеи за промяна на кон-
струкцията на изделие. 
• Разчита информация за размери, 
части и конструкция на изделия от 
графично изображение (рисунка, 
скица или достъпен чертеж). 
• Конструира и моделира играчки и 
изделия по скица или чертеж.. 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия.
Интерактивни мето-
ди – групова работа, 
театър на маса.

28 28 Проект „Земята 
– моят дом“ 
с. 38

• Различава материали с голяма и 
малка трайност. 
• Разпознава материали, които 
могат да се рециклират. 
• Дава примери за използване на 
различни източници на енергия 
за задвижване на познати уреди и 
машини. 

Интерактивни мето-
ди – представяне на 
проект.

29 29 Диорама „Мор-
ски дълбини“
с. 39 

• Осъществява самостоятелен 
избор на материали и инструмен-
ти при изработване на изделие и 
безопасни условия за работа. 
• Разбира ролята на контрола вър-
ху качеството и самоконтрола при 
изпълнение на практическа задача. 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на 
изделие. 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от хартия и картон.
Интерактивни мето-
ди – групова работа, 
проект за използ-
ване на отпадъчни 
материали.

30 30 Наклонена рав-
нина 
с. 40 
Рампа за товари 
с. 41 

• Предлага идеи за промяна на 
конструкцията на изделие. 
• Използва модел за установяване 
на свойства и характеристики на 
технически обект. Разчита инфор-
мация за размери, части и кон-
струкция на изделия от графично 
изображение (рисунка, скица или 
достъпен чертеж). 
• Конструира и моделира играчки и 
изделия по скица или чертеж. 
• Конструира и моделира прости 
механизми, включително наклоне-
на равнина. 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от отпадъчни мате-
риали.

2. Книга за учителя по технологии и предприемачество за 4. клас – Г. Иванов и др.
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1 2 3 4 5 6
31 31 Олимпийска 

стълбичка
с. 42 
Игри в кутия
с. 43 

• Разчита информация за кон-
струкция на изделия от графично 
изображение (рисунка, скица или 
достъпен чертеж). 

Класически активни 
методи – учене чрез 
правене – изра-
ботване на изделие 
от отпадъчни мате-
риали.
Интерактивни ме-
тоди – симулативна 
игра.

32 32 Трайност на 
материалите
с. 44 

• Различава материали с голяма и 
малка трайност. 
• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел). 

Класически активни 
методи – учене чрез 
откриване – опитна 
работа.

33 33 Най-доброто от 
нас
с. 45 

• Прилага операциите рязане, 
огъване, пробиване при работа с 
достъпни материали (хартия, кар-
тон, метално фолио, тел)

Изработване на 
изделие от хартия и 
отпадъчни матери-
али.

34 34 Какво и колко 
знаем – състе-
зание
с. 46

Диагностика. Състезателна игра.

Разпределение на часовете 

За нови знания 50% ≈ 17 часа
За затвърдяване на новите знания и за обобщение 44% ≈15 часа
За диагностика на входното и на изходното ниво 6% ≈ 2 часа
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3. НОВИ ПОНЯТИЯ ПО ТЕМИ В УЧЕБНИКА

№ на 
темата

Тема, страница в учебника Понятие

4 Назад във времето – с. 9 Трайност на материалите
6 Моделиране с тел – с. 11 Безопасност на труда
7 Най-доброто от моя ден – с. 15 Устойчивост на конструкцията
9 Информация и време – с. 14 

Работя и играя с компютър – с. 15
Информационна дейност

11 Моята готварска рецепта – с. 18
Книжка за готварски рецепти – с. 19

Технологичен процес, контрол 
на качеството

16 Движение на парите – с. 24 
Къде са парите – с. 25 

Пари, банка

24 В полза на обществото – с. 34 
Съвместна дейност – с. 35 

Данък, обществени потребности

29 Наклонена равнина – с. 40 
Рампа за товари – с. 41 

Наклонена равнина
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4. ВАРИАНТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ТЕМИ

4.1. Тема „Какво и колко знаем от трети клас“

Цели: входяща диагностика на знанията и практическите умения на учениците
Основни дейности: състезание и изработване на изделие от подръчни материали
Необходими материали: лист хартия, химикалка, подръчни материали (книги, учеб-

ници, линийка и др.)

Методически съвети:
► Разделете класа на два отбора. Поставете задача на всеки отбор да си измисли име – 

например отбор „Знаещи“; отбор „Комета“; отбор „Звезда“; отбор „Бързи и сръчни“ 
и др. Разделете дъската на две и запишете имената на отборите в съответните графи. 
Всеки отбор трябва да отговори на 7 въпроса. Осмият въпрос е практическа задача, 
която е нужно да се изпълни от всички ученици в отбора;

► Задавайте въпросите последователно – един въпрос на единия отбор и един на другия. 
На всеки верен отговор присъждайте по една точка. Ако единият отбор не успее да 
отговори на даден въпрос, тогава въпросът се дава на другия отбор и съответно при 
верен отговор точката се присъжда на втория отбор;

► След задаването на въпроса осигурявайте кратко време на отборите за обсъждане и 
размисъл; 
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► При изпълнението на практическата задача (изработване на изделие) дайте възмож-
ност на учениците да обсъдят и сами да изберат какво изделие да изработят. Важно 
условие е изделието да бъде изработено от всички членове на отбора. За правилното 
изпълнение на практическата задача се присъждат 3 точки за отбора;

► Насочвайте вниманието на учениците към сътрудничество, обсъждане, изслушване 
по време на провеждане на състезанието. Победител е отборът, събрал повече точки.

4.2. Тема „Какво можем заедно. Алея на мечтите“ 

Входяща диагностика
Цели:
• Актуализиране на знанията и усъвършенстване на уменията за биговане, прегъване 
и изрязване на картон по права линия с ножица (отпечатани елементи);
• Актуализиране на знанията за осъществяване на безопасна работа;
• Усъвършенстване на уменията за оценяване и самооценяване;
• Възпитаване на положителна мотивация за работа с учебника и за осъществяване 
на екипно взаимодействие;
• Възпитаване на инициативност, отговорност и толерантност към изявите на другите.
 Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• Обработва познати материали;
• Прилага операциите рязане, огъване, пробиване; 
• Комбинира различни материали при изработване на изделия.
Основни дейности:
• Беседа за материалите и основните етапи при изработване на изделие;
• Беседа за правилата и поведението при екипна форма на работа;
• Изработване на изделие – модели на 
цветя за оформяне на алея на мечтите 
или кът.
Ключови идеи: материали, инстру-

менти, технологични операции, безопас-
ност, линии за изрязване, изрязване на 
картон с ножица, екипно взаимодействие

Необходими материали и инстру-
менти: приложение, ножици, лепило, 
линийка

Допълнителни материали: флумас-
тери, цветни моливи

Методически съвети:
► Беседвайте с учениците за това какво 

е нужно, за да бъде класът задружен и 
сплотен. Поставете акцент върху въз-
можността всички ученици да работят 
заедно, да изработват украса за клас-
ната стая, изделия за благотворителен 
базар, оформяне на табла за празник 
и т.н.;
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► Използвайте метода „мозъчна атака“, като поставите на учениците задачата да затво-
рят очи и да си помислят за какво мечтаят или какви искат да станат, когато пораснат. 
За да се спести време, не записвайте отговорите на дъската, а предложете на учени-
ците да запазят в тайна мечтата си, за да я споделят с другите по начин, различен от 
обичайния;

► Предложете на учениците всички заедно да изработят алея или кът на мечтите. Раз-
гледайте илюстрациите в учебника и прочетете текста от рубриката „Мога, можем“. 
Беседвайте върху самостоятелността, отговорността и инициативността, които е нуж-
но да проявява всеки ученик, за да се постига както индивидуален, така и колективен 
успех;

► Поставете учениците в проблемна ситуация – нека разгледат техническите рисунки в 
учебника и елементите от приложението и да отговорят могат ли да изработят модел 
на цвете с тези материали, с които разполагат. Насочете вниманието им към сформи-
рането на екипи от по четирима на доброволен принцип за осъществяване на предсто-
ящата практическа дейност; 

► Осигурете на екипите за кратко време да обсъдят какви правила за безопасна работа 
е необходимо да се спазват. Дайте възможност на един от тях (чрез излъчване на 
говорител) да представи правилата за безопасност. Насочете вниманието на екипите 
към рубриките по темата, за да може по-лесно да се ориентират при изработването на 
изделието;

► Обсъдете възможностите за мястото на алеята или къта на мечтите и дайте възмож-
ност на учениците за нейното/неговото оформяне. Осигурете време на екипите, в 
което свободно да споделят как се чувстват, когато установят, че има съвпадение на 
мечти, и какво би следвало да направи всеки ученик, за да постигне мечтите си. 

Ход на урока
У: Здравейте, мили ученици! Радвам се, че отново заедно ще пътуваме в чудния свят 

на технологиите и предприемачеството. Затворете за миг очи! Нека всеки от вас да си 
представи за какво мечтае или какъв иска да стане, но не споделяйте с никого вашите 
мечти, защото имам идея как по оригинален и интересен начин да направите това. Едно, 
две, три, отворете очи! Запомнете мечтата си, защото в този час ще направим алея, ще 
оформим кът или ще изработим табло на мечтите. Вие как си представяте алеята на меч-
тите? 

Д: Аз си я представям като поляна с много цветя.
Д: Аз – като пътека от цветя.
Д: А аз – като магистрала с много автомобили.
У: Чудесно! Ние вече сме изработвали много изделия заедно. За какво ни служат те?
Д: Служат ни за украса на класната стая например.
Д: Или да отбележим празници като 24 май и 3 март с табло.
Д: Използваме ги за благотворителен базар или за изложба.
У: Правилно. Нека да прочетем текста в учебника от рубриката „Мога, можем“. Защо 

тя е озаглавена така?
Д: Защото вече сме големи и можем да се справяме сами със задачите.
У: Аз съм на същото мнение. Всеки ден, със своето поведение и с работата си, ние 

доказваме нашата отговорност. Всеки от нас има принос за добрите взаимоотношения и 
разбирателството в класа. Неслучайно хората са казали, че „Сговорна дружина…

Д: …планина повдига“.
У: А сега образувайте екипи от по четирима. Разгледайте с какви материали разпола-

гате в приложението и изработете модел на цвете. Добре е да обсъдите кой каква дейност 
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ще извършва, за да стане изделието ви красиво. Нека всеки член на екипа да запише своя-
та мечта на едно от листата на цветето, а след това ще споделим мечтите си заедно. Преди 
да започнете работа, обяснете какви са правилата за безопасна работа.

Д: С ножицата режем внимателно, за да не нараним себе си или някой друг. Когато из-
ползваме лепило, внимаваме да не изцапаме чина или самото изделие. След приключване 
на работа почистваме работното си място.

У: Браво! Помислете как да се укрепи конструкцията на изделието така, че то да стане 
по-здраво и листенцата му да не увисват надолу. Който желае, може да изработи цвете-
то от ленти с друг цвят, които ще е нужно да изреже от цветна хартия. Помислете и за 
мястото, на което да оформим алея или кът на нашите мечти. Аз също желая да запиша 
своята мечта на една от лентите.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Какви прекрасни цветя ще има в нашата алея! Преди да я оформим, нека всеки екип 

да сподели как изработи своето цвете и какво решение намери за укрепване на конструк-
цията на изделието. 

Д: Ние сложихме листенцата на цветето на картонен кръг и така конструкцията стана 
по-здрава.

Д: Ние разположихме нашето цвете на квадратен картон и го залепихме с лепило за 
него. Така листенцата му няма да увисват надолу.

Д: Ние решихме да съединим листенцата без картонен кръг и накрая да сложим едно 
малко кръгче в средата, за да изглежда, че цветето има тичинки.

Д: Ние не използвахме никакви средства за укрепване на конструкцията, тъй като не 
се налага. Листенцата са от картон, а той е достатъчно твърд и конструкцията е стабилна.

У: Чудесно! А сега нека оформим алеята заедно!

Работа с метасъдържание:
„Аз преживявам“ – осигурете време на учениците да споделят как се чувстват, кога-

то установят, че мечтите им съвпадат. Дайте им възможност да кажат какво биха напра-
вили, за да ги осъществят.

По ваша преценка в края на часа изиграйте играта „Моята мечта“ или играта „Моето 
преживяване“.

„Моята мечта“ – ученик застава пред всички и с мимики и жестове започва да опис-
ва каква е неговата мечта. Останалите ученици трябва да я отгатнат. Друг вариант на 
играта може да бъде чрез изписване на първата и последната буква на думата, която 
назовава мечтата. Този вариант е по-труден, тъй като ученикът трябва да назове своята 
мечта само с една дума.

„Моето преживяване“ – ученик застава пред всички и с мимики и жестове описва 
как се е чувствал по време на екипното взаимодействие или когато е установил, че и 
някой друг има като неговата мечта. Останалите трябва да назоват чувството или настро-
ението с една дума, например „щастие“, „тъга“, „радост“, „учудване“ и т.н.

4.3. Тема „Творци на чудеса“ 

Нови знания
Цели:
• Придобиване на знания за начините на създаване и съхраняване на информация във 
времето (чрез записване);
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• Усъвършенстване на уменията за извършване на технологичните операции рязане, 
съединяване, прегъване, биговане и др.;
• Актуализиране на знанията за осъществяване на безопасна работа;
• Усъвършенстване на уменията за оценяване и самооценяване;
• Възпитаване на инициативност, отговорност и толерантност към изявите на други-
те.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• Познава основни информационни дейности като създаване, обработване и запазва-
не на информация;
• Прилага операциите рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали 
(хартия, картон, метално фолио, тел). 
Основни дейности:
• Изработване на изделие от картон;
• Оформяне на табло „Творци на чудеса“;
• Обсъждане и екипно взаимодействие.
Ключови идеи: обработване на информация, технологични операции, безопасност, 

екипно взаимодействие
Необходими материали и инструменти: приложение, ножици, лепило, линийка
Допълнителни материали: флумастери, цветни моливи

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за съхраняването на информация във времето 

и възможностите за нейното разпространение. Подходящ за това е интерактивният 
метод „дискусия“ – класът се разделя на две големи групи, а темата за дискусията 
може да бъде: „Предимства на създаване, съхраняване и разпространение на инфор-
мация чрез книги“ и „Предимства на създаване, съхраняване и разпространение на 
информация чрез компютър“;

► Дайте възможност на групите да из-
теглят тема. Осигурете кратко време 
на всяка група да обсъди предимства-
та на съответния начин за създаване, 
съхраняване и разпространение на 
информация. Нека групите да излъ-
чат говорител, който да сподели пред 
всички идеите, обсъдени в групата;

► Поставете учениците в проблемна си-
туация – по какъв начин е възможно 
да се създаде, съхрани и разпростра-
ни информация за добрите дела, които 
всеки от нас извършва. Изслушайте 
отговорите и предложенията им;

► Представете възможността това да 
стане, като всеки ученик си изработи 
шапка за чудеса, на която останалите 
да могат да записват чудесата, които 
ученикът е сътворил. Поставете ак-
цент върху дадения в учебника текст 
и върху възможността функциите 
на едно изработено в час изделие да 
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служат за създаване, съхраняване и разпространение на определена информация. В 
случая тя е свързана с добрите дела, които всеки би могъл да извършва, и със способ-
ността учениците да забелязват добрите постъпки на другите;

► Обсъдете идеята, че всеки човек би могъл да бъде творец на чудеса. Поговорете и за 
важността на съхраняването на тази информация във времето и нейното разпростра-
нение. Фокусирайте вниманието на учениците върху връзката между нашите постъп-
ки и възможността те да служат за пример на други;

► Осигурете условия учениците да обсъдят и изберат мястото, на което да се оформи 
табло или кът. Нека обсъдят и определят периодите на преброяване на „чудесата“ и 
начините за разпространяване на добрите дела;

► Напомнете за правилата за безопасна работа. За диференциране на дейностите може 
да използвате рубриката „Променям“ и да насочите вниманието на част от учениците 
към прочитане на баснята „Лъв и мишка“ и към разбиране на връзката взаимопомощ 
– успех. Друг начин за диференциране на дейностите може да бъде изработване на 
допълнителни елементи за таблото – надпис, аксесоари към шапките и др.

Ход на урока 
У: Здравейте, скъпи ученици! Днес имаме интересна тема за обсъждане. Всеки от вас 

ще изтегли по едно листче. Този, който изтегли листче с книга, ще застане от тази страна, 
а който изтегли листче с компютър – от другата. Ето че вече сме разделени на две групи. 
Групата на компютрите ще се отдалечи малко и ще обсъди какви са предимствата на съз-
даването, съхраняването и разпространението на информация чрез компютър. Групата 
на книгата ще обсъди какви са предимствата при създаване, съхраняване и разпространя-
ване на информацията посредством писмени източници – книги, вестници и др.

Учениците изпълняват поставената задача по групи. 
У: Виждам, че вече сте готови. Нека всяка група да излъчи по един говорител, който 

да представи идеите, които обсъдихте. Да започнем с групата на компютрите.
Д: С компютъра информацията се създава лесно и бързо. Съхранението също става 

лесно, а разпространението – бързо. Чрез компютър информацията може да стигне до 
много хора. Освен това, когато се съхранява информация на компютър, се щади приро-
дата, защото не се изсичат дървета за направата на хартия.

У: Чудесно! Да чуем какво ще каже и другата група.
Д: Хората създават и съхраняват различни текстове в книги още от древни времена. 

По този начин информация от стари времена е стигнала и до наши дни. Например на-
родните приказки в началото се разказвали устно, а след това писатели започнали да ги 
записват. Информацията в книги или други книжни носители е по-сигурно да се запази 
по-дълго във времето. Ако един компютър се повреди, информацията лесно се загубва. 
За да прочетеш нещо от някоя книга, не е нужен интернет или електричество.

У: Браво, ученици! Справихте се отлично! Вие вярно отбелязахте предимствата и на 
двата начина за съхраняване и разпространение на информация. А как мислите – какви 
начини съществуват за създаване, съхраняване и разпространение на информация, свър-
зана с добрите дела, които всеки от нас извършва? Как бихме могли да съхраним и раз-
пространим например това, че миналия час някои от вас услужиха на други с материали 
за работа? Това е малко, но добро дело, което не бива да се подминава.

Д: Бихме могли да записваме добрите дела на табло или в книга.
Д: Може да си направим електронен дневник, където да записваме добрите дела на 

всеки от нас, а след това да го разпространяваме в интернет.
Д: Може да направим табло и на него да запишем кой какви добри дела е извършил.
У: Много добри идеи! Предлагам всеки от вас да си изработи шапка за чудеса и дру-
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гите да записват на нея добрите му дела. Ще видим как може да стане това, като прочетем 
текста на страницата в учебника.

Прочита се текстът в учебника.
У: Да си припомним правилата за безопасна работа. Какви са те за работата с ножица?
Д: С ножицата работим внимателно, за да не се нараним. Когато не работим с нея, тя 

трябва да стои затворена на чина.
У: Какви са правилата при работата с лепило?
Д: Нанасяме по малко лепило така, че то да не изцапа чина или изделието, което из-

работваме.
У: Какви са правилата, когато работите заедно?
Д: Работим задружно. Изслушваме се, не си пречим, помагаме си взаимно при нужда. 

Обсъждаме и предлагаме свободно идеи. Не се обиждаме.
У: Прекрасно! Тогава може да започнете да творите чудеса. Всеки от вас нека да 

намери своята шапка за чудеса в приложението заедно с листчета за добрите постъпки 
и звезди, на които периодично ще записваме кой какви чудеса е извършил през деня, 
седмицата или учебната година. Докато работите, помислете къде да оформим таблото 
с шапките. Очаквам предложенията ви. По ваше желание може да украсите шапката си 
така, че да личи, че от нея ще излизат само чудеса, защото с вашите добри постъпки вие 
сте истински творци на чудеса. За тези, които приключат по-бързо с работата, имам спе-
циална мисия. 

Учениците изпълняват практическата задача. По-бързите прочитат баснята 
„Лъв и мишка“ и откриват връзката между взаимоотношенията и успеха.

У: Виждам, че всеки от вас вече има шапка за чудеса. Нека да обсъдим къде да офор-
мим този „добропостъпков“ кът. Почистете работните си места, защото ще изиграем 
една игра. Тя се казва „Тук и там“. Ще се разделите на два отбора. Ще застанете в две 
редици – едни срещу други. Всеки от първата редица ще отговори на въпроса „Как се 
чувстваш, когато те уважават, подкрепят те и ти помагат?“. Трябва да отговорите само с 
една дума – например „Добре“, „Прекрасно“ и т.н. Учениците от срещуположната реди-
ца ще отговорят на въпроса: „Как се чувстваш, когато не те подкрепят, не те уважават и 
никой не ти помага?“. Вие също ще трябва да отговаряте само една дума. След като всеки 
от двете редици каже отговора си, редиците ще разменят местата си.

Работа с метасъдържание: „Аз преживявам“ – Идеята на играта е децата да се 
поставят в различна позиция – веднъж в позицията на човек, който е подкрепян и уважа-
ван, а друг път – в позицията на човек, който не получава подкрепа, уважение и помощ. 
Помолете ги да споделят на кое място им харесва повече и какво биха направили те, за 
да се чувстват другите добре.

ВАЖНО!
Темата е част от идеята едно изделие да продължи да служи през цялата учебна 
година като възпитателно и образователно средство. Съдържанието на темата 
предполага висока мотивираност на учениците, тъй като то не се ограничава в рам-
ките на един учебен час. В междучасията, в заниманията по интереси или по време на 
организирания отдих на учениците те може да записват на лист добрите постъпки на 
свой съученик, като изразяват благодарността си за това. Периодично преброявайте 
добрите постъпки, като намерите подходящ начин за тяхното популяризиране и за 
стимулиране на учениците към доброволчество.
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4.4. Тема „Куб за помиряване или за творчество“ 

Затвърдяване на знанията
Цели:
• Усъвършенстване на уменията за екипно взаимодействие;
• Усъвършенстване на уменията за правилен подбор на технологичните операции и 
тяхното извършване при изработване на изделие;
• Усъвършенстване на уменията за работа с различни материали и инструменти.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа; 
• Разбира ролята на контрола върху качеството и самоконтрола при изпълнение на 
практическа задача; 
• Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие. 
Основни дейности:
• Изработване на изделие от картон;
• Обсъждане и екипно взаимодействие.
Ключови идеи: материали и инструменти, екипно взаимодействие, самоконтрол и 

оценка
Необходими материали и инструменти: приложение, ножици, лепило, линийка
Допълнителни материали: флумастери, цветни моливи, цветна хартия

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за правилата при общуване чрез играта 

„Предложи идея“. За целта е нужен зар (по възможност по-голям). Разделете уче-
ниците на няколко групи. Те може да 
бъдат подредени в кръг или да седят 
на чиновете си. Зарът се хвърля от 
един ученик от всяка група. Поставя 
се задачата всяка група да предложи 
толкова идеи, колкото са се паднали 
при хвърлянето (ако се падне число-
то 2, групата трябва да предложи две 
идеи). Идеите са свързани с въпроса: 
„Какво да правим, когато между нас 
има конфликт?“;

► Осигурете време на групите да обсъ-
дят и да споделят своите идеи. Запи-
шете ги на дъската. Предварително 
насочете вниманието на учениците 
към предстоящата дейност, като им 
предложите да отговорят на въпроса 
колко страни има един зар, но без те 
да го виждат. Поставете акцент върху 
възможността в този час да изработят 
интересно изделие, което би могло да 
им служи при неразбирателство или 
конфликтни ситуации;
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► За ориентиране на учениците в избора на вида куб (за помиряване или за творчество) 
насочете вниманието им към текста в учебника. Организирайте екипната форма на 
работа чрез създадената проблемна ситуация – защо екипите трябва да бъдат от по 
шестима ученици. Обърнете внимание и на факта, че в приложението всеки ученик 
разполага с една от страните на куб;

► Дайте време на учениците да се групират на свободен принцип, след което припомне-
те инструкциите за безопасна работа. Поставете задача на екипите да помислят и да 
изберат кой от двата куба да изработят – за помиряване или за творчество. Независи-
мо кой ще изберат, насърчете ги да предложат свои идеи при неговото изработване, 
свързани както с техническата страна на изпълнение на задачата, така и с обогатяване 
на функционалните характеристики на изделието;

► Дайте възможност на екипите да се изявят, като ги включите в симулативна игра с 
куба за помиряване. Осигурете условия за творчество – учениците сами да представят 
проблемна или конфликтна ситуация, в която да търсят решения с помощта на този 
куб;

► Насочете вниманието на учениците към рубриките „Чувствам се“ и „Променям“, като 
им дадете възможност да споделят как се чувстват, а след това да обсъдят и да предло-
жат идеи какво може да се промени, за да не възникват конфликти.

Елементи при възпитаване на емоционална интелигентност:
Елементи „себепознание“ и „емпатия“: Може да се използва интерактивният метод 

„мозъчна атака“ или „дискусия“ – „Как се чувствате, когато някой ви обиди?“ и съот-
ветно (ако се използва дискусия) – „Как се чувствате, когато обидите някого?“. Дава се 
кратко време за обсъждане, а след това отговорите се записват на дъската. Може да се 
използват червени и зелени кръгове – червените представят негативните емоции, а зеле-
ните – позитивните, след което се отчита техният брой.

Елемент „социални умения“: Създаване на проблемна ситуация – учениците изра-
ботват куб за помиряване, но всеки ученик разполага само с едната страна на куба от 
приложението. За да се изработи целият куб, е нужно учениците самостоятелно да сфор-
мират екипи от по шестима. Така ще могат да оформят куба и да си сътрудничат. По 
време на екипното взаимодействие те се приучват да общуват спокойно, да обсъждат, 
да се договарят, да изслушват другите и техните идеи. При екипното взаимодействие 
не съществува конкуренция на равнище екип, тъй като членовете на екипа се стремят с 
общи усилия към постигане на определен краен резултат. Важно условие при тази фор-
ма на взаимодействие е учениците да се договорят кой каква дейност ще извършва при 
изработването на куба.

Елемент „мотивация“: Изработеният от учениците куб служи като ориентир за тър-
сене и съвети как биха могли да се справят в конфликтна ситуация, така че всички учас-
тници в нея да се почувстват удовлетворени. Имат възможност да изберат път, който 
води до духовно усъвършенстване – не се карам с другите и не викам, а мога да преброя 
до десет и да се успокоя или просто да предложа друга, по-интересна игра. Чрез изработ-
ването на куб за помиряване детето има възможност да разбере, че то може да се чувства 
свободно: „…да изпита цялата палитра от емоции, без да се бои от наказание и без да 
има нуждата да цензурира чувствата си“ (С. Дейвид, с. 269). По този начин то научава и 
няколко основни урока:

– „Емоциите преминават. Те са преходни. В мисловната реалност няма нищо, което 
да изисква действие“;

– „Емоциите не са страшни. Аз съм много повече от едно чувство, независимо колко 
силно и плашещо изглежда в момента“;
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– „Емоциите са наши учители. Те съдържат информация, която ми помага да разбера 
кое е важно за мен и за другите“ (С. Дейвид, с. 269).

Елемент „самоконтрол“: На учениците може да се предложи симулативна игра, в 
която да се използва кубът. Посредством нея те имат възможност да осъзнаят своята 
собствена отговорност за поведението и реакциите си и да изградят умения за самокон-
трол. Важно е да се насочи вниманието им към възможността вместо да потискаме или 
прикриваме истинските си чувства, да изчакваме правилния момент, ситуация и подход, 
в който да изразим емоциите си. Усвояването на този елемент допринася за по-високата 
адаптивност на децата към промени и успешно справяне с конфликтни ситуации.

Ход на урока
У: Здравейте, мили ученици! Нека се разделим на няколко групи – пет или шест. У 

себе си имам един зар. Той не е какъв да е зар, а специален. Всяка група ще хвърли зара 
веднъж и ще запомни числото, което се е паднало най-отгоре. След като приключим с 
хвърлянето, обсъдете в групите какво е нужно да правим, когато между нас възникне 
някакъв конфликт или неразбирателство. Предложете толкова идеи, колкото е числото, 
което ви се е паднало на зара. Да започваме!

Учениците хвърлят зара и обсъждат идеи в своите групи. 
У: Да чуем какви и колко идеи ще сподели първата група.
Д: Падна ни се числото три. Ние обсъдихме и предлагаме следните три неща, които 

можем да правим, когато възникне конфликт: 1. Да кажем на учителя/учителката за това; 
2. Да се извиним един на друг; 3. Да започнем да играем с друг ученик.

У: Чудесни идеи предлагате! Според вас до какво биха довели те – до задълбочаване 
на конфликта, или до неговото разрешаване?

Д: Биха довели до разрешаване на конфликта.
У: Останалите групи съгласни ли са с това?
Д: Да, съгласни сме.
У: Да чуем какво предлагат и другите групи!
Д: На нас ни се падна числото две. Ние предлагаме следните идеи: 1. Да не обръщаме 

внимание на дребните неща; 2. Да затворим очи и да се успокоим.
У: Прекрасни идеи предлагате! А как се чувствате, когато някой ви обиди?
Д: Чувствам се зле.
Д: Тъжно ми е.
Д: Не ми е приятно, когато някой ме обиди.
Д: Чувствам се разстроен.
У: А как бихте се чувствали, ако вие обидите някого? 
Д: Бих се чувствала зле.
Д: Ще ми е неудобно.
Д: Ще ми бъде неприятно и притеснено, че съм обидила някого.
У: Ето че и в двата случая – когато ни обидят и когато обидим някого, се чувстваме 

неприятно. Това е, защото когато обиждаме другите, всъщност обиждаме и себе си. В 
този час ще изработите куб, който да ви помага, когато възникне някакъв конфликт. Друг 
вариант е кубът за творчество, който може да използвате, когато изработвате различни 
изделия. Отворете приложението и открийте разгъвката на куба.

Д: В приложението има само една страна от куба.
У: Нека да прочетем текста от учебника, за видим какво може да направим.
Д: Трябва да се разделим на екипи от по шестима.
У: А защо шестима?
Д: Защото кубът има шест страни.
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У: Точно така. Сформирайте екипите и изберете кой от двата куба ще изработите – за 
помиряване или за творчество. С помощта на учебника може да се ориентирате как да 
съедините страните така, че да образуват куб. От какъв материал ще изработите куба?

Д: От картон.
У: А коя операция ще използвате, за да се прегъне картонът по-лесно и по-точно?
Д: Операцията биговане. 
У: Правилно. Може да изберете всеки от екипа да бигова своята страна на куба или 

един от вас да бигова по всички прекъснати линии и след това да съедините частите. 
Разгледайте предложените варианти за помиряване. Ако имате по-добри идеи и предло-
жения, реализирайте ги. Не забравяйте да украсите куба с дадените в приложението еле-
менти или с други, но така, че да стане интересен и забавен. Да си припомним правилата 
за безопасност при работа с инструментите.

1. Внимателно се изрязва с ножицата;
2. Ножицата не се насочва срещу друг ученик и се държи затворена, когато не се из-

ползва;
3. Лепилото се нанася равномерно и излишното количество се почиства;
4. При биговане пръстите се поставят по-навътре върху линията, за да не се наранят 

от ножицата.
Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Какви интересни кубове изработихте! А сега да поиграем с тях. Предложете под-

ходяща игра, в която да се използва кубът за помиряване. Ако двама ученици са се ска-
рали, как кубът може да им помогне?

Д: Ако двама ученици са се скарали за нещо, единият хвърля куба и изпълнява това, 
което се е паднало най-отгоре. След това и другият ученик може да го хвърли и да изпъл-
ни съвета, който се е паднал.

У: Какво според вас научават учениците от този куб?
Д: Научават, че не е нужно да се карат, а може да направят различни неща, за да се 

успокоят.
У: Ученици, запомнете, че лошата дума не се забравя. Човек може да прости, но ви-

наги ще я помни. Хората, които уважават и обичат себе си, не обиждат другите. Те знаят, 
че приятелството е ценно и когато си помагаме, сме по-успели и по-щастливи.

Почистете работните си места. Помислете какво трябва да промените у себе си, за да 
използвате куба за помиряване колкото е възможно по-рядко. Нека да чуем и екипите, 
които избраха да изработят куб за творчество. 

Работа с метасъдържание:
Приказка за гвоздеите
Имало едно време едно малко момче с лош характер. Било невъздържано и вечно 

се карало с другите хора. Един ден баща му отишъл при него с торба, пълна с гвоздеи. 
Дал му я и му казал: „Сине, трябва да се научиш да контролираш избухливостта си. 
Затова вземи тази торба с пирони и всеки път, когато си изпуснеш нервите, забивай 
по един от тях в оградата на нашата къща!“ 

Първия ден момчето забило 37 гвоздея в оградата! Но през следващите няколко 
седмици то се мъчело с всички сили да се контролира и да овладява емоциите си и 
броят на пироните, които забивало в оградата, с всеки изминал ден намалявал. То 
открило, че е дори по-лесно да овладява гнева си, отколкото да забива пирони!

Най-накрая настъпил денят, в който момчето не се скарало с никого, не изпуснало 
нервите си нито веднъж и не забило нито един пирон в оградата. Радостно, то спо-
делило новината с баща си, а той отвърнал: „Изключително много се радвам, сине, за 
твоя успех. Отсега нататък всеки ден, в който успееш да овладееш гнева и емоциите 
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си, изваждай по един пирон от оградата!“
Дните минавали, момчето пораснало малко и дошъл най-добрият ден досега. Това 

бил денят, в който то можело да каже на баща си, че в оградата не е останал нито 
един гвоздей! 

Бащата хванал сина си за ръката и го завел до оградата. Казал му: „Ти се справи 
добре, но погледни дупките от пироните в оградата. Тя никога няма да бъде съща-
та! Същото е и при отношенията ти с хората – когато не успееш да контролираш 
емоциите си, казваш лоши думи или правиш лоши неща, които оставят белези така, 
както дупките от пироните. Раната, причинена от думи, боли по същия начин както 
физическото нараняване. Увери се, че си в състояние да контролираш емоциите си 
следващия път, когато си изкушен да кажеш нещо, за което после ще съжаляваш!“

По материали от интернет

4.5. Тема „Назад във времето“ 

Нови знания
Цели:
• Придобиване на знания за трайност на материалите;
• Усъвършенстване на уменията за работа с разнообразни материали – природни, 
хартия, картон;
• Усъвършенстване на уменията за избор на подходящи материали според трайността 
им.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• Прилага операциите рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали 
(хартия, картон, метално фолио, тел); 
• Осъществява самостоятелен избор 
на материали и инструменти при из-
работване на изделие и безопасни ус-
ловия за работа. 
Основни дейности: изработване на 

изделие от хартия, картон и природни 
материали

Ключови идеи: трайност на матери-
алите, самостоятелен избор на материали

Необходими материали и инстру-
менти: приложение, ножици, лепило, 
линийка, природни материали – есенни 
листа

Допълнителни материали: флумас-
тери, цветни моливи, цветна хартия

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на ученици-

те за старите дървета в България. Бе-
седвайте с тях къде може да се видят 
такива стари дървета, какви видове са 
те и т.н. Разкажете им историята на 
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Байкушевата мура в Националния парк „Пирин“ или поговорете за друго вековно 
дърво, което познавате.
Исторически данни за Байкушевата мура: През август 1897 г. по препоръка на 

цар Фердинанд лесовъдът Константин Байкушев бил изпратен да проучи горите в Пи-
рин. Открил мурата по време на това пътуване. Дървото по чудо е оцеляло след уни-
щожителен пожар. То направило впечатление на Байкушев на фона на младата гора. 

Байкушевата мура е най-старото иглолистно дърво в България – на около 1300 
г., представител на вида черна мура. Константин Байкушев определил възрастта ѝ 
чрез специално доставен от Германия уред – преслеров свредел. Според последните 
изследвания дървото е високо 18,8 метра и има обиколка на ствола 7,24 метра.
► Поставете учениците в проблемна ситуация – чрез интегриране на знанията по мате-

матика да открият възрастта на дървото. Може да използвате следните числови изрази: 
260 . 5 = 300; 6 . 50 + 1 000 = 1300; 8 . 50 + 300 . 3 = 1300. Може да разделите класа на 
групи и да обявите състезание за най-бързо и вярно откриване на възрастта на дървото;

► Насочете вниманието на учениците към рубриката „Знам, научавам“. За да ги поставите 
в активна познавателна позиция, може предишния час да им дадете задачата от рубрика 
„Проучвам“. Тя предполага изява на учениците, затова осигурете време за работа с нея; 

► Обсъдете възможностите за създаване на украса за класната стая от природни или 
други материали. Обърнете внимание на видовете материали, които учениците може 
да използват, и тяхната трайност. Чрез практическо наблюдение (докосване на хар-
тиено и естествено листо) осигурете възможност на учениците да установят кой от 
двата материала е с по-голяма трайност. Поставете акцент върху произхода на двата 
материала – те са взети от дърветата, но в случая трайността на хартията е по-голяма, 
тъй като естественото листо изсъхва и умира;

► Дайте възможност на учениците да изберат с какви материали да изработят украсата. 
Осигурете възможност за избор чрез дадените в приложението елементи. Покажете 
на учениците готова украса и от двата материала – картон и природни материали, а 
също и комбинация от двете. Обсъдете възможностите за закрепване на материалите 
един за друг – с помощта на тиксо, кламер или лепило, и възможностите за закрепване 
на готовите елементи на шнур – с помощта на конец;

► Представете пред учениците различни възможности за работа – в индивидуална фор-
ма или екипно взаимодействие. Поставете и допълнителна задача от рубриката „Про-
учвам“ – ако не сте използвали рубриката в началото на часа за изява на учениците, 
като имат предвид възрастта на дадено дърво, може да кажат на какви събития според 
тях е ставало свидетел дадено дърво. 
Например, след като възрастта на Байкушевата мура е около 1300 години, това дърво 

е станало свидетел на много събития от българската история – например на Освобожде-
нието. Ако от настоящата година извадим годините на дървото (2019 – 1300), ще получим 
719 г. Байкушевата мура е станала свидетел на управлението на много наши владетели и 
събития – цар Борис I и Покръстването, цар Симеон Велики и Златния век, периода на 
Възраждането, написването на Рибния буквар от д-р П. Берон, възникването на първото 
българско училище в Габрово през 1835 г., основано от Васил Априлов, признаването на 
българската църква през 1870 г. и т.н.;
► Дайте указания на учениците за безопасна учебно-трудова дейност и отново насочете 

вниманието им към избора на материали за украсата с оглед нейното по-дълго запаз-
ване във времето; 

► Обсъдете възможностите за разположение на украсата. В края на часа обърнете вни-
мание на работата на учениците, като ги стимулирате да се самооценят по следните 
критерии:
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1. Материали, от които е изработена украсата – по-трайни; не толкова трайни, но пък 
естествено красиви;

2. Качество на изпълнение на технологичните операции;
3. Комбинация на цветовете;
4. Оригинална идея;
5. Равнище (начин) на осъществяване на екипното взаимодействие.

Ход на урока
У: Здравейте, скъпи ученици! В този час ще се пренесем назад във времето. Заедно 

събрахме природни материали, включително есенни листа. А знаете ли, че някои листа 
принадлежат на много стари дървета? Виждали ли сте такива дървета?

Д: Да, в Стара Загора има едно такова дърво – Старият чинар. Той е на 500 години и 
е много голям.

Д: В Пирин има друго дърво – Байкушевата мура. 
У: А какви видове според листата си са тези дървета? 
Д: Едното дърво е широколистно, а другото – иглолистно.
У: Правилно! По какво друго се различават тези две дървета? Дали са на еднаква 

възраст? 
Децата отговарят на поставените въпроси.
У: Байкушевата мура е най-старото дърво в България. Ще се разделите на няколко 

групи. Всяка група ще получи по един числов израз. Ако го пресметнете вярно, ще раз-
берете на колко години е това дърво. Групата, която първа открие отговора, е победител. 
Започваме, щом кажа старт! Едно, две, три, старт!

Учениците пресмятат числовия израз. 
У: На каква възраст е Байкушевата мура?
Д: Тя е на 1300 години. 
У: Как може да разберем кога се е родила тя? От годината, която сме сега, изваде-

те възрастта на мурата и ще получите годината на нейното раждане. Използвам думата 
„раждане“, тъй като в гората никой не засажда дърветата, а те се размножават сами.

Децата отговарят на въпроса. 
У: Да, много е старо това дърво. Ще ви разкажа нещо интересно за него. 
Учителят разказва за Байкушевата мура, като използва историческите факти, 

поместени по-горе.
У: Нека да прочетем текста от рубрика „Знам, научавам“, за да научите по какъв друг 

начин може да се определи възрастта на едно дърво.
Ученик чете текста от учебника. 
У: Някои листа идват от много стари дървета. Какво ли биха ни казали, ако можеха 

да говорят? 
Учениците изказват предположения. 
У: Днес ще изработите есенна украса. За целта може да използвате два вида матери-

али – естествени листа и листа от картон. Донесох ви такава украса. Как мислите, кой от 
материалите е с по-голяма трайност – естествените листа или тези от картон? 

Д: Листата от картон са с по-голяма трайност, а естествените – с по-малка.
У: А защо това е така? 
Д: Защото естествените листа изсъхват и се натрошават, а картонът не е жив материал 

и не се променя.
У: Правилно. А какво е общото между картонените и естествените листа?
Д: Общото е, че и двете са взети от дърветата. За направата на хартия и картон се 

използва дървесина.

3. Книга за учителя по технологии и предприемачество за 4. клас – Г. Иванов и др.
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У: Вярно. А кой от двата материала ще бъде по-траен за нашата украса?
Д: По-траен ще е картонът.
У: Използването на кой материал в по-голяма степен щади природата?
Д: Използването на естествените листа, защото за тяхната направа не е нужно отси-

чане на дървета.
У: Като знаете всичко това, преценете кои материали ще използвате за направата на 

есенната украса. В приложението имате листа, някои от които не са цветни. Изберете как 
да ги оцветите. Може да използвате картон и природни материали едновременно, като ги 
комбинирате. Ако искате вашето естествено листо да има картонено лице, помислете как 
ще го прикрепите. Изберете и по какъв начин ще работите – индивидуално или в екип. 
Помислете как украсата би станала по-интересна и оригинална. Предлагам всеки от вас 
да напише отзад на своето листо на какво е станало свидетел дървото, от което идва, и 
как се е чувствало.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Каква прекрасна есенна украса имаме вече! При това не каква да е, а такава, която 

ни разказва разни неща от миналото. Преди да изберем къде ще разположим украсата, 
разкажете какво ви пошепнаха листата, от какви материали ги изработихте, кои техноло-
гични операции използвахте, по какъв начин съединихте лицата за листата, каква инте-
ресна идея приложихте.

Изява на учениците: Осигурете време, в което учениците да споделят какви идеи 
са приложили, какви материали са използвали, по какъв начин са ги съединили, кое е 
предимството на изработеното от тях изделие и т.н. Насочете вниманието им върху по-
ставянето на самооценка на базата на обсъдените и приети критерии. Като индикатор из-
ползвайте стълбичката за самооценка от рубриката „Успявам, успяваме“ – първо, второ 
или трето място заемат учениците и защо.

4.6. Тема „Екологичен автомобил“ 

Нови знания
Цели:
• Придобиване на знания за различните източници на енергия и тяхното приложение 
в бита;
• Усъвършенстване на технологичните операции;
• Усъвършенстване на уменията за предлагане на целесъобразни идеи. 
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• Дава примери за използване на различни източници на енергия за задвижване на 
познати уреди и машини;
• Прилага операциите рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали 
(хартия, картон, метално фолио, тел). 
Основни дейности: изработване на изделие от хартия, картон
Ключови идеи: източници на енергия, задвижване на познати уреди и машини
Необходими материали и инструменти: приложение, ножици, лепило, линийка
Допълнителни материали: флумастери, цветни моливи, цветна хартия

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за замърсителите на околната среда. Подхо-

дяща за това е играта „Ако аз съм Земята“. Учениците може да бъдат подредени в 



35

кръг (или да останат по местата си, 
ако чиновете са подредени под фор-
мата на буквата „п“). Целта на играта 
е чрез наподобяване на формата на 
планетата Земя учениците да проявят 
емпатия, за да стигнат до идеята, че 
не бива да замърсяваме нашата пла-
нета. Може да използвате топка и да 
я хвърляте към учениците, като зада-
вате въпроса „Ако ти беше Земята, 
какво щеше да те натъжава?“. След 
играта обобщете дадените отговори;

► Разделете класа на няколко екипа и 
поставете въпрос за обсъждане: „Как-
во според вас замърсява най-много 
природата?“. Дайте кратко време на 
учениците, след което изслушайте 
техните отговори. Беседвайте и върху 
познатите начини за придвижване на 
автомобилите – чрез течни горива и 
електрическа енергия от батерии. На-
сочете вниманието на учениците към 
възможността да се използват естест-
вените енергийни източници (слънце, вода и вятър) за задвижване на автомобилите;

► Поставете задача на екипите да изработят модел на електрически автомобил, който 
не би замърсявал природата (автомобил на бъдещето). Ориентирайте ги, като насо-
чите вниманието им към техническите рисунки за изработване на модела. Обърнете 
внимание и на предлагането на оригинални идеи – всеки екип да измисли име на своя 
автосалон или фирма за производство на автомобили; 

► Диференцирайте задачите по степен на трудност, като ориентирате учениците към 
текста от рубриката „Предлагам идея“ – да измислят марка на модела или моде-
лите, емблема, реклама и т.н. За учениците с обучителни затруднения или специ-
ални образователни потребности е предвидена задача, илюстрирана най-вдясно в 
зеленото поле – изрязване на част от разгъвката на модела и залепването ѝ на лист 
хартия;

► Припомнете на учениците инструкциите за безопасна работа и технологичните опе-
рации за по-прецизно и точно изработване на модела (картонът се прегъва по-добре, 
когато се бигова);

► Осигурете време на екипите да представят своите идеи и да се самооценят по отноше-
ние на: новост и оригиналност на идеите; прецизност на извършване на технологични-
те операции, естетически вид на изделието; функционалност на модела (ще замърсява 
ли природата).

Ход на урока
У: Здравейте, ученици! Ще изиграем една интересна игра. Подредете се в кръг. За-

творете очи и си представете, че вие сте планетата Земя. Представихте ли си? Върху вас 
живеят много хора и растения, движат се автомобили, животни. А сега отворете очи. 
Започваме играта! Аз ще подавам на всеки от вас малка топка, а вие ще отговаряте. Ако 
ти беше Земята, какво щеше да те натъжава?
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Д: Щеше да ме натъжава това, че хората изсичат много дървета.
У: Ако ти беше Земята, какво щеше да те натъжава?
Д: Щеше да ме натъжава това, че хората ме замърсяват.
У: Ако ти беше Земята, какво щеше да те натъжава?
Д: Това, че някои животни вече са на изчезване.
У: Ученици, разбрахме, че ако сме на мястото на Земята, много от нещата, които се 

случват на нея, нямаше да ни се харесват. Това е така, защото тя е наш дом, а ние често 
с нашето необмислено поведение замърсяваме Земята. Сега ще се разделим на няколко 
екипа – така, както желаете да работите в този час. Нека всеки екип да реши от какво 
най-много се замърсява нашата планета.

Д: Най-много се замърсява от дейността на хората.
Д: Замърсяват я автомобилите и изгорелите газове.
Д: Замърсява я това, че се изсичат много дървета и няма достатъчно кислород.
Д: Замърсяват я големите заводи и фабрики, защото изхвърлят отровни вещества.
У: Едни от основните замърсители на Земята са изгорелите газове от автомобилите. 

Вие знаете, че горивата се произвеждат от нефт. Откъде се взема той?
Д: От недрата на земята.
У: А защо казваме, че не може до безкрай да използваме нефта?
Д: Защото той ще свърши.
У: А когато употребим всичкия нефт, тогава с какво ще се движат автомобилите?
Д: Може да се движат с електричество.
У: Откъде автомобилите ще вземат електричество?
Д: Ще се зареждат от батерии.
У: А дали може да използваме възобновяеми източници на енергия? Спомняте ли си 

кои са те?
Д: Да. Те са слънцето, вятърът и водата.
У: Според вас човечеството може ли да измисли автомобил, който се задвижва с по-

мощта на слънчева енергия? 
Учениците дават обосновани предположения. 
У: В този час вие ще бъдете автомобилни конструктори и дизайнери. Вашата задача 

ще бъде да проектирате автомобил на бъдещето, който няма да замърсява околната сре-
да. Решете какво име ще дадете на вашата фабрика за производство на екологични авто-
мобили, как ще се зареждат те, каква марка и емблема ще имат моделите. Автомобилите, 
които се движат с течни горива, откъде зареждат нафта или бензин? 

Д: От бензиностанциите.
У: Да, но вашият модел ще бъде екологичен – ще зарежда батериите си от други 

станции или направо от слънцето. Разгледайте техническите рисунки в учебника, за да 
се ориентирате по-добре как може да стане зареждането. А от какъв материал ще изра-
ботите изделието?

Д: Ще го изработим от картон?
У: Кога картонът се прегъва по-добре и по-правилно?
Д: Когато го биговаме.
У: Вярно! Изберете тези технологични операции, с които да постигнете желания ре-

зултат. Дайте идеи за автомобили, за които човечеството не е чувало досега.
Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Виждам, че екипите са изработили страхотни модели на автомобили и специални 

станции за тяхното зареждане. Да чуем как се справи първият екип.
Д: Ние измислихме име на нашия завод. Той се казва „Бъдеще“. Марката на автомо-

била е Sun – „слънце“, тъй като използва енергията на слънцето. Затова и емблемата му е 
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слънце. Ние нямаме станция за зареждане, тъй като това не е нужно – отгоре на автомо-
била поставихме слънчеви панели, които сами се зареждат от слънцето.

У: Много добри идеи! Да чуем как се справи вторият екип.
Д: Нашите автомобили не се задвижват от енергията на слънцето, а от енергията на 

вятъра. Отгоре на всеки автомобил сложихме перки, които се въртят от вятъра. Така се 
произвежда енергия и автомобилът може да се движи. Освен това, когато автомобилът се 
движи, той сам произвежда енергията си, защото перките се задвижват от предизвикания 
от движението вятър. Затова не е нужна и станция за зареждане.

У: Какви оригинални идеи! Чудесно сте се справили! Някой помогна ли ви, или вие 
сами измислихте това? 

Д: Сами го измислихме!
У: Браво на вас! Нека всеки екип сам да си постави оценка и да каже защо тя е такава.
Д: Ние заставаме на първата стълбичка, защото идеята ни е много оригинална – авто-

мобил, който се задвижва от вятъра.
Д: Ние също заставаме на първата стълбичка, тъй като имаме и станция, от която да се 

зареждат автомобилите. Освен това поставихме емблеми на нашите модели със слънца, 
защото такава е марката на автомобила. Изрязвахме правилно и точно. Прегъвахме, като 
използвахме биговане.

У: Сега кажете как се чувствате, когато помагате на природата да бъде чиста?
Д: Аз се чувствам прекрасно, защото зная, че всички растения, животни и хора ще 

живеят в чист дом.
Д: Аз се чувствам щастлива.
Д: Аз се чувствам много добре.
Д: Аз се чувствам вдъхновен.
Д: Радвам се, че ще мога да играя на чиста планета – не само аз, но и всички деца.

ВАЖНО!
Темата може да бъде осъществена както в индивидуална, така и в екипна форма на 
работа. Всеки учител познава най-добре своите ученици и може да подбере най-целесъ-
образните методи и средства за осъществяване на педагогическото взаимодействие.

4.7. Моделиране с тел

Нови знания
Цели:
• Придобиване на знания за безопасност на труда при работа с тел;
• Формиране на умения за работа с тел чрез огъване и моделиране;
• Усъвършенстване на уменията за проява на инициативност и предприемчивост.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• Прилага операциите рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали 
(хартия, картон, метално фолио, тел); 
• Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа с различни материали (хартия, картон, пласт-
маса, метално фолио, тел).
Основни дейности: изработване на изделие от тел с плюш
Ключови идеи: безопасност на труда, работа с тел
Необходими материали и инструменти: тел, клещи 
Допълнителни материали: мъниста 
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Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за различните инструменти за работа и за без-

опасността на труда. Подходяща за това е играта „Аз казвам, а ти продължи“. Учите-
лят започва с думите „Хартията я режем с…“, а учениците трябва да назоват с какъв 
инструмент се реже хартията.
Хартията режем с...? – ножица
Дървесината режем с…? – трион
Хляба режем с…? – нож
Дебел картон режем с…? – макетен нож
Тел режем с…? – клещи
Идеята на играта е да се представи инструментът, с който се реже тел – клещи;

► Дайте възможност на учениците да споделят своите наблюдения за използването на 
клещи у дома – да разкажат какво друго се реже с тях. Помолете учениците да извадят 
декоративната тел от пакетчето с материали. Нека по опитен път да установят дали 
тя се огъва лесно. Насочете вниманието им към инструмента, с който безопасно се 
режат такъв тип материали. Поставете акцент върху безопасното рязане, което става 
с клещи, а не с ножица. Изведете новото понятие „безопасност на труда“. Дайте и 
други примери на учениците – например безопасно ли е да режем хартия с нож, ще се 
нарушат ли изискванията за безопасност на труда, ако режем хляба с ножица;

► Осигурете възможност на учениците да изберат формата на работа – индивидуална 
или екипна. Поставете ги в проблемна ситуация, като насочите вниманието им към 
броя на елементите, с които разполагат. По ваша преценка може да предложите идея 
– с всички изработени елементи да оформят общо пано на тема по избор – например 
нашият град, нашата градина на приятелството, нашият клуб и др. Учениците може да 
работят и в екипи, като всеки екип работи по различна тема. Възможно е да се използ-
ва и състезателен елемент;

► Ако е необходимо, демонстрирайте 
огъването и рязането на телта. Поста-
вете акцент върху онази част от клещи-
те, с която се реже тел – не с върха, а 
с вътрешната част на клещите. Дифе-
ренцирайте задачите по степен на труд-
ност, като предложите изработване на 
елементи и от хартия – за допълване на 
паното или за използването на мъниста 
при моделирането с тел (за учениците с 
изпреварващ темп на развитие). Ако в 
клас имате ученици със специални об-
разователни потребности, включете за-
дача за моделиране на по-прости обек-
ти от двете парчета тел – например две 
релси или улица, алея и т.н;

► Поставете задача на учениците след 
приключване на работа да споделят с 
какво според тях конструирането се 
отличава от моделирането (констру-
ирането изисква подреждане на от-
делни елементи в едно смислено цяло, 
а моделирането изисква оформяне на 
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изделие само от един елемент чрез промяна на неговата форма (притискане, огъване, 
усукване и т.н.); 

► Оформете общото пано и дайте възможност на екипите да представят своите изделия. 
Предложете на учениците да разтълкуват поговорката „За човешкото тяло резервни 
части няма“. Свържете я с изискванията за безопасност на труда. Обобщете цялост-
ната дейност на учениците чрез рубриките „Чувствам се“ и „Променям“, като изслу-
шате предложенията на учениците.

Ход на урока
У: Здравейте, мили деца! Ще ви помоля да си затворите очите за момент и всеки от 

вас да протегне напред едната си ръка. Аз ще поставя нещо в нея, а вие ще се опитате да 
познаете какво е то. Едно, две, три, затворете очи! Опипайте внимателно това, което е в 
ръцете ви. Кажете какво е то, но без да отваряте очи?

Д: Прилича на пръчица, но е меко.
Д: Може би е някаква диадема за коса.
Д: На мен ми прилича на въженце.
У: Хайде сега отворете очи! Какво е това?
Д: Това е тел.
У: Правилно. А сега ще изиграем набързо една игра. Тя се казва „Аз започвам, ти 

продължи“. Хартията се реже с…
Д: Ножица.
У: Дървесината се реже с…
Д: Трион.
У: Хлябът се реже с…
Д: Нож.
У: Картонът се реже с…
Д: Реже се с макетно ножче.
У: Телта се реже с…
Д: Ножица.
У: Хм, да опитаме и да видим дали може да се реже с ножица. Малко е трудно, но все 

пак се реже. А с какъв друг инструмент може да се отреже телта лесно и безопасно? 
Децата отговарят на въпроса.
У: Телта се реже най-безопасно и най-лесно с клещи. Ето сега ще ви покажа как става 

това. Поставям я малко по-навътре и хоп – отрязва се лесно и безопасно. А защо според 
вас трябва да режем хляба с нож, а не с ножица?

Д: Защото с нож се реже по-лесно.
У: Правилно. Когато режем хляба с нож, не се нарушават изискванията за безопас-

ност на труда. А кога ще се нарушат те – когато режем тел с ножица, или когато я режем 
с клещи?

Д: Изискванията за безопасност на труда ще се нарушат, когато режем тел с ножица.
У: Това е точно така. Това означава, че трябва да работим безопасно, за да не се на-

раним или да нараним някой друг. Според вас какво може да изработим с тази мека тел?
Д: Може да изработим цветя или някакво животно.
Д: Може да направим автомобил.
У: С колко елемента разполага всеки от вас?
Д: С по два елемента.
У: Предлагам ви най-напред да решите какво да изработите с телта, а след това пре-

ценете дали елементите ви стигат. Ето, вижте какво изработих аз – пеперуда. Колко еле-
мента тел са използвани?
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Д: Два елемента.
У: Как разбрахте, че пръчиците тел са две?
Д: Разбрах по това, че пеперудата има два цвята.
У: Правилно. А какво би направил някой, който иска да изработи цвете със зелена 

дръжка, но не разполага с тел със зелен цвят?
Д: Може да си разменим пръчиците.
У: Чудесно! Помислете как ще работите – индивидуално или в екип. Ако искате, на-

края можем да оформим едно общо пано, обща картина с всички изделия. Какво ще ка-
жете за картина „Нашата градина на приятелството“ или „Нашият парк“. В края на часа 
ще решим как да подредим готовите изделия. Ако някой от вас има нужда от помощ при 
рязането на телта, може да дойде при майстор „Клещи“ – това съм аз. Ще бъда на ваше 
разположение и ще ви помагам. 

У: Виждам, че сте изработили много интересни изделия с телта. Представете ги.
Д: Ние работихме в екип. Изработихме пеперуда, къща и дърво.
У: А вие какво извършвахте с телта – конструиране или моделиране?
Д: Ние извършихме моделиране.
У: Каква според вас е разликата между конструиране и моделиране?
Д: При моделирането огъваме телта и от една пръчица моделирахме обект. При кон-

струирането се подреждат няколко части така, че да образуват нещо цяло.
У: Добре. Какво сте приложили, за да изработите тази пеперуда?
Д: Моделиране.
У: А ако поставим пеперудата върху цветето, моделиране ли е това?
Д: Не, това е конструиране, защото те двете образуват нещо цяло – пеперуда, кацнала 

върху цвете.
У: Браво! Отлични отговори! Нека сега оформим нашата картина!
Децата оформят общо пано или картина с всички изделия.
У: Нека сега да седнем в кръг и да изиграем още една игра. Аз ще питам всеки от вас, 

а вие ще отговаряте: Кога се чувствате по-добре – когато си сътрудничите с някого или 
когато работите сами?

Д: Когато си сътруднича.
Д: Когато работя с друг.
Д: Когато си сътруднича.
Д: Когато работя сам.
У: Защо ти харесва повече да работиш сам?
Д: Защото така работя по-спокойно.
У: Добре. А ако си се оплел във въжета като лъва от баснята „Лъв и мишка“, тогава 

някой трябва да ти помогне, нали така!
Д: Да, така е.
У: Неслучайно хората са казали, че „Сговорна дружина…
Д: …планина повдига!“
У: А вие какво може да правите, за да намирате сътрудници в работата?
Д: Може да си помагаме.
Д: Може да отстъпваме и да не се караме.
Д: Да се разбираме.
Д: Да приемаме мнението и идеите на другите.
Д: Да търсим помощ и да признаваме, когато някой е по-добър в нещо от нас.
У: Правилно! Всеки от нас си има силни страни. С една дейност се справяме по-добре, 

с друга – не чак толкова добре, но е важно да показваме най-доброто от себе си.
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4.8. Тема „Най-доброто от моя ден“

Нови знания 
Цели: 
• Придобиване на знания за устойчивост на конструкцията;
• Усъвършенстване на уменията за наподобяване на позната форма от изрязани еле-
менти;
• Усъвършенстване на уменията за проява на инициативност и предприемчивост;
• Усъвършенстване на уменията за самостоятелно планиране на технологичните ета-
пи при изработване на изделие;
• Възпитаване на емоционална интелигентност.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа; 
• Разбира ролята на контрола върху качеството и на самоконтрола при изпълнение на 
практическа задача; 
• Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие. 
Основни дейности: изработване на изделие от картон – модел на балон
Ключови идеи: устойчивост на конструкцията, насочване на вниманието към поло-

жителните преживявания
Необходими материали и инструменти: картон 
Допълнителни материали: шнур, флумастери, цветна хартия

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за конструкциите – какво представляват, 

от какви материали може да се изгра-
дят и т.н. Бихте могли да използва-
те пластмасови или дървени кубче-
та от конструктор, за да онагледите 
конструкцията. Поставете задача на 
учениците да затворят очи и да си 
представят как би изглеждала кон-
струкцията на доброто – от какви 
елементи се състои то;

► По ваша преценка при обсъждането 
учениците може да работят в по-мал-
ки групи (по двама) или в по-големи. 
Дайте им възможност дори да нарису-
ват (по тяхно желание) как си предста-
вят „конструкцията на доброто“. Оси-
гурете време за споделяне на идеите. 
Насочете вниманието на учениците 
към здравината на „конструкцията на 
доброто“ – по какъв начин е нужно да 
се съединят елементите така, че тя да 
бъде по-здрава;

► Покажете на учениците изработено 
изделие, на което е написано най-доб-
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рото от вашия ден. Направете технически анализ на изделието – от какви части се 
състои, как са съединени, какви са формата и функциите на модела на балон. По ваша 
преценка представете на учениците историите, написани от деца (виж в примерното 
педагогическо взаимодействие);

► Желателно е формата на работа да бъде индивидуална, за да може всеки ученик да 
сподели най-доброто от своя ден чрез изработването на изделието. Поставете акцент 
върху наподобяването на формата на летящ балон и необходимия брой елементи за 
това (виж синьото поле в темата). За диференциране на учебно-трудовите задачи по 
степен на трудност насочете вниманието на учениците към възможността моделът 
да бъде изработен с повече елементи. Задайте на учениците тема за размисъл – кога 
конструкцията на балона би била по-здрава – когато е изработен с повече или по-мал-
ко елементи. При необходимост демонстрирайте начина за закрепване на елементите 
един за друг; 

► По-лесен вариант на изработване на изделието е направата му само от един елемент 
(виж балона на Жоро в зеленото поле). Тази задача е подходяща за ученици с обучи-
телни затруднения или за такива със специални образователни потребности; 

► Беседвайте с учениците за възможностите за закрепване на споделеното на балона 
– насочете вниманието им към показаните варианти в синьото и зеленото поле в учеб-
ника. Актуализирайте знанията за изработване на куб (в случая кош на балона) от 
дадена разгъвка. Дайте възможност на учениците да предложат и други идеи за зак-
репване на споделеното добро и да ги реализират;

► Обсъдете и изберете място за окачване на готовите изделия. Оценете изделията спо-
ред здравината на конструкцията и според оригиналните предложени идеи и намерени 
решения за закрепване на посланието. Насочете вниманието на учениците към рубри-
ките „Чувствам се“ и „Променям“. Полезна за това е играта „Как се чувствам и какво 
да променя“. Учениците застават в две редици един срещу друг – може да са прави 
или седнали на земята. Ученикът от едната редица казва на отсрещния ученик фраза, 
с която назовават действие (например „говоря в час“), а другият ученик му съобщава 
как се чувства (например „лошо“ или „зле“). След това първият ученик казва нещо, 
с което да промени чувствата на партньора си (например „спирам да говоря, за да 
не преча“), а другият ученик споделя как се чувства след промяната на поведението. 
Всяка двойка ученици си разменя общо 4 реплики. 

Ход на урока
У: Добър ден, ученици! Ще ви разкажа нещо интересно, но преди това ще направим 

състезание с тези кубчета от конструктор. Разделете се на три отбора. Всеки отбор ще 
разполага с няколко кубчета и трябва да построи нещо, което да наподобява някакъв 
обект или предмет. Имате съвсем кратко време за работа. Готови, старт! 

Учениците изпълняват поставената задача. 
У: Виждам, че вече сте готови! Да видим какво конструирахте.
Д: Ние построихме влак.
Д: Нашият екип построи кула.
Д: А ние направихме пирамида от кубчетата.
У: Справихте се прекрасно! За да изградим една конструкция, са ни нужни елементи 

от някакъв материал. А сега затворете очи и си представете как би изглеждала една „кон-
струкция на доброто“. Докато вие мислите, аз ще ви прочета нещо, но не отваряйте очи!

Моят разказ за доброто
Автор: Мария Хорозова, 10 г., град София
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„Доброто е това, от което всеки има нужда. Добрите думи докосват сърцето ни, 
добрите постъпки ни трогват, а добрите мисли ни правят по-добри хора. Доброто 
винаги ни предизвиква и ние да се представим добре и да направим нещо хубаво за 
някого.

Представям си доброто като красива многоцветна дъга. Тя се появява внезапно. 
Радва ни с цветовете си. Блести и прави деня ни по-хубав и весел. Дъгата е като доб-
рото. Голяма или малка, тя ни дарява щастие, топлина и надежда. Пъстра е като 
добрите хора. Те са много различни, големи или малки, възрастни или млади, мъже 
или жени, черни или бели, но с благородни постъпки. Хубаво е, че има добри хора по 
земята, които да помогнат в труден момент и дори да сбъднат мечти.

Познавам един добър човек. Това е моят дядо. Мама много пъти ми е разказвала за 
някои негови добрини. Веднъж, когато работел в едно училище, успял да спаси децата 
от падаща мазилка. Друг път помогнал на съсед да поправи трактора си и да прибере 
житото от полето. Когато един щъркел си счупил крака и не могъл да отлети с ято-
то си, моят дядо го прибрал и го гледал цяла зима – до пролетта. Щъркелът оздравял 
и отлетял. Така отлита и доброто на дядо при тези, които се нуждаят от него в 
труден момент.

Има много добри хора като моя дядо. Когато видя дъга, се усмихвам, защото знам, 
че където и да съм по света, доброто е с мен и около мен и винаги има надежда, свет-
лина и доброта. Вярвам, че доброто е навсякъде около нас, защото така ме учи дядо.“

У: Сега отворете очи и споделете вие как си пред-
ставяте конструкцията на доброто или самото добро.

Д: Аз си представям конструкцията на доброто да е 
съставена от три елемента.

У: Чудесно! Кои са те?
Д: Те са – да съм добра, да помагам и да обичам.
У: Я да видим как би изглеждала тази конструкция 

– доброта, помощ, обич. Може да нарисуваме твоето 
добро като цвете. Колко елемента има то?

Д: Има три елемента и един, който ги свързва.
У: Точно така! Да чуем някой друг как си представя доброто.
Д: Аз си го представям като фея, която лети около нас.
Д: Аз си го представям като малко животно – кученце.
Д: А аз като пеперуда.
У: Според вас възможно ли е доброто да се състои от различен брой елементи – поня-

кога един, друг път три или повече, но все да е добро?
Д: Да, възможно е – зависи колко добро си направил или видял.
У: Това е много интересно. Вижте аз каква конструкция за добро си изработих. От 

колко елемента се състои? Да ги преброим!
Д: Един, два, три, четири, пет, шест.
У: От цели шест елемента! Защо това е така? Я погледнете – на всеки елемент има 

нещо записано. Да го прочетем!
Д: „Днес се срещнах с моята най-добра приятелка.“ 
Д: „Днес си играх с моето куче.“
Д: „Днес гледах любимия си филм.“
Д: „Мечтая да отида на екскурзия.“
Д: „Мечтая да имам малка къща с двор.“
Д: „Мечтая да летя с балон.“
У: Колко много добри неща има в моите мисли! От колко части се състои изделието?

обич
доброта

помощ
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Д: Състои се от шест части, а отдолу има и кош.
У: Как са съединени цветните елементи?
Д: Съединени са с помощта на лепило.
У: В този час всеки от вас ще си изработи модел на балон за мечти или модел на балон 

за най-добрите неща, които му се случват. Моделът може да бъде изработен от една или 
повече части. Помислете кога конструкцията ще бъде по-здрава – с повече или с по-мал-
ко елементи. Сега ще ви покажа как да съедините отделните части така, че да се наподоби 
формата на балон. А който желае моделът му да стане по-здрав, може да използва едната 
част за шаблон и да си очертае още елементи. Разгледайте рисунките в учебника и по-
мислете по какъв начин може да закрепите бележката с най-доброто от вашия ден. А дали 
бихте могли да го напишете направо на цветните елементи? Тези, които желаят, може да 
си изработят и кошче, което да се закрепва тук отдолу.

Учениците изпълняват практическата задача.
У: Виждам, че сте готови. Нека да видим как изработихте вашите изделия – от колко 

елемента се състои конструкцията, къде поставихте листчето с най-доброто от вашия ден 
или вашата мечта.

Д: Аз изработих моя модел на балон от четири елемента, защото днес имам четири 
доб ри неща. Написах ги върху цветните страни на балона, защото така ми харесва повече.

У: Чудесна идея! Ето вече имаме една конструкция, която е здрава! А също така иде-
ята за написването на добрите неща на цветните части на балона е много интересна и 
спестява време! Да видим и моделите на останалите!

Д: Аз направих своя модел от повече елементи – шест. Очертах допълнителни елемен-
ти, като използвах единия елемент от приложението за шаблон. Отдолу си направих кош, 
в който да поставям моите мечти. Тях написах на лист хартия, който направих на ролка 
и го завързах с конец. 

У: Ех, че оригинална идея! Браво на теб! А според теб здрава ли е твоята конструк-
ция?

Д: Здрава е, защото е с повече елементи. 
У: Ученици, днес вие работихте усърдно и прецизно! Поздравявам ви за свършената 

работа, но най-вече за това, че сте успели да откриете и да запишете толкова много добри 
неща! И както една конструкция се нуждае от достатъчно елементи, съединени подходя-
що, за да е здрава, така и добрите неща чакат да ги сътворим, а също и да ги забелязваме.

Изява на учениците: Осигурете кратко време на учениците да разкажат за начина на 
изработване на изделието и приложените идеи.

Работа с метасъдържание: 
Игра „Как се чувствам и какво да променя“, описана в методическите съвети.

ВАЖНО!
Темата е част от идеята едно изделие да продължи да служи през цялата учебна го-
дина като възпитателно и образователно средство. Съдържанието предполага висока 
мотивираност на учениците, тъй като то не се ограничава в рамките на един учебен 
час. В междучасията, в заниманията по интереси или по време на организирания отдих 
на учениците те биха могли да записват на лист най-доброто от своя ден или мечтите 
си. Системното използване на изделието би допринесло за укрепване на вниманието и 
концентрацията на децата, както и за съсредоточаване върху положителните неща в 
ежедневието.
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4.9. Тема „Патронът на моето училище“ 

Затвърдяване на знанията
Цели: 
• Усъвършенстване на уменията за извършване на различни технологични операции 
– изрязване, съединяване, пробиване, биговане и др.;
• Усъвършенстване на уменията за планиране на дейността, включващо избор на: 
материали, технологични етапи;
• Възпитаване на положително отношение към живота и дейността на видни личности 
от българската история.
• Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа;
• Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие. 
Основни дейности: изработване на изделие от хартия и картон
Ключови идеи: избор на материали, предлагане на идеи, планиране и организиране
Необходими материали и инструменти: цветен или бял картон А4, листа от из-

ползвана тетрадка, ножица, лепило, телбод, перфоратор, шнур или текстилна лента 
Допълнителни материали: флумастери, цветна хартия

Методически съвети:
► Припомнете на учениците кое име носи вашето училище. Проведете беседа за това 

защо за имена на училища, улици, отбори се избират имена на бележити личности. 
Желателно е при обсъждането да разделите учениците на групи от по двама или по-
вече души. Осигурете време за изказване на мненията на учениците и ги обобщете;

► Поставете задача на учениците да 
изработят модел на книжка, в коя-
то да представят накратко живота 
и дейността на патрона, чието име 
носи училището ви. Ако той е поет, в 
книжката може да се включат негови 
произведения (стихотворения, песни 
и др.) Дайте възможност на ученици-
те да изберат формата на работа – ин-
дивидуална или екипна, като екипите 
може да изберат да изработят по-го-
лям модел на книга или постер;

► В една част на класната стая (жела-
телно е отпред или по средата, ако 
чиновете са подредени под формата 
на буква „п“) да поставите телбод, 
перфоратор и някои допълнителни 
материали – цветна хартия, картон, 
текстилна лента и др. Поставете ак-
цент върху начините за съединяване 
на отделните елементи на модела на 
книга. Покажете на учениците раз-
лични модели на книжки и насочете 
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вниманието им към откриване на начините за съединяване – чрез телбод, с помощта 
на перфоратор, с лепило и т.н;

► Друга възможност за диференциране на задачите по степен на трудност е моделът 
на книжка от зеленото поле – тип оригами (чрез прегъване) и моделът, изработен от 
стара тетрадка. Осигурете условия на учениците да изберат кой модел искат да изра-
ботят, като им представите и различието при формите на книжките – едни са правоъ-
гълни, други са със заоблени ъгли, трети имат по-нетрадиционни форми (изрязване с 
къдрава ножица, използване на перфоратор – пънч, шаблони и т.н.);

► Обърнете внимание на съединяването на листовете. Ако това ще стане чрез перфори-
ране или с телбод – добре е всички листове заедно с кориците да се перфорират или 
прикрепят едновременно. Ако е необходимо, демонстрирайте прегъването на дипляна 
от лист хартия. Дайте възможност на учениците да предложат и други идеи за модели 
на книжки и да ги осъществят;

► Заедно оценете изделията по определени критерии, например оригиналност на идеите 
за форма, точност при съединяването на елементите, прецизност при изрязването, це-
лесъобразно планиране на дейността, начин на представяне на патрона на училището;

► Определете време в края на часа, в което учениците да изразят кое ги кара да се чувст-
ват горди, че са ученици в това училище, и какво може да направи всеки, за да пази 
доброто име на училището. Обсъдете за какво ще служат моделите на книжки – за 
поставянето им на табло във фоайето или за запознаване на по-малките ученици с 
дейността на патрона на училището.

Ход на урока
У: Здравейте, ученици! Приготвих ви една много специална и интересна игра. Аз ще 

ви подавам малка топка, а вие ще отговаряте на това, за което ви питам. Да започваме! 
Чие име носи нашето училище?

Д: Името на Васил Левски.
У: Кое е истинското име на Васил Левски?
Д: Васил Иванов Кунчев.
У: Къде е роден той?
Д: В град Карлово.
У: Как още наричат Левски?
Д: Наричат го Дякона.
У: Защо го наричат Левски?
Д: Защото веднъж той прескочил голям трап – скокът му бил лъвски.
У: С каква дейност се е занимавал Васил Левски?
Д: Занимавал се е с основаването на революционни комитети.
У: Защо се е занимавал с тази дейност?
Д: Защото искал всички да живеят в свободна България.
У: Левски умира, но и днес той продължава да живее в нашата памет. Защо?
Д: Защото неговото дело е велико и ние винаги ще го помним.
У: Да, много от известните дейци от нашето минало все още са сред нас, защото учи-

лища, улици и др. носят техните имена. А защо трябва да помним техните имена?
Д: Защото те са направили нещо важно за България.
У: Например защо трябва да помним името на Иван Вазов?
Д: Защото той е написал много стихотворения за деца, които изучаваме и до днес.
У: Кое известно стихотворение е написал Иван Вазов?
Д: „Аз съм българче“.
У: Прекрасно стихотворение! Тъй като наближава патронният празник на училището 
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ни, би било чудесно да измислим начин, чрез който да представим живота и делото на на-
шия патрон. Предлагам ви в този час да изработим модели на книжки, в които да сложим 
снимки, мисли и цитати и да представим делото на Васил Левски. Това е нужно, за да по-
четем неговото дело и паметта му. Ако искате, може да представим книжките на малките 
ученици, за да им покажем колко много се гордеем с името на училището ни. Донесох ви 
няколко модела на книжки. Да разгледаме този – какви материали са използвани?

Д: Картон, листове от тетрадка, текстилна панделка.
У: А по какъв начин са съединени отделните части?
Д: Съединени са с панделка, а отворите са направени с помощта на перфоратор.
У: Как са закрепени елементите на този модел?
Д: Закрепени са с перфоратор.
У: Да, така е. А при другия модел как са закрепени?
Д: При него са закрепени с помощта на лепило.
У: Какъв извод може да направим?
Д: Че отделните части на книжката може да бъдат закрепени по различен начин.
У: Правилно. А за третия модел изисква ли се закрепване на частите?
Д: Не, защото той е изработен само чрез прегъване.
У: Помислете добре какъв модел искате да изработите – модел на книжка или дипля-

на чрез прегъване на лист хартия с цвят по избор. Важното е да ви хрумнат оригинални 
идеи и да ги реализирате. Решете как ще работите – самостоятелно или в екип с някого. 
Може да изработите и по-голям модел на книга, ако работите в екип. Който от вас желае, 
може да идва при мен, когато има нужда от помощ – за изработването на дипляна, за 
съединяването на елементите на книжката и т.н. Добре е да обсъждате и обменяте идеи. 
Решете за какво ще използваме книжките – за изложба във фоайето или ще ги представим 
на по-малките ученици. Ако желаете, може и двете. Зная, че ще се справите прекрасно.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Някои от вас вече приключиха с работата. Да видим по какъв начин представихте 

патрона на училището.
Д: Ние тримата работихме в екип. Изработихме модел на книжка с корици. В нея пос-

тавихме снимки на Васил Левски. Поместихме информация за мястото и датата на раж-
дането му и за неговата дейност. Освен снимки използвахме и рисунка, защото Гергана 
рисува много добре и нарисува как са заловили Левски.

У: Каква чудесна идея! Поздравления! Да видим как се справиха и другите ученици.
Д: Аз работих сам. Изработих модел на книжка.
У: Чудесно! По какъв начин съедини частите на модела?
Д: Използвах телбод, защото съединяването става лесно и здраво.
У: Браво на теб! А какво сложи вътре в книжката?
Д: Сложих различни мисли на Левски, а също така и снимки. Сложих и българското 

знаме – изработих го от цветна хартия, а за дръжка използвах клечка за зъби.
У: Чудесна идея! Поздравявам те!
Изява на учениците: Дайте възможност на учениците да представят своята работа. 

Приложете формиращо оценяване и поставете акцент върху това, което учениците са 
успели да направят най-добре. Поощрете ги и определете за какво ще се използват гото-
вите изделия.

Работа с метасъдържание: Насочете вниманието на учениците към двете рубри-
ки „Чувствам се“ и „Променям“. Подходящо е това да стане под формата на игра с 
топка или чрез докосване от учителя. Друг вариант е подреждането в кръг, за да се 
постигне по-голяма концентрация на вниманието. Задавате въпроса „Кое те кара да се 
чувстваш горд, че си ученик в това училище?“, а учениците отговарят. Според времето, 
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с което разполагате, може да разделите класа на две групи. На едната група задавате 
въпроса от рубрика „Чувствам се“, а на другата – въпроса от рубрика „Променям“. 
Въпреки че една част от учениците отговарят само на единия въпрос, те ще се замислят 
и върху другия. 

4.10. Тема „Информация и време. Работя и играя с компютър“ 

Нови знания
Цели: 
• Запознаване със същността на информационната дейност;
• Осмисляне на приложимостта на информационната дейност;
• Затвърдяване на знанията за условията за безопасност на труда;
• Усъвършенстване на уменията за извършване на различни технологични операции 
– изрязване, съединяване, пробиване, биговане и др.;
• Усъвършенстване на уменията за екипно взаимодействие.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Познава устройства и начини за предаване, приемане и съхраняване на информа-
ция; 
• Познава основни информационни дейности, като създаване, обработване и запазва-
не на информация. 
Основни дейности: запознаване със същността на информационната дейност и ос-

мисляне на нейното приложение
Ключови идеи: информационна дейност – събиране, съхраняване, обработване и 

разпространяване на информация
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило
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Допълнителни материали: флумастери, цветна хартия

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за условията за безопасност на труда. Бесед-

вайте за необходимостта от безопасни условия на труд в различни сфери на труда и 
при професиите. Може да разделите класа на две големи групи и да дискутирате на 
тема „Какви изисквания за безопасност на труда е необходимо да се спазват при ра-
бота с компютър?“. Осигурете кратко време на двете групи да излъчат говорители и 
да представят идеите си;

► Преди извеждането на новото понятие „информационна дейност“ насочете внимание-
то на учениците към играта от рубрика „Мога, можем“. Поставете им задача да я 
разгадаят. След приключването на играта поговорете за кодирането на информация и 
необходимостта тя да бъде разчетена от други. Поговорете за устройствата и начини-
те, позволяващи кодиране, съхраняване и разпространяване на някаква информация – 
книги, компютър, интернет и др. Чрез обобщаване на извършените дейности изведете 
новото понятие „информационна дейност“. За осмислянето му поставете акцент вър-
ху рубриката „Проверявам“. Разделете учениците по двойки за играта с квадратите от 
приложение № 7. Тя спомага и за осмислянето на компонентите на информационната 
дейност – съхраняване, обработване и разпространение на информация;

► За затвърдяване на понятието „безопасност на труда“ поставете акцент върху рубри-
ката „Знам, научавам“, като дадете възможност на учениците да прочетат текста и да 
определят какво ново са научили от тази рубрика. Дори и да няма нещо ново, търсене-
то помага на учениците да се ориентират самостоятелно в новата или вече познатата 
информация;

► За диференциране на задачите насочете вниманието на учениците и към рубриката 
„Проучвам“, като им предложите да определят значението на посоченото твърдение. 
Използвайте и другите две рубрики „Чувствам се“ и „Променям“, за да насочите вни-
манието на учениците към това, което чувстват при спазването на правилата за безо-
пасна работа, и промяната, която биха направили;

► Дайте възможност на учениците да споделят как наученото им помага да използват 
разумно съвременните устройства за съхраняване, обработване и разпространение на 
информация – не само за игри, а и за извършване на информационна дейност.

Ход на урока 
У: Здравейте, скъпи ученици! За този час ви приготвих много загадки и игри. Разделе-

те се на две групи. Едната група нека отиде в единия ъгъл на класната стая, а другата – в 
другия. Ще играем игра за бързина и точност. Имате 3 минути, за да обсъдите какви са 
безопасните условия при работа с компютър. Когато сте готови, кажете „Стоп“. Групата, 
която първа приключи и назове вярно безопасните условия при работа с компютър, ще 
бъде победител. Да започваме!

Учениците провеждат обсъждания по групи. 
У: Вече имаме група, която извика „Стоп“. Да видим какво ще ни споделят нейните 

участници.
Д: Ние смятаме, че безопасните условия при работа с компютър са две: да стоим 

по-малко време на компютъра и да не гледаме екрана отблизо.
У: Чудесни отговори! Другата група има ли да допълни нещо?
Д: Ние също мислим, че тези неща са важни за безопасните условия на труд при ра-

бота с компютър, но смятаме още нещо за важно – да седим на удобен стол и да не се 
изгърбваме.

4. Книга за учителя по технологии и предприемачество за 4. клас – Г. Иванов и др.



50

У: Обявявам първата група за победител, тъй като първа завърши. А сега прочетете 
тихо текста от рубрика „Знам, научавам“ и кажете какво ново научихте, което досега не 
знаехте.

Д: Новото, което не знаех, е, че дългото седене на едно място води до обездвижване.
Д: Не научих нещо ново. Всички тези неща ги знам.
У: Чудесно! Някои от вас научиха нещо ново, а други – не. А сега седнете по мес-

тата си. Вие знаете, че не само при работа с компютър, но и в часовете по технологии 
и предприемачество е нужно да спазваме изискванията за безопасна работа. С какво са 
свързани те?

Д: Свързани са с работата с инструментите и материалите. С ножицата трябва да 
работим внимателно, да не я насочваме към другите, а когато не работим с нея, да я оста-
вяме затворена на чина. При работа с лепилото също трябва да внимаваме, защото може 
да изцапаме себе си или чина.

У: А как трябва да седим по време на изработването на изделие?
Д: Трябва да седим с изправен гръб. Не бива да се изгърбваме. 
У: Отворете на предишната страница на темата „Патронът на моето училище“. Как 

авторите на учебника ни казват по какъв начин да си изработим модел на книжка?
Д: Показват ни чрез технически рисунки кое да направим първо, кое – второ, и т.н.
У: Да те представят информацията чрез изображения, а ние трябва да я разберем. В 

днешната тема те са кодирали информация. Моля така, както сте седнали по двама, да се 
опитате да разгадаете тайното пожелание в рубриката „Мога, можем“. Започнете, когато 
кажа „Старт“. Двойката, която приключи първа, е победител. Готови! Старт!

Учениците изпълняват задачата. 
У: Да чуем двойката, която първа стана готова. Какво пожелание открихте?
Д: Ние открихме пожеланието „Успех!“.
У: И другите ли откриха същото пожелание?
Д: Да.
У: И по какъв начин го открихте?
Д: Открихме го, като подредихме буквите, написани с червен цвят. 
У: Вие се справяте страхотно и наистина постигате успех. Поздравления! И така, 

създаването, съхраняването, обработването и разпространяването на информация са ин-
формационни дейности. Коя от тях извършихте, когато откривахте скритото пожелание?

Д: Ние обработвахме информацията.
У: Правилно, преди това тя е създадена, а след това е съхранена в учебника и е раз-

пространена чрез него. Според вас какви устройства са нужни за извършване на инфор-
мационните дейности?

Д: Например нужен е компютър.
У: Да, правилно! Само на чрез компютър ли може да се създава, обработва и разпрос-

транява информация?
Д: Може чрез книгите и чрез телефоните.
У: Преди време ние с вас изработихме табло „Творци на чудеса“. Тогава казахме, че с 

таблото се създава, обработва, съхранява и разпространява информация. В този час все-
ки от вас ще има възможност да създаде и да кодира информация, която трябва да бъде 
разчетена от вашия партньор, и обратното – той също ще създаде и ще кодира информа-
ция, която трябва да разкодирате вие. В приложението всеки от вас разполага с цветни 
квадрати. Изрежете ги и на тях всеки от вас нека да напише буквите от дума, означаваща 
информационна дейност. Не бързайте, тъй като тази игра не е състезателна.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Да видим как се справихте.
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Д: Аз разчетох думата „съхраняване“, която моят партньор кодира. Разбърка квадра-
тите, а аз ги подредих и познах думата.

Д: Аз разкодирах думата „информация“.
Д: А ние с моя партньор сме написали една и съща дума – „разпространяване“. Обаче 

квадратчетата не ни стихнаха и си изрязахме допълнително.
У: Браво на вас! Умно сте постъпили! Защо хората смятат, че четенето на книги е път 

към успеха?
Д: Защото, когато четем книги, научаваме много неща и знаем повече.
У: Това е така! Компютрите са полезни, от интернет също научаваме много, а четене-

то на книга обогатява речника ни и нашите знания. Да се подредим в кръг, за да споделите 
как се чувствате от наученото в този час. Първият ученик, който сподели, ще трябва да 
стисне леко лявата ръка на следващия, за да му даде думата.

Д: Чувствам се по-знаещ.
Д: Чувствам се щастлив, че мога да кодирам информация.
Д: Чувствам се виновна, защото дълго време стоя пред компютъра у дома.
У: Но сега вече ги знаеш и ще ги спазваш.
Д: Беше ми забавно.
Д: Чувствам се победител, защото победихме в първата игра.
У: Като знаете правилата за безопасна работа с компютър, как ще работите със 

смартфона?
Д: Аз ще играя по-малко на телефона, защото е вредно за очите.
У: А какво друго може да правиш, вместо да гледаш дълго в екрана на телефона?
Д: Да играя или да чета книга.
У: А ти какво ще промениш при използването на смартфона?
Д: Ще го използвам, за да научавам нещо, без да прекалявам с взирането в него.
У: Правилно. Екранът на смартфоните е много по-малък и за да виждаме, напрягаме 

още повече очите си. А зрението не се възобновява и ни е нужно през целия живот.

4.11. Тема „Да помогнем на природата. От отпадъчни материали“ 

Нови знания
Цели: 
• Затвърдяване на знанията за трайността на материалите;
• Усъвършенстване на уменията за извършване на различни технологични операции 
– изрязване, съединяване, пробиване, биговане и др.;
• Усъвършенстване на уменията за екипно взаимодействие; 
• Усъвършенстване на уменията за предлагане на идеи.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Различава материали с голяма и малка трайност; 
• Разпознава материали, които може да се рециклират. 
Основни дейности: изработване на изделия от отпадъчни материали 
Ключови идеи: трайност на материалите, опазване на околната среда
Необходими материали и инструменти: отпадъчни материали по желание, ножица, 

лепило, цветна хартия
Допълнителни материали: флумастери
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Методически съвети:
► Припомнете на учениците за начините за опазване на околната среда. Използвайте 

метода „мозъчна атака“ и предложете на учениците да разкажат с какво свързват 
опазването на околната среда. След като се обобщят отговорите, чрез беседа стигнете 
до идеята, че използването на някои отпадъчни материали също помага за опазването 
на околната среда;

► Поговорете за материалите, които може да се рециклират – пластмаса (пластмасови 
бутилки); хартия (ролки от тоалетна хартия, стари тетрадки или учебници, стари кни-
ги и др.); стъкло, метал и т.н. Изиграйте играта „От мен се прави...“, като назовавате 
материала, а учениците изброяват кои изделия са направени от този материал – нап-
ример „пластмаса“ – бутилки, капачки, чашки, прибори и т.н;

► Осигурете възможност на учениците да изберат формата на работа – индивидуална 
или екипна. Поставете задача отборите да си измислят име, което да бъде свързано с 
опазването на околната среда, и да изработят различни изделия от отпадъчни матери-
али. Обсъдете и вземете колективно решение за какво да се изработят изделията – за 
благотворителен базар, за украса на класната стая или за представяне пред по-малки 
ученици, за изложба по случай Деня на Земята и т.н;

► Припомнете правилата и изискванията за безопасна работа. Насочете вниманието на 
учениците към използването на материали с по-голяма трайност, като метални кутий-
ки, пластмасови бутилки, ролки от тоалетна хартия и др. Поставете акцент и върху 
оригиналността на идеите и намерените творчески решения;

► В края на часа осигурете време на учениците да представят своите изделия. Препоръ-
чително е оценяването да бъде взаимно и колективно. Това може да стане, като изи-
граете телевизионно предаване – едната група представя своите изделия, а останалите 
ученици ги оценяват по отношение на:
– използване на отпадъчни материали;
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– трайност на отпадъчните материали;
– оригиналност и творчески решения;
– предназначение на изделията.

► Насочете вниманието на учениците към рубриките „Чувствам се“ и „Променям“ и 
обобщете какво трябва да бъде поведението и отношението на всеки гражданин към 
опазването на околната среда.

Ход на урока 
У: Здравейте, ученици! Ще изиграем една игра. Тя се казва „Какво забелязвам?“. Нека 

всеки от вас да погледне през прозореца и да каже кое най-много го впечатлява от това, 
което вижда навън. Разполагате с 30 секунди.

Учениците провеждат наблюдението. 
У: Да чуем какво ви направи най-голямо впечатление.
Д: На мен ми направиха впечатление двете птички на дървото.
Д: Аз забелязах, че навън времето е хубаво.
Д: Аз забелязах, че небето е много синьо.
Д: Аз видях нещо интересно – облак, който ми заприлича на дракон.
Д: Аз видях по улицата да минава хубав мотор
Д: А аз забелязах, че в нашия училищен двор няма достатъчно дървета.
У: Прекрасни наблюдатели си имаме тук. Браво! Според вас от какво са застрашени 

тези неща, които всеки от вас видя?
Д: Застрашени са от дейността на хората. Ако хората замърсяват природата, няма да 

можем да видим всичко това.
У: Чудесен отговор! Така както се седнали по двама, обсъдете и предложете вашите 

идеи за това с какво свързвате опазването на околната среда.
Учениците изпълняват поставената задача. 
У: Да чуем с какво свързвате опазването на околната среда.
Д: Аз го свързвам с това хората да не изхвърлят толкова много отпадъци и навсякъде.
Д: Аз го свързвам с изобретяването на автомобили, които се движат със слънчеви 

батерии и не замърсяват природата.
Д: Аз свързвам опазването на природата с това хората да не изсичат дърветата и да 

засаждат повече растения.
Д: Аз – с опазването на чистотата на почвата. Да не се изхвърлят в нея отпадъчни 

води и да не се торят растенията с изкуствени торове.
У: Точно с това се свързва опазването на околната среда. Но и с още нещо. Донесох 

ви три материала. Кои са те?
Д: Хартия, пластмаса и метал.
У: Какво е общото между тях? 
Д: Общото е, че може да се използват повторно.
У: А как ще се използват повторно?
Д: Като се рециклират или като се използват за направата на нещо.
У: Чудесен отговор! А сега ще изиграем играта „От мен се правят“. Аз ще назовавам 

материала, а вие ще казвате какво се прави от него. Играйте по двама, като единият нека 
да записва на лист. От пластмаса се правят…

Д: Пластмасови бутилки, чашки, вилици, лъжици, играчки. 
Д: Капачки, бутилки, чаши.
У: Добре! Чудесно! А от хартия се правят……
Д: Учебници, книги, тетрадки, тапети, опаковки за подаръци, тефтерчета.
Д: Книги, тетрадки, салфетки.
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У: О, браво! От метал се правят….
Д: Кутии, прибори, съдове, ципове.
Д: Части за химикалки, закопчалки за колани, копчета.
У: Браво на вас! Спомняте ли си как се нарича преработването на отпадъчни материали?
Д: Нарича се рециклиране.
У: Правилно! В този час ще изработим изделия от отпадъчни материали. Представете 

си, че от телевизията дойдат и ни попитат с какво допринасяме за опазването на околната 
среда. Един от начините е като не се изхвърлят отпадъчните материали у дома. От тях 
може да се изработят полезни и красиви неща – например вази, моливници, свещници, 
играчки и т.н. Преценете как ще работите – самостоятелно или в екип с някого. Изберете 
какви изделия ще изработите и определете за какво ще ви служат. Може да ги представим 
като изложба за Деня на Земята, който е на 22 април. Може и да ги представим на по-мал-
ките ученици, за да им покажем как биха могли и те да помагат за опазването на околната 
среда. Важното е да изработите интересни неща. Зная, че имате чудесни и оригинални 
идеи. Който желае, може да дойде да му покажа как да си изработи ракета за стреляне – 
както е показано в учебника. Преди да започнете работа, помислете кои материали са с 
по-голяма трайност и биха се запазили по-дълго във времето. А сега нека си припомним 
изискванията за безопасна работа:

– при работа с ножица – използваме ножицата внимателно и след работа винаги я 
държим затворена на масата;

– при работа с макетен нож – работим внимателно и след приключване затваряме 
острието;

– при работа с лепило – внимаваме да не изцапаме изделието и чина, като забърсваме 
излишното количество лепило;

– при работа с пластмаса – рязането на пластмасови бутилки е опасно, тъй като може 
да се нараним с ръбовете на отрязаната пластмаса;

– при работа с метални кутии – внимаваме да не се порежем на ръбовете на вече от-
ворени метални кутии.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: И така, дами и господа, ето, че започва нашето телевизионно предаване „Пазители 

на природата“. Днес учениците от 4. клас ще ни покажат как се грижат за природата. Те 
са изработили различни изделия от отпадъчни материали. Представете ги.

Д: Ние изработихме екологични автомобили от ролки от тоалетна хартия. За гуми 
поставихме пластмасови капачки, които се задвижват с помощта на дървени шишчета.

У: Браво на вас! А кога се работи по-лесно – когато сте в екип, или когато всеки ра-
боти сам?

Д: По-лесно е, когато сме в екип, защото си помагаме.
У: А как се чувствате, когато сте използвали отпадъчни материали и знаете, че така 

сте помогнали на природата?
Д: Чувстваме се щастливи – като творци на нещо добро!
У: Прекрасно! Поздравявам ви! Нека видим какво са изработили учениците от другия 

екип. 
Д: Ние изработихме замък от ролки от тоалетна хартия, но имаме още малко работа, 

за да го довършим. Рисуваме му камъни.
У: Страхотна идея! Нека ви питам – какво във вашето поведение при пазаруване може 

да е полезно за природата?
Д: Полезно за природата е купуването на стоки, които са изработени от рециклирани 

материали.
У: Друго?
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Д: Използването на една и съща торбичка при пазаруване, защото така няма да се 
замърсява природата.

Д: Пазаруването с торбичка от плат.
У: Точно така! В зависимост от това какви стоки купуваме, може да помагаме на при-

родата – например да се купуват по-малко стоки в метални или пластмасови опаковки. 
Да видим и следващия екип.

Д: Ние изработихме две вази за цветя от отрязани пластмасови бутилки и цветна 
прежда.

Д: А ние направихме цветя от използвани сламки за сок и отпадъчна опаковъчна хар-
тия. Станаха хубави. Може да ги сложим във вазичките на другия екип, ако те са съглас-
ни.

У: Какви прекрасни идеи! Поздравления! Някои от вас си изработиха играта, която е 
показана в учебника – от сламка за сок и хартия. Можете да организирате състезание, за 
да видите кой ще изстреля по-далече топчето, и за да покажете на зрителите как можете 
да се забавлявате, при това като опазвате природата. 

4.12. Тема: „Моята рецепта. Книжка за готварски рецепти“ 

Нови знания 
Цели: 
• Придобиване на знания за готварска рецепта;
• Придобиване на знания за технологичен процес;
• Придобиване на знания за контрол на качеството;
• Усъвършенстване на уменията за съединяване на материали чрез перфориране и 
завързване.
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Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Разграничава различни начини за обработка на хранителните продукти – топлинна 
и студена; 
• Изпълнява достъпна готварска рецепта за студена обработка.
Основни дейности: изработване на изделия от хартия
Ключови идеи: готварска рецепта, технологичен процес, контрол на качеството, съ-

единяване чрез перфориране
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило, перфоратор, 

телбод, линийка
Допълнителни материали: флумастери, цветни моливи

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за начините на приготвяне на различни ястия. 

Може да използвате индивидуална или екипна форма на работа. При екипната форма 
на взаимодействие дайте възможност на учениците да сформират екипи в началото 
на часа. Желателно е да носите книга с готварски рецепти, за да може те да търсят 
информация самостоятелно. Ако не разполагате с такава, принтирайте различни гот-
варски рецепти;

► Раздайте на всеки екип книга или разпечатана готварска рецепта на познато за тях яс-
тие. За концентриране на вниманието и за насърчаване на откривателството се погри-
жете в готварската рецепта да липсва някоя от съставките – например ако готварската 
рецепта е за кекс, пропуснете захарта и яйцата като съставки. Задачата на учениците 
е да открият какво липсва в написания текст;

► Насочете вниманието им към новото понятие „готварска рецепта“, като осигурите 
възможност на учениците сами да го назоват. Попитайте ги знаят ли как се наричат 
указанията за приготвяне на дадено ястие. Изведете новото понятие „готварска ре-
цепта“. Беседвайте за необходимостта от следването на готварски рецепти – за улес-
нение на готвачите, домакините и хората, които се занимават с готвене. В рецептите 
точно са описани видовете продукти и количеството, необходимо за приготвянето на 
салатите, ястията, супите, десертите и т.н;

► Изведете другото ново понятие „технологичен процес“, като направите аналогия със 
стъпките при изработване на дадено изделие. Например за изработването на модела на 
книжка за патронния празник на училището учениците спазват определени стъпки на 
работа – първо изрязват заготовката от приложението, след това очертават с шаблон ос-
таналите елементи, които служат за страници, после пробиват с перфоратор всички еле-
менти, след което ги съединяват с помощта на текстилна или хартиена лента. Тази ана-
логия би помогнала на учениците да осмислят понятието „технологичен процес“ – това 
са стъпките, които следваме при приготвянето на определено ястие. Така например, ако 
приготвяме варени картофи, най-напред ги подлагаме на студена обработка – измиване, 
почистване и нарязване на едро. След това ги поставяме в дълбок съд, заливаме ги с 
вода и слагаме съда на котлона. Обсъдете с учениците схемата, поместена в учебника;

► Поставете учениците в проблемна ситуация, свързана с начините за установяване на 
готовността на дадено ястие – например как разбираме кога са готови варените кар-
тофи. Изслушайте предложенията на учениците и изведете третото ново понятие – 
„контрол на качеството“;

► Поставете задача на учениците да изработят книжка с рецепти. Дайте им възможност 
да помислят кое е любимото им ястие и да представят рецепта за неговото приготвя-
не. За диференциране на задачите в книжката освен рецептите може да се представи 
и технологичният процес със схеми или рисунки. Припомнете на учениците начините 
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за изработване на книжката с рецепти – по аналогия на книжката за патрона на учили-
щето. Предложете на учениците да споделят свои идеи за оформянето на готварската 
книжка – например като дипляна, като книжка с различна форма, с различни начини 
за съединяване (с лепило, телбод, перфоратор и т.н.);

► След приключване на работата поставете акцент върху това дали предложените от 
учениците рецепти са здравословни по отношение както на топлинната обработка, 
така и на хранителните продукти. Желателно е това да стане след представянето на 
рецептите от учениците с оглед на по-доброто осмисляне. Обобщете наученото чрез 
рубриките „Чувствам се“ и „Променям“, като накратко представите последиците от 
нездравословното хранене;

► Осигурете време за оценяване на готовите изделия по отношение на:
– избора на ястие – дали то е здравословно;
– правилното изрязване и точното съединяване на елементите на изделието;
– оригиналните и творческите решения при представянето на рецептите и на кон-

структивните решения – различна форма, интересно показан технологичен процес и т.н.

Ход на урока
У: Здравейте, скъпи ученици! В този час ще правим интересни неща. Ще броя до 30, 

а през това време вие решете как ще работите – самостоятелно или в екип. Ако изберете 
екипната работа, трябва за това време да успеете да сформирате екипи. Едно, две, три…

Учениците се споразумяват как да работят. 
У: Виждам, че вече сте взели решение. Сега ще мина покрай всеки от вас с малката 

топка. Ще попитам нещо, а вие ми отговорете по същия начин, както ви питам. Ако ви пи-
там шепнешком, и вие отговорете шепнешком. Ако ви питам пеейки, отговорете пеейки. 
Един от вас ще записва на дъската. Да започваме! Кое е любимото ти ястие? (Учителят 
изрича тихо въпроса.)

Д: Пържени картофи (ученикът отговаря със същия тон – тихо). 
У: Кое е любимото ти ястие? (учителят изрича въпроса шепнешком).
Д: Пиле с картофи (ученикът отговаря шепнешком).
У: А твоето любимо ястие кое е? (учителят изрича въпроса със силен глас).
Д: Мусака (ученикът отговаря със силен глас).
Учителят изрежда всички ученици, като всеки път променя силата на гласа си или 

изпява въпроса. 
У: Записахме ли отговорите на дъската?
Д: Да, записахме ги.
У: Сега ще затворя очи и ще поставя пръст на едно от тези ястия. Вие ще кажете как 

се приготвя то – чрез топлинна обработка (печене, пържене, варене) на хранителните 
продукти или със студена. Посочвам… таратор. С каква обработка се приготвя той?

Д: Със студена, защото тараторът не се пече, нито се вари.
У: Правилно! Посочвам… пържени картофи.
Д: Те се пържат – значи обработката е топлинна.
У: Посочвам… пиле с картофи.
Д: То се пече – пак е топлинна обработката.
У: Посочвам… яйца.
Д: Те се варят – топлинна обработка.
У: А по друг начин може ли да се приготвят?
Д: Да, може – като се пържат.
У: Правилно! Сега ще ви раздам текстове. Прочетете ги и преценете дали липсва 

нещо.
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Д: Да, липсва. Ние имаме приготвяне на кекс, но липсва захар. Кексът е сладък на 
вкус.

У: Кексът може да бъде и солен. Липсва ли му някаква друга съставка?
Д: Липсват яйца.
У: Правилно! Да чуем и другия екип. Вие открихте ли нещо, което да липсва?
Д: Да, ние имаме пиле с ориз, но липсва оризът.
У: Чудесен отговор! Другите екипи какво откриха?
Д: Ние имаме топъл сандвич с кайма и кашкавал, но липсва кашкавалът.
У: А може ли да се приготви и без кашкавал?
Д: Може, но тук пише, че е с кайма и кашкавал.
У: Правилно сте се ориентирали! А знаете ли как се наричат указанията за приготвяне 

на дадено ястие или сладкиш?
Д: Наричат се рецепта.
У: Правилно, наричат се готварска рецепта. Стъпките, нужни за приготвянето на да-

дено ястие, представляват технологичен процес. По същия начин ние следваме определе-
ни етапи или стъпки, когато изработваме някакво изделие. Първо изрязваме от приложе-
нието елементите. След това какво правим?

Д: След това прегъваме и ако е нужно, биговаме.
У: А после какво следва?
Д: После съединяваме, като залепваме с лепило или по друг начин.
Д: След това украсяваме, оцветяваме.
У: Точно така! Същото е и при приготвяне на ястията – следваме определени стъпки. 

Например, ако ще приготвяме пържени картофи, какво е нужно да направим най-напред?
Д: Първо ще ги обелим. После ще ги измием, а след това ще ги нарежем.
У: Правилно! Най-накрая ще ги поставим в тиган или във фритюрник, за да ги из-

пържим. Ето тази последователност от действия се нарича технологичен процес. Техно-
логичният процес може да се представи чрез схема – такава може да видите в учебника. 
Приготвянето на кое ястие е представено там?

Д: Представено е приготвянето на сандвич.
У: Да, така е. А как можем да проверим кога едно ястие е готово – например пърже-

ните картофи?
Д: Може да ги набодем с вилица и да разберем.
Д: Може да извадим само един резен картоф и да го опитаме.
У: Чудесно! Когато искаме да разберем дали едно ястие е готово чрез опитване или 

разчупване, това се нарича контрол на качеството. Ние трябва да контролираме качест-
вото, защото ако ястието остане сурово, то няма да бъде качествено. 

В този час вие ще изработите книжка с рецепти на вашите любими ястия – едно или 
повече. Който желае, може да представи и технологичния процес за приготвяне на ясти-
ето. За неговото представяне може да си помагате със схемата от учебника. Разгледайте 
техническите рисунки на дясната страница и си припомнете как се изработва модел на 
книжка. В приложението ще намерите предната корица на книжката, която може да из-
ползвате за шаблон за оразмеряване на страниците на книжката. Обърнете внимание на 
начините и възможните места за съединяване на отделните елементи. 

Който от вас желае, може да предложи идея и за по-различна форма на книжката. Знам, 
че имате интересни идеи. Екипите може да представят в една книжка всички рецепти или 
да изработят по-голям модел на книга. Преди да започнете работа, нека си припомним из-
искванията за безопасна работа при използването на: ножица, лепило, телбод, перфоратор.

Учениците формулират изискванията за безопасна работа и изпълняват практи-
ческата задача. 

ЧИЙЗКЕЙК С БИСКВИТИ

36 бр. бисквити (чаени)
1/4 чаена чаша масло
250 г натурално крема сирене „Фила-
делфия“
1/3 чаена чаша захар
2 чаени чаши сладкарска сметана

Натрошете добре 26 бр. от бискви-
тите и разбъркайте добре с разто-
пеното масло. Разнесете сместа по 
дължината и стените на форма за пай. 
Оставете в хладилник, докато пригот-
вяте останалото. Разбийте крема си-
ренето и захарта с миксер на пухкава 
смес. Към нея добавете 9 натрошени 
бисквити и сметаната. Изсипете във 
формата за пай и оставете да престои 
в хладилник 2 – 4 часа. Декорирайте с 
останалите бисквити. Съхранявайте 

в хладилник.
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Д: Да, липсва. Ние имаме приготвяне на кекс, но липсва захар. Кексът е сладък на 
вкус.

У: Кексът може да бъде и солен. Липсва ли му някаква друга съставка?
Д: Липсват яйца.
У: Правилно! Да чуем и другия екип. Вие открихте ли нещо, което да липсва?
Д: Да, ние имаме пиле с ориз, но липсва оризът.
У: Чудесен отговор! Другите екипи какво откриха?
Д: Ние имаме топъл сандвич с кайма и кашкавал, но липсва кашкавалът.
У: А може ли да се приготви и без кашкавал?
Д: Може, но тук пише, че е с кайма и кашкавал.
У: Правилно сте се ориентирали! А знаете ли как се наричат указанията за приготвяне 

на дадено ястие или сладкиш?
Д: Наричат се рецепта.
У: Правилно, наричат се готварска рецепта. Стъпките, нужни за приготвянето на да-

дено ястие, представляват технологичен процес. По същия начин ние следваме определе-
ни етапи или стъпки, когато изработваме някакво изделие. Първо изрязваме от приложе-
нието елементите. След това какво правим?

Д: След това прегъваме и ако е нужно, биговаме.
У: А после какво следва?
Д: После съединяваме, като залепваме с лепило или по друг начин.
Д: След това украсяваме, оцветяваме.
У: Точно така! Същото е и при приготвяне на ястията – следваме определени стъпки. 

Например, ако ще приготвяме пържени картофи, какво е нужно да направим най-напред?
Д: Първо ще ги обелим. После ще ги измием, а след това ще ги нарежем.
У: Правилно! Най-накрая ще ги поставим в тиган или във фритюрник, за да ги из-

пържим. Ето тази последователност от действия се нарича технологичен процес. Техно-
логичният процес може да се представи чрез схема – такава може да видите в учебника. 
Приготвянето на кое ястие е представено там?

Д: Представено е приготвянето на сандвич.
У: Да, така е. А как можем да проверим кога едно ястие е готово – например пърже-

ните картофи?
Д: Може да ги набодем с вилица и да разберем.
Д: Може да извадим само един резен картоф и да го опитаме.
У: Чудесно! Когато искаме да разберем дали едно ястие е готово чрез опитване или 

разчупване, това се нарича контрол на качеството. Ние трябва да контролираме качест-
вото, защото ако ястието остане сурово, то няма да бъде качествено. 

В този час вие ще изработите книжка с рецепти на вашите любими ястия – едно или 
повече. Който желае, може да представи и технологичния процес за приготвяне на ясти-
ето. За неговото представяне може да си помагате със схемата от учебника. Разгледайте 
техническите рисунки на дясната страница и си припомнете как се изработва модел на 
книжка. В приложението ще намерите предната корица на книжката, която може да из-
ползвате за шаблон за оразмеряване на страниците на книжката. Обърнете внимание на 
начините и възможните места за съединяване на отделните елементи. 

Който от вас желае, може да предложи идея и за по-различна форма на книжката. Знам, 
че имате интересни идеи. Екипите може да представят в една книжка всички рецепти или 
да изработят по-голям модел на книга. Преди да започнете работа, нека си припомним из-
искванията за безопасна работа при използването на: ножица, лепило, телбод, перфоратор.

Учениците формулират изискванията за безопасна работа и изпълняват практи-
ческата задача. 

ЧИЙЗКЕЙК С БИСКВИТИ

36 бр. бисквити (чаени)
1/4 чаена чаша масло
250 г натурално крема сирене „Фила-
делфия“
1/3 чаена чаша захар
2 чаени чаши сладкарска сметана

Натрошете добре 26 бр. от бискви-
тите и разбъркайте добре с разто-
пеното масло. Разнесете сместа по 
дължината и стените на форма за пай. 
Оставете в хладилник, докато пригот-
вяте останалото. Разбийте крема си-
ренето и захарта с миксер на пухкава 
смес. Към нея добавете 9 натрошени 
бисквити и сметаната. Изсипете във 
формата за пай и оставете да престои 
в хладилник 2 – 4 часа. Декорирайте с 
останалите бисквити. Съхранявайте 

в хладилник.

У: Сега нека всеки екип да представи 
изделието си и рецептите в него. Докато 
един от вас говори, нека останалите да 
слушат внимателно и след това да кажат 
дали ястието е здравословно, а ако не е – 
да обяснят защо.

Изява на учениците: Осигурете време 
на учениците да представят своите моде-
ли на книжки и рецептите в тях. Обърнете 
внимание дали рецептите са за здравослов-
на храна, как са изработени моделите, има 
ли представен технологичен процес и по 
какъв начин, приложени ли са оригинални 
идеи.

Работа с метасъдържание: По време 
на представянето и оценяването на издели-
ята насочете вниманието на учениците към 
двете рубрики – „Чувствам се“ и „Проме-
ням“. Дайте им възможност да споделят 
как се чувстват, когато установят, че лю-
бимата им храна е здравословна или не, 
и какво биха променили, за да се хранят 
здравословно.

4.13. Тема „Украса за елхата“ 

Затвърдяване на знанията
Цели: 
• Усъвършенстване на уменията за изработване на изделия от отпадъчни материали;
• Усъвършенстване на уменията за работа с различни материали;
• Усъвършенстване на уменията за планиране на технологичните етапи при изра-
ботване на изделие.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа; 
• Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие. 
Основни дейности: изработване на изделия от хартия и картон
Ключови идеи: устойчивост на конструкцията, избор на материали и инструменти, 

планиране на дейността
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило
Допълнителни материали: молив, отпадъчни картонени кутийки 

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за използването на отпадъчни материали, 

трайността на материалите и различните материали за работа. Това може да стане, 
като използвате метода „интерактивна диктовка“. По ваша преценка разделете класа 
на три или четири екипа и съответно разчертайте дъската на три или четири поле-
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та – по едно за всеки екип. Раздайте на екипите лист с кратка диктовка, свързана с 
актуализиране на знанията на учениците, които ще са им необходими за работата в 
часа. Добре е изреченията в диктовката да са толкова, колкото са учениците в екипа. 
Екипите се запознават с текста, след което един ученик диктува първото изречение, 
а друг ученик от екипа го записва на дъската в съответното поле. Желателно е изре-
ченията да бъдат кратки. След приключване на интерактивните диктовки прочетете 
написаното от учениците.

Предложения за интерактивни диктовки:

Можем да помагаме на природата. Как? 
Като използваме отпадъчни материали. Та-
кива са: ролка от тоалетна хартия; пластма-
сови бутилки; отпадъчни кутии и др.

Някои материали са по-трайни от други. 
По-трайните издържат по-дълго. Ако ги из-
ползваме, помагаме на природата.

Материалите за работа са различни. Те 
са: хартия, картон, пластмаса. Има и дру-
ги – дървесина, текстил и кожа. Някои са 
по-трайни от други.

Работата в екип е приятна. Работим заедно 
и си помагаме. Изслушваме идеите на все-
ки. Не се караме. Сговорна дружина плани-
на повдига!

► Проведете беседа с учениците за предстоящите коледни празници и необходимостта 
от създаването на уют в класната стая и у дома. Осигурете време на учениците да 
разгледат предложените в учебника изделия и да изберат материали и изделие, което 
желаят да изработят. След това им предложете сами да изберат формата на работа – 
индивидуална или екипна. При всички случаи тя ще бъде и съвместна, тъй като целият 
клас взема участие в украсата. Обърнете внимание на използването на отпадъчни ма-
териали за изработване на модели на снежинки;

► Покажете на учениците няколко мо-
дела на снежинки. Поставете акцент 
върху изработването на снежинката 
от приложението и от отпадъчни ку-
тии (например малки кутии от лекар-
ства). За диференциране на дейност-
та представете различни модели на 
снежинки – от хартия чрез прегъване 
и изрязване или модел, изработен от 
ролка на тоалетна хартия. Влезте в 
ролята на „добрия помощник“, заеме-
те определено място в класната стая 
и дайте възможност учениците да ид-
ват при вас, за да им показвате как да 
изработят желания от тях модел (ако 
не са се ориентирали по техническите 
рисунки);

► Припомнете на учениците изисква-
нията за безопасна работа и насочете 
вниманието им към изработването на 
оригинални и неповторими модели 
на звезди за украса на стаята. Обсъ-
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дете различни варианти за поставяне на украсата – на елхата, на прозорците, на 
стената и т.н;

► Анализирайте работата на учениците, като използвате съдържанието на рубриките 
„Чувствам се“ и „Променям“. Поставете задача на екипите да запишат на дъската 
как се чувстват, когато работят заедно и украсяват класната стая. Оценете готовите 
изделия по отношение на изпълнението на технологичните операции, оригиналност, 
творчески решения. Не е нужно готовите изделия да се оценяват по всички критерии. 
Може да се постави акцент само върху един от тях с оглед на това оценяването да 
се насочва към силните страни при изработване на изделието, да бъде стимулиращо, 
поощряващо и градивно (формиращо оценяване).

Ход на урока 
У: Здравейте, ученици! Ще ви помоля нещо – разделете се на четири екипа. Бързо 

това направете и състезанието спечелете! Ще дам на всеки екип по едно листче. На него 
има кратка диктовка, но тя не е каква да е, а забавна диктовка! Всеки екип трябва да се за-
познае с текста, а след това да го запише на своето поле на дъската. Един ученик от екипа 
диктува на друг, а той записва изречението на дъската. След това се сменяте. Не бързай-
те, застанете по-близо един до друг, за да не се надвиквате и да се чувате. Да започваме!

Учениците записват изреченията на дъската. 
У: Браво на вас! Нека да прочетем какво записахме на дъската. Написаното ще бъде 

нужно за работата ни в този час. Това е така, защото скоро наближава най-прекрасният 
християнски празник, най-чакан от децата. Кой е той?

Д: Този празник е Коледа!
У: Вярно! Какво правим, за да ни е уютно, празнично и красиво на Коледа? 
Д: Украсяваме елхата и класната стая.
У: А какво поставяме на върха на елхата?
Д: Коледна звезда.
У: Правилно. Коледната звезда е символ на пътеводната светлина, на обичта и надеж-

дата. Смята се, че тя е огрявала пътя на тримата мъдреци при раждането на Исус Хрис-
тос. Вечнозелените клони на елхата символизират вечната вяра в Христос и в доброто. 
Точно затова вие също ще изработите модели на много звезди, за да покажем на себе си и 
на другите, че силно вярваме в доброто, обичта, семейството и разбирателството. Може 
да изработите не само звезди, но и други коледни изделия, които да използваме за украса. 
Разделете се отново на екипи и да се залавяме за работа. Нека направим неповторими 
изделия и класната ни стая да заблести! Който от вас не успява да се ориентира добре по 
техническите рисунки и снимките в учебника, нека дойде при мен. Аз ще бъда „добрият 
помощник – коледният дух“ и ще ви показвам как се изработват различни модели на 
звезди. В приложението имате елементи за изработване на звезда. Същата такава звезда 
може да се изработи и от отпадъчни материали – картонени кутийки за лекарства. Помис-
лете коя от двете конструкции ще бъде по-устойчива – от хартия или картон.

Припомнете си изискванията за безопасна работа по отношение на:
– работата с ножица при рязане на хартия и картон;
– работата с лепило;
– направата на разрезите при изработване модела на звезда от хартия – тип оригами;
– оразмеряването и рязането на ролката от тоалетна хартия;
– съединяването на елементите от картон с помощта на пластмасови или дървени 

щипки.
Изява на учениците: Осигурете време на учениците да представят предимствата, прило-

жените идеи и намерените творчески и оригинални решения при изработването на изделията.
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Работа с метасъдържание: Поставете задача на всеки екип да запише на дъската 
как се чувства, когато заедно вземат решения и украсяват задружно класната стая и ел-
хата.

4.14. Тема „Природата учител“ 

Нови знания
Цели: 
• Придобиване на знания за устойчивост на конструкция;
• Обогатяване на знанията за свойствата и характеристиките на технически обекти;
• Усъвършенстване на уменията за разчитане на графична информация, свързана с 
размери и части на изделие.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Предлага идеи за промяна на конструкцията на изделие; 
• Използва модел за установяване на свойства и характеристики на технически обект;
• Разчита информация за размери, части и конструкция на изделия от графично изоб-
ражение (рисунка, скица или достъпен чертеж).
Основни дейности: изработване на изделия от хартия, картон, природни материали, 

пластилин
Ключови идеи: устойчивост на конструкцията, графична информация (рисунка)
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило, дървено 

шишче или клечка за зъби
Допълнителни материали: картоф, пластилин, пластмасова капачка, пинче, перфо-

ратор, гума 

Методически съвети:
► Подгответе учениците за предстоящата дейност, като използвате метода „мозъчна 

атака“. Накарайте ги да помислят и да предложат идеи с какво свързват изречението 
„Природата е учител“. Учениците може да работят по двама или по четирима. Запи-
шете предложенията им на дъската;

► Насочете вниманието на учениците към рубриката „Знам, научавам“. Проведете бесе-
да за устойчивостта на конструкциите – от какво най-вече зависи тя. Разгледайте кар-
тините в учебника или тези в електронните ресурси. Поставете задача на учениците да 
направят скица на изделие, за което хората са взели идея от природата. Желателно е 
скицата на изделието да бъде различна от показаната в учебника, но за диференциране 
на дейността някои ученици може да нарисуват същата;

► Насочете вниманието на учениците към изработването на модел на елха. Покажете им 
различни модели и направете технически и конструктивен анализ на изделията. Това 
е необходимо, за да се видят възможностите за избор както на материали, така и на 
технология на изработване на изделието. Поставете акцент върху устойчивостта на 
конструкцията – тя зависи от използваните материали и от начина на тяхното съеди-
няване;

► Припомнете на учениците изискванията за извършване на безопасна работа по отно-
шение на: работа с остра клечка за зъби, работа с пинче, разгъване на кламер, перфо-
риране на хартия;  

► Обсъдете и вземете решение за какво ще използвате готовите изделия – може да офор-
мите „зелен кът“ чрез „посаждане“ на дръвчета в него. Колективно оценете изделията 
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по отношение на устойчивост на кон-
струкцията и оригиналност на украса-
та. По опитен път учениците може да 
установят здравината на конструкци-
ите, като изиграят играта „Духай, вет-
ре!“. Няколко ученици застават един 
до друг и започват да духат с уста 
готовите модели. Изделията, които не 
са укрепени с картоф или пластмасо-
ва капачка, най-вероятно ще паднат, а 
тези с основа картоф ще се задържат. 
След това учениците се сменят.

Ход на урока
У: Здравейте, мили ученици! Ще изиг-

раем една игра. За целта е нужно да се 
разделите по двойки. Всяка двойка тряб-
ва да обсъди и да каже с какво свързва 
изречението „Природата е учител“. Как-
во ви хрумва, когато чуете това изрече-
ние? На какво ли би могла да ни учи при-
родата? Ако не се досещате, ще ви дам 
жокер – помислете откъде хората са се 
досетили да сложат на самолетите крила.

Д: Досетили са се от птиците. Те летят, като разперват крилете си.
У: Това беше жокер. А сега вие дайте и други подобни примери за уроци, дадени от 

природата.
Д: Клещите приличат на щипките на рака.
Д: Формата на чадъра е като формата на гъба.
Д: Формата на лодките и яхтите е като формата на големите риби – акули, делфини.
У: А откъде ли е взета иглата за инжекции?
Д: Тя е прилича на жилото на пчелата.
У: Точно така! Казваме, че природата е учител, тъй като хората вземат идеи от ней-

ните форми или от начина, по който действат някои органи на животните. Например по-
вечето гущери, когато се намират във воден басейн или когато влажността на въздуха е 
висока, попиват вода с кожата си. С кое изделие в ежедневието може да свържем кожата 
на гущерите, попиваща вода? Домакините често го използват.

Д: Свързваме го с гъбата за миене на съдове – тя също попива водата и я задържа.
У: Точно така. Ето, вижте как хората заимстват не само формата, но и начина на 

действие. Когато се изработва едно изделие по аналогия на природен обект, се спазва и 
още едно изискване – то да бъде здраво. Да видим например защо големите дървета не 
падат при силен вятър? Как мислите – кое им помага?

Д: Дърветата имат корени, които им помагат да не падат от вятъра.
У: Правилно. Колкото по-здрави са корените на едно дърво, толкова по-устойчиво е 

то. А сега ще разберем от какво зависят здравината и устойчивостта на конструкциите 
на изделията, които изработват хората. Прочетете второто изречение в учебника, за да 
научите отговора на този въпрос.

Д: Здравината и устойчивостта на конструкциите зависят от материалите, от които са 
направени, и от тяхната форма.
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У: Здравината и устойчивостта на конструкциите зависят също и от начина на свърз-
ване на отделните части на конструкцията. Тяхното свързване трябва да бъде здраво, за 
да се постигне по-голяма устойчивост. В този час вие ще решите как да изработите изде-
лие със здрава и устойчива конструкция. Разгледайте техническите рисунки в учебника 
и помислете какви идеи може да приложите. Едновременно с това направете рисунка на 
изделие, за което е взета идея от природата. Помогнете си с рисунката в учебника. Какво 
се вижда на нея?

Д: Има гъба и разпънат чадър.
У: А защо чадърът и гъбата са сравнени? По какво си 

приличат?
Д: Приличат си по формата – извити са като дъга и това 

не позволява на водата да влиза отдолу. 
У: Преди да започнете работа, нека погледнем дали ще 

използваме остри предмети и инструменти в този час, кои-
то не са съвсем безопасни.

Д: Има такъв инструмент и това е ножицата.
У: Разгледайте илюстрациите в учебника – кое друго не е безопасно?
Д: Пинчето, а също и клечката за зъби, защото са остри.
У: За направата на модела на дръвче може да използвате различни материали и раз-

лични конструкции, но работете внимателно с острите предмети и инструменти, за да не 
се нараните. Например, ако искате да използвате кламер за стъблото на дръвчето, е нуж-
но да го разгънете внимателно. Обърнете внимание, че моделът може да бъде изработен 
чрез залепване с лепило на трите зелени части. Вие изберете модела, а ако имате и други 
идеи, приложете ги.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Виждам, че вече сте готови! Какво бихте казали да си направим нещо като гора 

– тук в тази кутия. Все едно сме си засадили много дръвчета, за да помогнем на приро-
дата. Преди да „засадите“ своите дръвчета в гората, ги надпишете, защото ще играем на 
специална игра. Чрез нея ще установим кои дръвчета имат най-устойчива конструкция. 

Първо „засаждаме“ всички дръвчета в гората. След това по четирима (по ваш избор) 
идвате до гората и след сигнал „Едно, две, три – ветре, подухни!“ духате с уста. Щом 
кажа „Ветре, духай по-силно!“, усилвате духането. След това ще сменим посоката на 
вятъра и съответно – учениците. Ако първо е духал северен вятър, след това ще духне 
южняк. Накрая ще останат дръвчетата с най-устойчива конструкция. Вие ще обясните 
защо това е така. Да започваме играта!

Играта се провежда. 
У: И така, останаха няколко дръвчета. Те са с най-устойчива конструкция! Защо това 

е така?
Д: Защото те са прикрепени към картоф или са поставени в пластмасова капачка с 

пластилин, а тези основи са по-тежки. Затова дръвчетата не падат.
У: Браво на вас! Научихте коя конструкция е по-устойчива. В този час работихте 

прецизно и отговорно. Поздравления!
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4.15. Тема „Моята котка“ 

Затвърдяване на новите знания 
Цели: 
• Затвърдяване на знанията за изпълнение на технологичните операции – рязане, би-
говане, прегъване, съединяване;
• Усъвършенстване на уменията за самостоятелен избор и вземане на решение;
• Усъвършенстване на уменията за поемане на инициативност
Компетентности като очаквани резултати от обучението: Прилага операциите 

рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали (хартия, картон, метално 
фолио, тел) 

Основни дейности: изработване на изделия от картон
Ключови идеи: технологични операции, инициативност, вземане на решение
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило
Допълнителни материали: цветни моливи или флумастери 

Методически съвети:
► Интегрирайте знанията на учениците за видовете жи-

вотни – тревопасни, месоядни (хищници) и всеядни. 
Това може да стане с показване на илюстрации на 
различни животни от един вид (например месоядни) и 
търсене на общото между тях. Например вълк и кот-
ка – общото е, че те са месоядни; лисица и лъв – те 
също са месоядни, и т.н. Използвайте презентацията 
в електронния учебник;

► Поставете задача на учениците да 
пресметнат числов израз, при който 
се получава числото 3500 – от близо 
толкова години котките живеят заед-
но с хората. Разкажете на учениците 
нещо интересно за тези домашни лю-
бимци (виж в хода на урока по-долу). 
Проведете беседа за това с какво се 
хранят котките; 

► Упражнете фината моторика на уче-
ниците чрез играта „Направо, на-
криво“. Дайте по един лист на всеки 
ученик. Поставете задача всеки да 
отреже една права лента от хартията, 
а след това чрез въртене на хартията 
ножицата да прави „завои“. Поста-
вете акцент върху това, че когато се 
реже по крива с външен контур, се 
подава хартията към ножицата, а не 
обратното;

► Поставете задача на учениците да из-
работят модел на котка, която може да 
се храни – тоест да се навежда. Насо-

Числови изрази
700 . 5 = 3500
500 . 7 = 3500

3. 300 + 2600 =  
900 + 2600 = 3500

5. Книга за учителя по технологии и предприемачество за 4. клас – Г. Иванов и др.
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чете вниманието им към техническите рисунки в учебника и към различните вариан-
ти за изработване на изделието. Осигурете им възможност за избор на модел, цвят, 
допълнителни елементи и технология на изработване. По желание учениците може да 
нарисуват друга храна на котката – гранули, мишка, месо и др;

► Поставете акцент върху начина на закрепване на котката за картичката. От него зави-
си дали тя ще се „навежда“ към храната при затваряне на картичката. Ако учениците 
решат да не поставят котката в картичката, тогава тялото ѝ трябва да се извие леко 
– като дъга, а означенията за залепване трябва да са с триъгълна форма, за да може 
животното да стои изправено. При поставяне на котката в картичката не е необходимо 
означенията да са с триъгълна форма – може да се изрежат и по правата линия;

► Припомнете на учениците изискванията за извършване на безопасна работа. Дайте 
им възможност да изберат кой модел да изработят. Провокирайте ги да помислят как-
ви изменения в частите на модела биха направили, за да изглежда, че котката гледа 
встрани, нагоре, надолу и т.н;

► Осигурете време в края на часа, в което учениците да се изявят и да споделят с какво 
тяхното изделие е по-различно от останалите, какви конструктивни решения са наме-
рили както по отношение на модела, така и за котешката тоалетна.

Ход на урока
У: Здравейте, деца! Облегнете се назад, защото ще играем на една игра. Вие ще виж-

дате нещо на екрана и когато задам въпрос, ще трябва да отговорите. Може да играете по 
двойки – така, както сте седнали. Показвам ви първия екран. Кои две животни виждате 
на него?

Д: Котка и вълк.
У: Кое общото между тях? 
Д: Те са бозайници.
У: Какво друго общо имат?
Д: Имат козина.
У: А по отношение на храната? Към кой вид животни ги отнасяме?
Д: Към месоядните животни.
У: Правилен отговор! Кои са животните на втория екран?
Д: Лисица и лъв.
У: Кое е общото между тях?
Д: И двете животни са месоядни.
У: Точно така! Да видим следващия екран.
Д: Кон и крава. Тези животни не са месоядни. Общото между тях е, че са тревопасни.
У: Правилно! Следващ екран…
Д: Тигър и крокодил. Тези животни са месоядни.
У: Справихте се отлично! Идва ред на втората игра. Тя е за бързина. Победител е този 

от вас, който най-бързо пресметне израза: 3 . 300 + 2600.
Д: Равно е на 3500.
У: Чудесен отговор и той е верният! Знаете ли, че едно от животните, които видяхте 

на екраните, живее сред нас от много години – цели 3500! Ще ви помогна да се досетите 
кое е то. Затворете всички очи! Едно, две, три! Записах разбъркано буквите на животно-
то на дъската – ОКАКТ. Познайте кое е то!

Д: Котка!
У: Верен отговор! Ще ви разкажа още интересни факти за котките. Те са хищници, 

които се хранят с над 80 вида животни. За сравнение тигърът се храни с 20 вида животни. 
Котките ловуват като тигрите – много са ловки и гъвкави. В наши дни много малко котки 
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са породисти и може да се проследи родословното им дърво. Останалите са кръстоски 
между видовете. Знаете ли с какво се хранят тези древни хищници, които днес отглежда-
ме и като домашни любимци?

Д: Хранят се с риба. Много я обичат.
Д: Хранят се с плъхове.
Д: Хранят се с месо – пилешко или някакво друго.
У: Чудесни отговори! В този час ще изработите модел на котка, която се храни, която 

дебне плячката си или просто стои и гледа мило. Преди да започнем работа, ще изиграем 
играта „Направо, накриво“, за да раздвижим ръцете си. Веднъж с ножицата ще режете по 
права линия, а след това – по крива, която не е начертана. Просто ще подавате хартията 
към ножицата, като я въртите – ето така. Да започваме играта!

Учениците изпълняват упражненията. 
У: Браво на вас! А сега да разгледаме рисунките в учебника, за да се ориентираме 

как да изработим модела на котка. За да може да се навежда котката, трябва да бъде 
поставена в нещо като картичка. Който от вас желае, може да изработи само модела на 
котка, без да я поставя в картичката. За да стои изправена, ще е нужно тялото ѝ да се 
извие леко – като дъга, както показвам. Това е необходимо за по-голяма устойчивост на 
конструкцията. Вие изберете какъв цвят ще е вашият модел и с какво ще храните кот-
ката. Помислете и за изменение на формата на някои части на модела или на мястото за 
залепване така, че котката да гледа леко встрани или нагоре. Ако имате интересна идея, 
може да я приложите.

Изява на учениците: В края на часа осигурете време на учениците да представят 
своите изделия и да се самооценят по отношение на: устойчивост на конструкцията, ори-
гинална идея, подвижност на котката.

Работа с метасъдържание: Насочете вниманието на учениците към рубриката 
„Чувствам се“. Предразположете ги да споделят кога се чувстват по-добре – когато 
сами решават проблемите или когато някой друг прави това вместо тях. Свържете тези 
усещания с търсенето на конструктивни и технологични решения при изработването 
на изделия. Поговорете за градивността при проявата на инициативност и самостоя-
телност.

4.16. Тема „Къде са цветовете?“ 

Затвърдяване на новите знания
Цели: 
• Затвърдяване на знанията за спазване на изискванията за безопасност на труда;
• Усъвършенстване на уменията за осъществяване на контрол и самоконтрол при из-
пълнение на практическа задача;
• Усъвършенстване на уменията за планиране на технологичните етапи при работа.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа; 
• Разбира ролята на контрола върху качеството и самоконтрола при изпълнение на 
практическа задача; 
• Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие; 
• Прилага операциите рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали 
(хартия, картон, метално фолио, тел). 
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Основни дейности: изработване на изделия от картон
Ключови идеи: безопасност на работа, контрол и самоконтрол на дейността, плани-

ране
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило
Допълнителни материали: клечка за зъби, пластмасова капачка, пинче

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за изискванията за безопасни условия на труд. 

Това може да стане с помощта на играта „Познай кое съм“. На листчета напишете 
имената на различни инструменти и материали, при които се изисква спазване на из-
искванията за безопасна работа. Например – ножица, пинче, клечка за зъби, макетен 
нож, дървено шишче. Ученик излиза и изтегля едно от листчетата, без да назовава 
името на инструмента или материала, който е написан на него. С думи се стреми да 
обясни на останалите ученици кой е инструментът или материалът. След отгатването 
му ученикът, който е изтеглил листчето, докосва по рамото друг ученик, който трябва 
да обясни как безопасно да се използва инструментът или материалът;

► Дайте възможност на учениците да се разделят на отбори. Нека всеки отбор да измис-
ли свое име. Поставете задача всеки отбор да изработи няколко пумпала за игра, с 
които ще се проведе състезание. Разделете дъската на толкова части, колкото са сфор-
мираните отбори. Във всяко поле ще се записват точките от състезанието;

► Насочете вниманието на учениците към изработването на играчка пумпал. Обърне-
те внимание на безопасното пробиване на пластмасовата капачка и поставянето на 
клечката за зъби в получения отвор. За диференциране на задачите по степен на труд-
ност представете на учениците възможност за изработване на по-голям пумпал от бял 
картон, който може да се украси по избор, или изработване на пумпал с конци, който 
също може да се върти;

► Представете проблемната ситуация с 
„изчезването на цветовете“ при вър-
тенето на пумпала – цветовете му са 
разположени в отделни сектори. Дай-
те възможност на учениците сами да 
разгадаят тайната за „скриването“ на 
цветовете;

► В края на часа осигурете време за 
провеждане на състезание между еки-
пите. Желателно е да се състезават 
играчи от всички екипи и да се запис-
ват точките. Например, ако екипите 
са пет, от всеки екип излиза по един 
играч и завърта пумпала си. Целта е 
пумпалът да се върти колкото е въз-
можно по-продължително време. По-
бедител е този играч, чийто пумпал се 
е въртял най-дълго. Играчът, чийто 
пумпал се е въртял най-кратко време, 
остава на последно място;

► Дайте възможност на учениците да се 
самооценят.
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Ход на урока
У: Здравейте, скъпи ученици! Ще изиграем една игра. Тя е следната – един ученик 

идва тук и тегли едно листче. На него има написана дума. Прочита я и се стреми с думи 
да я обясни на другите. Когато познаете думата, той докосва някого от вас по рамото, 
Докоснатият застава отпред и обяснява как безопасно може да се използва предметът, 
написан на листчето. Да започваме играта! 

Първа дума: пинче.
Д: То е остро. Има пластмасова главичка, а останалата му част е метална. Използваме 

го, за да окачим нещо на корково табло.
Д: Пинче.
У: Сега докосни този ученик, който желаеш да излезе и да обясни как безопасно мо-

жем да използваме пинчето. Например за какво друго освен за поставяне на нещо на 
корковото табло използваме пинчето?

Д: Използваме го за пробиване. Когато пробиваме с него, никога не поставяме пръс-
тите си отдолу. Ако го използваме за някаква игра, трябва да поставяме коркова тапа или 
гумичка отзад, за да не ни убоде върхът му. Никога не оставяме пинчетата на стола или 
по земята, защото те са остри и някой може да се нарани.

У: Прекрасно обяснение! Сега докосни някой друг. 
Втора дума: ножица.
Д: Използваме я, за да режем с нея хартия, картон или текстил.
Д: Ножица.
Д: Ножицата използваме безопасно, когато режем внимателно по черните непрекъс-

нати линии. Не я оставяме отворена. Когато не работим с нея, тя трябва да стои затворе-
на на чина. Не я насочваме срещу другите. 

У: Чудесен отговор! За да продължим по-нататък, докосни някого. 
Трета дума: клечка за зъби.
Д: Тя е тънка и остра в двата си края. Направена е от дървесина. Не е много дълга. 

Използваме я при изработването на някои изделия. Служи за почистване на зъбите.
Д: Клечка за зъби.
Д: Може да я използваме безопасно, когато премахнем острите ѝ върхове. Ако те ни 

трябват, трябва да внимаваме, да не се убодем. Не оставяме клечките за зъби разпръсна-
ти, за да не се нарани някой друг.

У: Браво! Кой е следващият?
Четвърта дума: макетен нож.
Д: Той е остър. Има пластмасова дръжка и метално острие. Острието може да се по-

казва и да се скрива. С него се реже картон.
Д: Макетен нож.
Д: С макетния нож трябва да работим внимателно, защото е много остър. Острието 

трябва да се показва само малко. Когато режем с него, пръстите на ръката не се поставят 
отдолу. Щом приключим работа, веднага прибираме острието.

У: Справихте се отлично! А сега се разделете на отбори – до петима в един отбор. 
Нека всеки екип си измисли име. През това време ще разделя дъската така, че всеки екип 
да има свое поле. В този час ще проведем състезание с играчки, които сами ще израбо-
тите. Разгледайте рисунките в учебника и помислете кои изделия ще изработите. Всеки 
член на отбора изработва свое изделие. След това от всеки отбор ще излиза по един със-
тезател. Участниците ще се състезават едновременно. 

Преди да започнете работа, ще ви покажа една загадка. Изработих два пумпала. Ще ги 
завъртя, а вие ги наблюдавайте и кажете дали забелязвате нещо интересно. 

Д: Да, единият се върти по-бързо и по-дълго, а другият – по-бавно.
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У: На какво според вас се дължи това?
Д: На това, че пумпалите се завъртат с различна сила.
У: Вярно е, но има и нещо друго – по-интересно. Обърнете внимание на цветовете. 

Какво става с тях?
Д: При единия пумпал те се скриват.
У: Разгледайте елементите от приложението и ще кажете защо цветовете не се виждат 

при въртенето на единия пумпал. Разгледайте ги внимателно. Може да изберете кой вид 
пумпал да изработите – по-голям или по-малък. Какво още е нужно, за да може пумпалът 
да се върти? 

Д: Нужни са клечка за зъби и пластмасова капачка.
У: По какъв друг начин може да се изработи пумпалът? Разгледайте рисунките в учеб-

ника.
У: Може в него да се постави монета.
У: Правилно! За да поставим клечката за зъби в средата на пумпала, може да напра-

вим отвор с пинче и да я поставим в него. Пластмасовата капачка също може да се пробие 
с пинче, за да може клечката за зъби да мине през нея. Преценете сами нужната дължина 
на клечката. Може да изработите и играта с кръга и конците. Кръгът се върти при усуква-
не и опъване на конците. А тези от вас, които желаят да изработят голям пумпал, нека да 
помислят как да направят така, че при въртене цветовете му да се скриват. Който и модел 
да изберете, важно е да спазвате изискванията за безопасна работа. След като бъдете 
готови, започва състезанието.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Виждам, че вече сте готови. Успяхте ли да разкриете тайната за скриването на 

цветовете?
Д: Аз я открих! Цветовете на единия пумпал се скриват, защото са разположени вер-

тикално и при въртенето се смесват.
У: Браво на теб! Това е верният отговор! А сега нека състезанието да започне! От 

всеки екип ще излиза по един играч. Имаме пет екипа и това означава, че петима играчи 
ще излязат да се състезават. Играчът, чийто пумпал се върти най-продължително, полу-
чава 5 точки. Играчът с пумпала, спрял след него, получава 4 точки. Следващите играчи 
получават съответно 3, 2 и 1 точки. Точките на всеки играч се записват в полето на отбо-
ра. Печели отборът с най-много точки.

ВАЖНО!
Темата може да бъде осъществена както в индивидуална, така и в екипна форма на 
работа. Всеки учител познава най-добре своите ученици и може да подбере най-целесъ-
образните методи и средства за осъществяване на педагогическото взаимодействие.

4.17. Тема: „Движение на парите. Игра „Къде са парите?“ 

Нови знания
Цели: 
• Придобиване на знания за движението на парите;
• Придобиване на знания за банка, данък и обществени потребности;
• Затвърдяване на знанията за потреблението на стоки и услуги.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Дава примери за движението на парите при размяната им със стоки или услуги; 
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• Свързва необходимостта от данъци с осигуряване на обществените потребности; 
• Изброява услуги, предоставяни от държавата – образование, здравеопазване, транс-
порт; 
• Посочва банката като предприятие за съхранение на пари и предоставяне на заеми; 
• Назовава предприятия в региона и професиите на хората в тях.
Основни дейности: изработване на изделия от хартия и картон
Ключови идеи: обществени потребности, банка, данък
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило
Допълнителни материали: цветни моливи или флумастери

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за доходите и разходите в семейството. Под-

ходяща за целта е играта „Откъде идват парите?“. Осигурете кратко време за разми-
съл – откъде идват парите в семейството. Изслушайте предложенията на учениците 
и ги обобщете на дъската. Поставете учениците в проблемна ситуация – семейство 
иска да си купи ново жилище, но доходите, които постъпват в дома, не са достатъчни;

► Предложете на учениците да играят сюжетно-ролева игра. Предварително разделете 
класната стая на кътове – „Банка“, „Училище“, „Семейство“, „Доходи и разходи“. 
Сложете във всеки кът по един лист, на който е написана кратка информация за съот-
ветната институция – какво представлява и какви са нейните функции;
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► Осигурете кратко време на групите да се запознаят с информацията. След това вся-
ка група трябва да я представи на останалите. По време на представянето задавайте 
въпроси на учениците за новото, което са научили, и го записвайте на дъската: банка, 
данъци, кредит. Проведете кратка беседа за това какво представляват обществените 
потребности по аналогия на личните потребности;

► За осмисляне на новата информация използвайте играта, като главни герои нека да 
бъдат членовете на семейството. Вие задавате въпроси, а те се придвижват до съот-
ветното място:
1. Членовете на семейството работят и получават заплата. Къде постъпват парите за 

заплатите? – в банката.
2. Семейството няма достатъчно доходи за купуването на жилище. Къде ще отиде? – 

до банката. В този случай е добре да се изработят модели на пари.
3. Семейството трябва да направи разходи за някои основни потребности. Къде ще 

отиде на покупки и какво ще купи?
► Насочете вниманието на учениците към основния фактор за осигуряването на пари – 

работещите граждани. Беседвайте за жизненоважните потребности и значението на 
работещите членове на семейството за тяхното удовлетворяване;

► Насочете вниманието на учениците към изработването на „вълшебно тефтерче“, кое-
то показва движението на парите. Използвайте електронните ресурси за онагледяване 
на технологията на изработване на тефтерчето. Обърнете внимание на поредността 
при използването на картоните и начина на закрепване на лентите – те се поставят 
точно на предвидените за това места (означения). За диференциране на задачите по 
степен на трудност може да поставите задача на някои ученици да изработят модели 
на пари, които да се използват в играта;

► В края на часа дайте възможност на учениците да представят своите изделия. Обоб-
щете наученото чрез кратка беседа.

БАНКА
Банката е учреждение, в което хората може 
да съхраняват парите си. Тя дава на хората 
пари назаем (кредит), когато техните дохо-
ди не стигат за покупката на някаква стока, 
например.

СЕМЕЙСТВО
Членовете на всяко семейство се трудят, за да получават доходи. Доходите постъпват във 
вид на заплата, пари от отдаване на имот под наем, частен бизнес на семейството и др. 
Всяко семейство прави разходи – за храна, облекло, отопление, вода, данъци и др.

ДОХОДИ И РАЗХОДИ
За да може всяко семейство да прави разходи, то трябва да получава доходи. Доходите 
може да бъдат от заплати, семеен бизнес, отдаване на имот под наем и др. Разходи се 
правят за различни потребности, но най-необходими са жизненоважните – храна, вода, 
електричество, облекло. Доходите и разходите образуват семейния бюджет. 
Обикновено заплатите постъпват в банката, откъдето хората ги вземат под формата на 
пари. Банката служи и като посредник между работодателя и работещия.

УЧИЛИЩЕ
Училището е институция, в която се обу-
чават учениците. За да съществува, учили-
щето се нуждае от средства (пари). Парите 
постъпват от данъците, които плащат граж-
даните.
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Ход на урока
У: Скъпи ученици, здравейте! Ще играем на една игра, която се казва „Откъде идват 

парите?“. Така, както се седнали по двама, обсъдете откъде идват парите в семейството. 
Имате на разположение 30 секунди за подготовка на отговора.

Д: Парите в семейството идват от това, че нашите родители работят.
У: Как се наричат парите, които получават те от своята работа?
Д: Наричат се заплата.
У: Откъде другаде може едно семейство да получава пари?
Д: Може да получава пари от някакъв семеен бизнес.
Д: Може и от отдаване на имот под наем.
У: А за какво едно семейство дава пари – прави разходи?
Д: Прави разходи за храна, вода, дрехи, отопление и т.н.
У: Правилно. Доходите и разходите образуват семейния бюджет. Представете си, че 

едно семейство иска да си купи жилище, но доходите му не са достатъчни. Откъде то 
може да вземе пари? 

Д: Може известно време да спестява пари. 
У: Да, това също е вариант, но то иска скоро да си купи собствено жилище.
Д: Може да вземе назаем. 
У: Откъде може семейството да вземе пари назаем?
Д: От близки хора или от банката.
У: Разбира се, една от възможностите е да вземе назаем пари от банката или както 

още казваме – да изтегли кредит. Сега ще играем на друга игра. Ролите са следните: 
родители и деца от едно семейство, ученици, които да представляват едно училище (да 
речем нашето), хора, които работят в банка, магазин за дрехи, за хранителни стоки, каси 
за плащане на вода и ток, и такива, които работят в данъчната служба.

Учениците разпределят ролите си. 
У: Вече заехте местата си. Пред всяка група има по едно листче. Отворете го и се 

запознайте с информацията, а след това един представител от група ще я представи.
Учениците изпълняват поставената задача. 
У: След като чухме информацията на групите, кажете какво ново научихте. 
Д: Научих, че парите от данъците на хората се разпределят за здравеопазване, обра-

зование, пожарна и др.
Д: Научих, че даването на пари назаем от банката се нарича кредит.
У: Чудесно! Аз ще запиша тези нови думи на дъската – данъци и кредит. Вече знаете, 

че всяко семейство има потребности от храна, вода, облекло, отопление, осветление и 
др. То ги удовлетворява благодарение на парите, които получава. Прави разходи за тези 
потребности. Цялото общество също има потребности – наричат се обществени потреб-
ности. Те се удовлетворяват благодарение на данъците, които плащат гражданите. Сега 
нашето семейство има нужда от пари, за да купи жилище. Къде ще отиде?

Д: Ще отиде в банката.
У: Правилно! Нека родителите от семейството да се придвижат до банката. Въз осно-

ва на доходите им банката ще определи каква сума пари да им даде като кредит. Креди-
тът трябва да бъде върнат за определено време. А сега семейството трябва да отиде на 
покупки, за да удовлетвори някои свои жизненоважни потребности. Къде ще отиде, за да 
ги направи?

Д: За да купи хранителни стоки, ще отиде в хранителен магазин.
Д: За да купи дрехи, ще отиде до магазин за дрехи.
Д: Семействата плащат такси за електричество и вода.
У: Точно така. Родителите от семейството нека се придвижат до тези места. 
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У: Правилно! Какво забелязвате – парите на едно и също място ли стоят, или непре-
къснато са в движение?

Д: Парите непрекъснато са в движение.
У: Да, непрекъснатата размяна на пари за стоки и услуги представлява движението на 

парите. За да има пари, е необходимо хората да се трудят. Така те имат възможност да 
плащат данъци – освен личните си потребности да удовлетворяват и обществените пот-
ребности. В този час ви предлагам да изработите интересен фокус, който също показва 
движение на парите. Сега ще ви го покажа. 

Учителят поставя банкнота между кориците и демонстрира фокуса. 
У: За да изработите изделието, най-напред ще е нужно да изрежете двете картончета 

и четирите ленти от приложението. Ще изгледаме и клипа в учебника, който показва ка-
къв е начинът на работа. Всеки от вас може да украси изделието по свое желание. Тези, 
които желаят, биха могли да изработят модели на пари, с които да се включат в тази или 
в други игри.

Изява на учениците: Осигурете кратко време на учениците за изява. Насърчете ги 
да споделят кое ги е затруднило и кое най-много им е харесало при изработването на 
това изделие. Поставете акцент върху разликите при украсата му и върху „тайната“ за 
движението на парите.

4.18. Тема: „Проект „За да има хляб“ 

Затвърдяване на новите знания
Цели: 
• Затвърдяване на знанията за професиите, свързани с производството на хляб;
• Усъвършенстване на уменията за проучване и търсене на информация;
• Усъвършенстване на уменията за 
извършване на проектна работа;
• Затвърдяване на знанията за по-
треблението на стоки и услуги.
Компетентности като очаквани ре-

зултати от обучението: 
• Изпълнява достъпна готварска ре-
цепта за студена обработка; 
• Назовава предприятия в региона и 
професиите на хората в тях; 
• Осъществява самостоятелен избор 
на материали и инструменти при из-
работване на изделие и безопасни ус-
ловия за работа.
Основни дейности: представяне на 

проектна работа
Ключови идеи: проектна работа, 

проучване
Необходими материали и инстру-

менти: по избор на учениците
Допълнителни материали: по из-

бор на учениците
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Методически съвети
► Предварително обсъдете с учениците какво е необходимо да проучат по темата. По-

ставете им задача да сформират екипи, съставени най-много от четирима души. Дайте 
им възможност за избор на заглавие на тема, свързана с производството на хлебни 
изделия в региона, в който живеете. Проектната работа може да е свързана с профе-
сиите, ангажирани с производството на хляб, или с видовете хлебни изделия;

► Желателно е за часа учениците да бъдат предварително подготвени, за да може да 
изпълнят трите последни етапа на проектната работа – сглобяване на информацията, 
представяне пред аудитория и оценка на проекта. По ваша преценка може предвари-
телно да се изпълни първият етап, а в часа екипите да представят проектите си и те да 
бъдат оценени. Може да използвате приказката за пътя на хляба от Григор Угаров, 
представена в електронните ресурси;

► При даването на указания на учениците за извършването на проектна работа обър-
нете внимание и на възпитателните аспекти, които предполага темата – акцент върху 
важността на труда, на знанието и т.н;

► По ваша преценка може да използвате приказката по време на часа – учениците да се 
запознаят с текста ѝ, а след това да се разделят на екипи. Всеки екип да анализира оп-
ределен момент от приказката, който визира определен етап от производството (пътя) 
на хляба. Бихте могли да донесете хляб или питка. В края на часа може да представите 
трапезата на хората в миналото – постелете нещо на земята и всички заедно седнете 
около хляба. Всеки да си отчупи по едно парче хляб и да сподели как се чувства, ко-
гато знае колко дълъг е пътят на хляба и колко много хора се трудят, за да го има на 
трапезата ни.

4.19. Тема: „Моят различен сандвич“

Затвърдяване на знанията
Цели: 
• Затвърдяване на знанията за професиите, свързани с производството на хляб;
• Усъвършенстване на уменията за студена и топлинна обработка на хранителните 
продукти;
• Затвърдяване на знанията за здравословна готварска рецепта;
• Усъвършенстване на уменията за самостоятелен избор на здравословни хранителни 
продукти.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Изпълнява достъпна готварска рецепта за студена обработка; 
• Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа.
Основни дейности: приготвяне на сандвич със здравословни хранителни продукти
Ключови идеи: здравословно хранене, студена обработка на хранителните продукти
Необходими материали и инструменти: хляб, продукти за сандвич – масло, каш-

кавал, сирене, крема сирене, варено яйце, шунка, домати, краставици, маруля, моркови 
и др.

Допълнителни материали: по избор на учениците

Методически съвети
► Актуализирайте знанията на учениците за произхода на хляба и здравословните гот-

варски рецепти. Това може да направите чрез играта „Кой съм аз“, в която вие за-
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давате на учениците въпрос за определена професия, свързана с производството на 
хляба. Например „Как се нарича човекът, който пече хляб?“ – пекар; „Как се нарича 
човекът, който продава хляб във фурната?“ – продавач; „Как се нарича човекът, който 
смила зърното на брашно?“ – мелничар и т.н. Може да използвате електронния ресурс 
в учебника;

► Осигурете възможност на учениците да изберат формата на работа – индивидуална 
или екипна. Поставете задача на всеки екип да измисли име на своя „ресторант“, в 
който ще се предлагат здравословни сандвичи – топли или студени. Нека екипите 
сами изберат кой вид сандвич да приготвят, ако, разбира се, условията позволяват да 
бъдат приготвени и топли сандвичи;

► Припомнете на учениците изискванията за извършване на безопасна работа по от-
ношение на използването на нож, белачка и др. Обърнете внимание и на начините 
и безопасността при приготвяне на топли сандвичи. Поставете задача на екипите да 
украсят сандвичите така, че да привлекат повече клиенти в своя ресторант. За дифе-
ренциране на задачите демонстрирайте изработването на модел на шапка от хартия 
– нужни са три листа хартия размер А4, които се съединяват един с друг (виж техни-
ческите рисунки в зеленото поле в учебника);

► В края на часа осигурете време на учениците за изява – всеки екип представя своите 
сандвичи и с какво те са различни: как са украсени, имат ли специални съставки и 
оттам – специално име. Осигурете възможност за оценка и самооценка по отношение 
на: използване на здравословни хранителни продукти; интересна украса; добро изпи-
чане на сандвича и др.;

► Насочете вниманието на учениците към рубриките „Чувствам се“ и „Променям“, като 
ги предразположите да споделят как се чувстват, когато сами приготвят сандвичите си 
и се справят успешно.

Ход на урока
У: Здравейте, мили ученици! Днес ще 

се пренесем в света на майсторски при-
готвените ястия, здравословната храна 
и… готварските рецепти. Облегнете се 
назад, защото ще изиграем интересна 
игра. Тя се казва „Кой съм аз?“ Аз ще ви 
задавам въпроси, а вие ще отговаряте. И 
така – как се нарича растението, от което 
е направен хлябът?

Д: Нарича се пшеница.
У: Чудесно! А как се нарича човекът, 

който отглежда различни селскостопан-
ски растения и знае кое от тях какво мяс-
то обича, колко голямо трябва да порас-
не, как да се отглежда и т.н.?

Д: Нарича се агроном.
У: Как се нарича човекът, който сми-

ла пшеницата на брашно?
Д: Нарича се мелничар.
У: Кой приготвя хляба?
Д: Приготвя го пекар.
У: От кого купуваме хляба в магазина?
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Д: Купуваме го от продавача.
У: А кое е основното, което ни е нужно, за да приготвим сандвичи?
Д: Нужен ни е хляб.
У: Това е точно така – нужен ни е хляб. В този час ще се пренесем в света на готвар-

ството. Изберете с кого ще работите, но нека не сте повече от петима души в един екип. 
Който желае, може да работи и сам. Всеки екип е ресторант. Измислете име на ресто-
ранта си. Тъй като е важно да се храним здравословно, каква храна трябва да предлага 
всеки ресторант?

Д: Здравословна храна.
У: Точно така! Ще предлагате здравословни сандвичи. Те може да бъдат топли или 

студени. Какво ще ни е нужно, за да ги приготвим?
Д: Ще ни е нужен хляб и различни хранителни продукти, като масло, кашкавал, сире-

не, домат, шунка.
У: А какви инструменти ще ни трябват?
Д: Ще са ни нужни нож, белачка, а може и форми за сладки. С тях може да се правят 

различни форми на продуктите.
У: Чудесно! А дали ще ни трябват шапки? Който екип желае да има шапки, нека да 

излъчи по един представител, който ще идва при мен, за да му покажа как се прави модел 
на готварска шапка. Ако успеете да се ориентирате по рисунките в учебника, изработете 
шапките самостоятелно. Преди да започнем приготвянето на сандвичи, нека да си при-
помним правилата за безопасна работа. С какво са свързани изискванията те при пригот-
вянето на сандвичи?

Д: Свързани са с използването на острите инструменти – нож и белачка.
У: Правилно! Какво трябва да направим, преди да използваме хранителните про-

дукти?
Д: Трябва да ги измием и да ги нарежем.
У: Да, за нарязването използваме дъска и внимаваме, когато режем с ножа и с белач-

ката. Който от вас ще приготвя топли сандвичи, трябва да внимава с топлия грил, защото 
може да се изгори. А как разбираме кога сандвичите са изпечени?

Д: Когато се зачервят отгоре.
У: Ако се затруднявате с нещо по време на работа и имате нужда от помощ, аз – 

„мастър шеф“, ще се притека на помощ. В края на часа ще обявим още няколко „мастър 
шефове“, но за това е необходимо да приготвите вкусни и здравословни сандвичи и да ги 
украсите интересно – така, че да привличате повече клиенти в ресторанта.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Виждам, че ресторантите вече са готови да представят своите здравословни санд-

вичи. Да видим какво е приготвил първият ресторант.
Д: Ние приготвихме три вида сандвичи – единият е без месо, вегетариански, другият е 

сладък сандвич, а третият – сандвич със зеленчуци, масло, кашкавал и шунка. Украсихме 
сандвичите, за да имат по-добър вид и да привличаме повече клиенти.

У: А какво съдържа вашият сладък сандвич? Здравословен ли е?
Д: Той съдържа масло и мед. Ние мислим, че е здравословен, защото медът е полезен.
У: Браво на вас! Чудесни готвачи! Как се казва вашият ресторант?
Д: Казва се ресторант „Дем“. Това е думата мед, обърната наобратно.
У: Браво! Проявили сте и съобразителност. А как украсихте сандвичите?
Д: Нарязахме кашкавала с форми за сладки. Нарязахме и маслини – за очите, а от 

морков направихме усмивка. Сандвичите приличат на човечета.
У: Как се чувствате, когато сами приготвяте здравословни сандвичи? 
Д: Чувстваме се горди и радостни.
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4.20. Тема: „Украса за празника“ 

Затвърдяване на новите знания 
Цели: 
• Усъвършенстване на уменията за самостоятелен избор на материали и инструменти 
при изработване на изделие;
• Усъвършенстване на уменията за планиране на технологичните етапи при изра-
ботване на изделие;
• Възпитаване на инициативност и предприемчивост чрез проява на избор и вземане 
на самостоятелно решение;
• Възпитаване на положително отношение към празниците
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
•  Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа;
•  Разбира ролята на контрола върху качеството и самоконтрола при изпълнение на 
практическа задача;
• Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие.
Основни дейности: изработване на изделие от хартия
Ключови идеи: Планиране и самоорганизиране, избор на материали и инструменти, 

инициативност и предприемчивост
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило
Допълнителни материали: конец

Методически съвети
► Актуализирайте знанията на учениците за предстоящия празник Трети март или за 

настъпващата пролет. Това може 
да стане чрез играта „Открий думи-
те“. На малки квадратчета разпеча-
тайте буквите на думите „ТРЕТИ“ и 
„МАРТ“ или думи, свързани с проле-
тта – „ПРОЛЕТ“; „ЩЪРКЕЛ“; „ЦВЕ-
ТЯ“ и др. Желателно е учениците да 
работят по двама (както са седнали, 
например). Поставете им задача за 
кратко време да открият и да подредят 
думите. Играта е благоприятна за ин-
тегриране на знанията по български 
език – за числително име, за съгласу-
ване на частите на речта и др.;

► Предложете на учениците да си изра-
ботят украса за пролетта или украса 
за предстоящия Национален празник 
– Трети март. Като имате предвид 
следващата тема „Шипка“, преценете 
кое би било по-целесъобразно. Може 
да дадете възможност учениците да 
изработят украса, както за пролетта, 
така и за Трети март;
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► Препоръчително е учениците да работят в екипи по трима. Изработват цветята или 
гирляндата, като всеки прегъва по един елемент, а след това заедно съединяват еле-
ментите;

► Демонстрирайте начина на прегъване на хартията и начините на съединяване на от-
делните елементи така, че веднъж се получава цвете, а втори път – гирлянда. Така ще 
осигурите условия учениците да изберат коя украса да изработят, като ориентиро-
въчната основа на дейността (начина на прегъване на хартията) е една и съща. Под-
скажете им, че ако изработват цветя, биха могли да използват и други цветове, но е 
необходимо да оразмерят отделните елементи така, че да се получи украса със симет-
рични елементи. Насърчете учениците да предложат и други идеи и да ги осъществят;

► Поставете акцент върху планирането на етапите при изработването на изделието – 
нека учениците най-напред да обсъдят кой вид украса ще изработват, да се договорят 
кой каква дейност ще извършва – например един ученик изрязва елементите, друг ги 
прегъва, а трети ги съединява;

► В края на часа отделете време за представяне на изделията и самооценяване по от-
ношение на: симетричност на елементите; оригинални и интересни идеи; ефективно 
планиране на етапите при изработване на изделието и др.

ВАЖНО!
Самооценяването на извършената работа е важна стъпка към прехода от хетероно-
мия към автономия при управление на познавателното поведение. Винаги определяйте 
критерии за самооценка, но никога не изисквайте от учениците да се самооценят по 
всички критерии. Достатъчно е да оценят работата си по един критерий, но аргумен-
тирано. Така те се научават какво умеят да правят добре, а не какво не умеят.

Ход на урока
 У: Здравейте, ученици! Пригответе се за откриване на нещо интересно. Ще играем 

на играта „Открий думите“. Ще участвате по двойки. На всяка двойка ще дам един плик. 
В него има разбъркани букви, от които вие трябва да образувате дума. Играта е състеза-
телна и двойката, която открие първа думата, е победител. Да започваме – едно, две, три, 
думите подреди!

Д: Ние открихме думите „ТРЕТИ МАРТ“.
Д: А ние открихме думата „ОСВОБОЖДЕНИЕ“
У: Да видим какво е общото между тези три думи.
Д: Общото е, че на Трети март празнуваме Освобождението на България от османско 

владичество. 
У: Правилно! Какъв празник е Трети март?
Д: Трети март е Национален празник на България. 
У: Правилно! А вие как се чувствате, когато сами изработваме 

украса за класната ни стая? 
Д: Аз се чувствам горда, защото сами сме си украсили стаята. 
Д: Аз се чувствам радостен, когато сами изработваме украса.
У: Когато се потрудим и направим нещо красиво, тогава ние го ценим повече, пазим 

го и се радваме, че сме успели да се справим сами! Аз се чувствам горда, когато вие 
проявявате инициативност и изработвате такива прекрасни изделия с много старание и 
усилия, с интересни идеи. Благодаря ви за това! Предлагам ви в този час да изработим 
украса, с която да покажем, че се гордеем, че сме българи. Решете с кого искате да ра-
ботите в екип – добре е да бъдете по трима. Ще разберете защо – ще си направим украса 
– цвете или гирлянда. Разгледайте рисунките в учебника. От колко цвята се състои всяко 
изделие?

Р Е Т И Т

А Р М Т
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Д: От три – бяло, зелено и червено.
У: С какво свързвате тези цветове?
Д: Това са цветовете на българското знаме.
У: Вярно. Вижте цветето – от колко части се състои?
Д: От четири, защото има още един цвят – жълт.
У: Правилно, затова е нужно да бъдете поне по трима в екип, за да работите заедно. 

Обсъдете кой вид украса ще изработите и от колко цвята. Всеки от вас разполага с три 
цвята в приложението. Тези от вас, които искат да изработят украсата с четири цвята, 
трябва да изберат четвъртия цвят и да го оразмерят като другите цветове. Договорете се 
кой каква дейност ще извършва в екипа – може един от вас да изрязва елементите, друг 
да ги прегъва, а трети да ги съединява. Ако прегъването ви затруднява, аз ще ви покажа 
колко е лесно. Прегъваме като хармоника – веднъж на едната, после на другата страна. 
Помислете къде да закрепим украсата и по какъв начин, че да не нанесем щети на клас-
ната стая.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Виждам, че повечето от вас вече изработиха страхотна украса. Нека екипите да 

представят изделията си. Всеки екип може да погледне на дъската ориентирите за са-
мооценка. Може да оцените своята украса по тези ориентири, на които тя отговаря.

Д: Ние изработихме различни цветя – едните са с три елемента като цветовете на 
българското знаме, а другите – с четири. Решихме нашите модели на цветя да имат и ти-
чинки. Изрязахме тънки ленти от хартия, залепихме ги в средата, а след това с ножицата 
ги навихме (накъдрихме).

У: Чудесна идея! На кой критерий отговарят в най-голяма степен изработените от вас 
изделия?

Д: Ние имаме оригинална идея за тичинките, а също така всички елементи са изрязани 
и прегънати правилно. Цветето е симетрично.

4.21. Тема: „Шипка“ 

Затвърдяване на новите знания
Цели: 
• Усъвършенстване на уменията за самостоятелен избор на материали и инструменти 
при изработване на изделие;
• Усъвършенстване на уменията за планиране на технологичните етапи при изра-
ботване на изделие;
• Възпитаване на инициативност и предприемчивост чрез проява на избор и вземане 
на самостоятелно решение;
• Възпитаване на положително отношение към празниците.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
•  Осъществява самостоятелен избор на материали и инструменти при изработване на 
изделие и безопасни условия за работа; 
•  Разбира ролята на контрола върху качеството и самоконтрола при изпълнение на 
практическа задача; 
• Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие.
Основни дейности: изработване на изделие от хартия
Ключови идеи: планиране и самоорганизиране, избор на материали и инструменти, 

инициативност и предприемчивост



81

Необходими материали и инстру-
менти: приложение, ножица, лепило

Допълнителни материали: конец

Методически съвети
► Актуализирайте знанията на ученици-

те за връх Шипка и битките, водени 
там. Това може да стане, като използ-
вате интерактивния метод „малки екс-
перти“. За целта разделете класа на 
няколко екипа. На всеки от тях дай-
те различна информация, свързана с 
Шипка. След като учениците се запоз-
наят с нея, всеки екип излъчва говори-
тел, който я представя на останалите;

► След представянето на екипите насо-
чете вниманието на учениците към из-
работването на макет на паметника на 
връх Шипка. Обърнете по-специално 
внимание на правилата за екипно вза-
имодействие – обсъждане и вземане 
на решение какъв макет ще се изра-
ботва и кой каква дейност ще извърш-
ва.

Първи екип:
Има два начина да се изкачите до връх Шипка – по шосе и по 

стъпала. За да разберете колко са стъпалата, които трябва да се 
изкачат, пресметнете следния числов израз:

8046 : 9 = 

Втори екип:

Връх Шипка се намира в Стара планина. Разположен е на 
изток от Шипченския проход. До 1951 г. носи името Свети Ни-
кола. За да разберете през коя година на този връх е построен 
паметникът на свободата, пресметнете следния числов израз:

13 538 : 7 = 

6. Книга за учителя по технологии и предприемачество за 4. клас – Г. Иванов и др.
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Трети екип:
Заменете числата със съответните букви от азбуката и ще разберете името и прозви-

щето на главния майстор, ръководил втория етап от построяването на паметника на връх 
Шипка. 

► Дайте възможност на учениците да изберат какви материали да използват – природ-
ни, отпадъчни или други. Обсъдете някои възможности макетът да заприлича повече 
на истински – поставяне на стълби пред паметника, на растителност наоколо, изра-
ботване на модел на българското знаме, на модели на оръдия и др. По този начин ще 
осигурите и диференциране на задачите – учениците сами ще изберат какъв макет да 
изработят. За това ще ви помогне рубриката „Предлагам идея“;

► За мотивиране на дейността може да насочите вниманието на учениците към това 
какво биха правили, за да бъдат достойни потомци на героите от Шипка. Обсъдете за 
какво ще използвате направените модели – за изложба във фоайето например или за 
представяне пред по-малки ученици;

► Осигурете време в края на часа за представяне на готовите модели. При оценяването 
поставете акцент върху намерените конструктивни решения, оригиналните идеи, осъ-
щественото екипно взаимодействие. 

ВАЖНО!
Акцентът в темата е възпитателен. Най-важно е учениците да съпреживеят истори-
ческото събитие чрез дейността и екипното взаимодействие. Формиращото оценяване 
винаги е градивно и конструктивно.

Ход на урока
У: Здравейте, скъпи ученици! В този час вие ще бъдете експерти и откриватели. За-

това ще бъде необходимо да се разделите на няколко екипа (три или четири). На всеки 
екип ще дам по един лист с информация, която не е пълна. Няма да се състезавате, а ще 
се стремите да откриете липсващото в нея. Ще трябва да изберете и говорител, който да 
прочете или да разкаже това, което сте открили в листчетата. Да започваме!

Учениците изпълняват задачата.
У: Да видим какво открихте. Нека първият екип да представи това, което намери в 

листа.
Д: Ние разбрахме, че има два начина да се изкачим до връх Шипка – по стъпала и по 

шосе. За да разберем колко са стъпалата дотам, пресметнахме на колко е равно 8046 : 9. 
Открихме, че е равно на 894. До връх Шипка има 894 стъпала.

16 6 14 28 15

1 19 1 14 1 18 15 3

2 15 13 2 6 19 15
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У: Значи, ако искаме да стигнем до връх Шипка по стъпалата, ще трябва да изкачим 
894 стъпала. Да чуем следващия екип!

Д: Ние научихме, че връх Шипка се намира в Стара планина. Първоначално се е на-
ричал Свети Никола. По това време не е имало паметник. За да разберем през коя година 
е построен той, трябваше да пресметнем на колко е равно 13 538 : 7. Открихме, че това 
е 1934 година.

У: Разбрахте ли кой е ръководил построяването на паметника Шипка във втория етап 
от изграждането му?

Д: Да, ние разбрахме. Човекът се казва Пеньо Атанасов. Открихме и още една дума 
– Бомбето.

У: Да, така са наричали Пеньо Атанасов, тъй като винаги носел на главата си бом-
бе. Той не е случаен човек. Баща му е работил заедно с Колю Фичето и бил майстор на 
строежите. Пеньо Атанасов дори се сдобил с документ за майстор предприемач, който 
му давал право да ръководи проекти до 5 000 000 лева. Бил е истински предприемач за 
онова време. Въпреки суровите условия на връх Шипка той успява да завърши строежа 
на паметника с помощта на своите работници. В този час вие също ще влезете в ролята 
на майстори предприемачи и ще построите макет на паметника на връх Шипка. Вие ще 
изберете с кого ще работите. Ще обърнем внимание на няколко важни неща. Един от вас 
нека да дойде да прочете кое е първото.

Д: Работата в екип. При нея обсъждаме какъв макет да изработим. Разпределяме дей-
ностите помежду ни – кой какво ще прави. Трябва да работим така, че накрая да стане 
сполучлив и оригинален макет. При работата в екип ние си сътрудничим. Обсъждането 
на идеи и тяхното приемане не само е разрешено, а дори е задължително!

У: Чудесно! Винаги е нужно да се съобразяваме с правилата за екипна работа, защото 
„Сговорна дружина…

Д: …планина повдига!“.
У: Да чуем кое е другото изискване.
Д: Избор на материали. Нужно е да изберем материалите, с които ще направим макета 

– природни материали, пластилин, отпадъчни материали (пластмасови капачки, чашки, 
ролки от тоалетна хартия, отпадъчна опаковъчна хартия, изрезки и др.) От тях зависи 
какъв ще стане макетът – по-устойчив, по-интересен или съвсем необичаен. 

У: Правилно. Затова помислете сега какви материали ще използвате. Да чуем кое е 
третото изискване?

Д: Безопасна работа: Използваме инструментите и материалите внимателно – осо-
бено острите. Когато не ги използваме, ги оставяме настрани така, че да се виждат от 
всички. Помним, че правилното изрязване и прегъване водят до по-добри резултати, а 
оригиналните идеи – до интересно изделие.

У: Вярно е. Вече може да започвате работа. Докато работите, помислете какво е нуж-
но да прави всеки от нас, за да бъдем достойни потомци на героите от Шипка. Дали 
фактът, че не сме ги забравили и днес изработваме този макет, е достатъчен, или има и 
още нещо? Също така ще трябва заедно да решим за какво ще използваме готовите ма-
кети – за изложба във фоайето или за запознаване на по-малките ученици с историята на 
паметника на връх Шипка. А може и за двете.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Сега нека всеки екип да разкаже какъв макет направи и как работихте заедно!
Д: Ние направихме макет на Шипка с природни материали, разгъвката от приложе-

нието, пластмасови капачки и кибритени кутии. Изработихме върха от отпадъчна хартия, 
а стълбите – от кибритени кутии. От пластмасовите капачки оформихме места, на които 
се пали огън. 
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У: Справили сте се прекрасно! Били сте истински екип!
Д: Ние изработихме върха от кутия от телефон. Стълбите ги направихме като цветята 

от миналата седмица – прегънахме хартията като хармоника. Поставихме и дръвчета. 
Изработихме ги от клечки за зъби и зелена хартия.

У: Поздравления и за вашия екип! Виждам, че сте работили задружно. Според вас 
какво трябва да правим, за да сме достойни наследници на героите от Освобождението?

Д: Трябва да сме задружни, да се учим и да познаваме българската история. Да не за-
бравяме дати на важни исторически събития. Да почитаме героите, като оставяме цветя 
на паметниците. 

У: Да, не бива да забравяме какво са направили героите за освобождението на Бъл-
гария. Те са дали живота си, за да имаме сега по-добър живот. Вие как мислите – кое е 
помогнало на опълченците на Шипка да победят? Ние знаем, че те са били по-малко на 
брой от противниците и с по-лошо въоръжение.

Д: Според мен им е помогнало това, че те са били на труднодостъпен връх. Можели 
са да хвърлят камъни, за да отблъскват врага.

Д: Аз мисля, че задружността им е помогнала. Били са и много смели.
У: И двата отговора са верни. Браво! Гордея се с вас! 

4.22. Тема: „С обич“ 

Затвърдяване на новите знания
Цели: 
• Усъвършенстване на уменията за самостоятелен избор на материали и инструменти 
при изработване на изделие;
• Усъвършенстване на уменията за планиране на технологичните етапи при изра-
ботване на изделие;
• Възпитаване на инициативност и 
предприемчивост чрез проява на из-
бор и вземане на самостоятелно ре-
шение;
• Възпитаване на положително отно-
шение към празниците;
• Усъвършенстване на уменията за 
изработване на изделие по скица и 
чертеж.
Компетентности като очаквани ре-

зултати от обучението: 
• Прилага операциите рязане, огъва-
не, пробиване при работа с достъпни 
материали (хартия, картон, метално 
фолио, тел); 
• Осъществява самостоятелен избор 
на материали и инструменти при из-
работване на изделие и безопасни ус-
ловия за работа; 
• Конструира и моделира играчки и 
изделия по скица или чертеж.
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Основни дейности: изработване на изделие от хартия
Ключови идеи: Планиране и самоорганизиране, избор на материали и инструменти, 

инициативност и предприемчивост, конструиране по скица или чертеж
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило
Допълнителни материали: перфоратор, телбод, флумастери или цветни моливи

Методически съвети
► Актуализирайте сетивния опит на учениците за различни празници и начините да по-

кажем на някого, че е важен за нас. Въпреки че основната дейност е практическа (из-
работва се изделие), желателно е акцент да се постави не толкова върху материалните 
неща като израз на загриженост, колкото на поведението като израз на обич и заинте-
ресованост. По ваша преценка прочетете на учениците откъс от романа на Екзюпери 
„Малкият принц“ или им покажете ресурса от електронния учебник със същия откъс;

► Насочете вниманието на учениците към изработването на различни изделия, които 
би могло да са израз на загриженост, внимание и обич. Представете по-интересна 
възможност, свързана с функционалните характеристики на изделието – то да служи 
за извинение, ако мислим, че сме обидили някого, или за сприятеляване (сдобряване), 
което също е израз на загриженост както към собственото поведение, така и към чув-
ствата на другите;

► Може да предложите на учениците игра, в която те трябва да отгатват какво сте поста-
вили на дъската. След броене „едно, две, три“ учениците затварят очи. Вие поставяте 
на дъската картинка на сърце или го рисувате. Втората картинка е на цвете, след това 
– на подарък и т.н. Идеята е учениците да направят връзка между поставените картини 
и начините да покажем внимание и загриженост към някого, когото обичаме;

► Осигурете възможност на учениците да изберат формата на работа – индивидуална 
или екипна. Поставете акцент и върху избора на изделие, което определя и формата 
на работа – ако ученикът иска да изработи плик картичка, може да работи сам. Ако 
желае да изработи гирлянда, може да избере с кого да работи, за да стане по-дълга 
гирляндата;

► Обърнете по-специално внимание на начините за изработване на различните гирлян-
ди и съединяването на отделните елементи. Докато пликовете имат означения за из-
рязване и прегъване, при гирляндата е необходимо учениците да оразмерят лентите, 
които са с различни размери;

► В края на часа осигурете възможност за изява на учениците, като всеки ученик или 
екип представи изработеното изделие и неговите функционални характеристики – за 
какво и за кого е предназначено.

Ход на урока
У: Ученици, здравейте! Така, както се седнали по двама, ви моля за кратко време да 

обсъдите и да кажете според вас как трябва да изразяваме чувството на обич към близки-
те и приятелите си. Аз ще преброя до 30, а вие дотогава трябва да сте готови. Започвам 
да броя.

Учениците провеждат обсъждане по двойки. 
У: И така, започваме от първата двойка – как според вас трябва да изразяваме обич и 

загриженост към някого?
Д: Трябва да му кажем, че е важен за нас, да му правим изненади, да споделяме с него 

различни неща.
Д: Може да му подарим нещо.
Д: Може да го целунем или да го прегърнем.
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Д: Да му купим нещо.
У: А дали е възможно с поведението си да показваме на някого, че е важен за нас – 

например, когато сме послушни и спазваме правилата, когато имаме успехи в училище?
Д: Да, възможно е.
У: Аз също смятам, че това е възможно. Дори мисля, че е по-важно от всички подаръ-

ци на света. Нека да разберем какво е обичта според един малък принц и неговия приятел 
– малкото лисиче. 

Д: Малкият принц отиде да види пак розите.
– Вие изобщо не приличате на моята роза, вие още не сте нищо – каза им той. – 

Никой не ви е опитомил и вие не сте опитомили никого. Вие сте каквато беше моята 
лисица. Просто една лисица, подобна на сто хиляди други. Но аз я направих моя прия-
телка и сега тя е единствена на света.

И розите бяха много смутени.
– Вие сте хубави, но сте празни – каза им малкият принц. – За вас не може да се 

умре. Разбира се, за моята роза някой случаен минувач би помислил, че прилича на вас. 
Но тя сама е много по-важна от вас всичките, защото тъкмо нея съм поливал. Защото 
тъкмо нея поставях под стъклен похлупак. Защото тъкмо нея пазех с параван. Защо-
то тъкмо върху нея убих гъсениците (освен две – три, за пеперуди). Защото тъкмо нея 
слушах да се оплаква, да се хвали и дори понякога да мълчи. Защото тя е моята роза.

И той се върна при лисицата:
– Сбогом…
– Сбогом – каза лисицата. – Ето моята тайна. Много е проста: най-добре се виж-

да само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите.
– Най-същественото е невидимо за очите – повтори малкият принц.

У: Най-същественото е невидимо за очите. Обичта е по-важна от подаръците и скъ-
пите вещи. Може да я изразим по много начини. Ние не можем да я докоснем, но можем 
да я усетим. Така както не можем да видим вятъра, но го усещаме, когато гали лицето ни 
или разрошва косите ни. В този час ще покажем обичта си към някого, като изработим 
интересни изделия. Аз ви донесох няколко модела. На тях може да напишете и някакво 
послание – например сърцето плик може да се разгъва, а вътре в него да се пише, да се 
нарисува или да се залепи нещо по ваш избор. Може да украсите плика по ваше желание 
– с перфоратор пънч, с изрязани елементи или с нещо нарисувано. Ако искате, може да 
изработите изделие, с което да се извините на някого, ако мислите, че сте го обидили, 
или да му кажете нещо мило, което да го накара да не ви се сърди повече. Интересни 
също са и гирляндите с формата на сърце. За тяхното изработване ще са ви нужни ленти 
с различни цветове, които трябва да оразмерите. Помагайте си с рисунките в учебника, 
а ако се затруднявате, аз ще ви помогна. Помислете кое изделие искате да изработите 
и за кого ще бъде предназначено то. След това изберете как ще работите – сами или в 
екип с някого. Обсъдете възможностите за изработването на гирляндата, разпределете 
дейностите помежду си и си помагайте. Преди да започнете работа, нека си припомним 
изискванията за безопасна работа, като обърнем по-специално внимание на работата с 
телбод и перфоратор. За какво трябва да внимаваме, когато работим с тези инструменти?

Д: Когато работим с телбод, трябва да закрепваме едновременно всички елементи, 
които искаме да съединим. Не бива да поставяме пръстите в отвора на телбода. Трябва 
да проверяваме дали има достатъчно телчета вътре.

У: А по отношение на перфоратора – как безопасно можем да го използваме?
Д: Перфораторът е инструмент, който прави отвори. Нужно е да нагласяваме харти-

ята добре, за да станат отворите точно на мястото, на което искаме. За тази цел може да 
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махнем гумената калъфка на перфоратора, за да виждаме къде точно поставяме хартията. 
Не трябва да поставяме други предмети в перфоратора освен хартията.

У: Правилно! Започвайте работа, сръчни ръчички!
Учениците изпълняват практическата задача.
У: Виждам, че изработихте много интересни изделия. Представете ги пред класа, за да 

се видят оригиналните идеи, които сте приложили.
Д: Ние работихме в екип. Изработихме гирлянда, на която записахме няколко неща, 

които можем да правим, за да изразяваме обичта си. Искаме да я сложим в класната стая, 
за да може всеки, който иска, да си припомня какво е добре да се прави.

У: Каква страхотна идея! Да чуем някои от нещата, които сте записали.
Д: Записахме: „Вместо да се сърдиш, покажи усмивката си! Спазвай правилата, за 

да покажеш, че уважаваш и цениш учителите!“ и „Направи нещо добро, за да зарадваш 
своите родители или приятели. Така ще им покажеш, че ги обичаш!“.

У: Какви интересни идеи! Браво, поздравления! Гордея се с вас!
Д: Аз изработих картичка плик с формата на сърце. Ще я подаря на мама, за да ѝ кажа, 

че съжалявам, задето вчера тя ме помоли да ѝ помогна, а аз отказах.
У: Чудесна идея! Много се гордея с теб!
Д: Аз изработих плик. Вътре нарисувах нещо за моята най-добра приятелка. Искам да 

ѝ кажа, че я обичам и че е важна за мен. 
У: Браво! Поздравления!

4.23. Тема: „Цветя“ 

Затвърдяване на новите знания
Цели: 
• Затвърдяване на знанията за начи-
ните за размножаване на растенията 
– чрез луковици, семена и резник;
• Усъвършенстване на уменията за 
самостоятелен избор на материали и 
инструменти при изработване на из-
делие;
• Затвърдяване на знанията за техно-
логията за размножаване на растения-
та чрез посаждане или посяване.
Компетентности като очаквани ре-

зултати от обучението: Прилага техно-
логия за размножаване на растения чрез 
посаждане и/или посяване на цветя

Основни дейности: изработване на 
изделие от хартия и картон

Ключови идеи: технология за раз-
множаване на растенията

Необходими материали и инстру-
менти: приложение, ножица, лепило

Допълнителни материали: пласт-
масова сламка, тиксо, пръст, пластмасо-
ва чашка или малка саксия, вода
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Методически съвети
► Актуализирайте сетивния опит на учениците за различните видове растения. Използ-

вайте кратката приказка „Цвете в сърцето“ и свържете предстоящата дейност с това 
кой какво цвете крие в сърцето си. Накарайте учениците да затворят очи и да си пред-
ставят какво цвете крият в сърцето си. Ако познават цветето, нека го назоват и да 
кажат как се размножава то – чрез луковица, семена или резник;

► Предложете на учениците да засадят цветя – всеки засажда по едно цвете в малка 
пластмасова чашка. За целта е необходимо да донесете семена или луковици или да 
помолите всеки ученик да си носи. Обърнете внимание на поставянето на пръстта 
и засяването на растението. При засяването на малки семена трябва да се обърне 
внимание на две особености – семената да се засеят равномерно, за да няма редки 
участъци, да не се отмият семената при поливане.

Инструкции за засяване на растение чрез семена 
1. Запълнете таблата/саксията, в която ще засявате семената, с влажна торопоч-

вена смес.
2. Направете редове с помощта на молив, като го прокарвате в почвата. Тези ре-

дове трябва да бъдат на дълбочина 5 – 7 мм и на разстояние, не по-малко от 7 – 8 см 
един от друг.

3. Отворете пакета със семена. Задръжте го над реда под ъгъл, а движението по 
продължение на реда извършвайте, като леко потупвате горната част на пликчето, за 
да може семената да попадат равномерно в оформените редове.

4. Покрийте семената със ситен торф на дълбочина 5 – 6 мм и ги притиснете леко.
5. Напълнете пулверизатор с хладка вода. Леко напръскайте семената.
6. Завийте с прозрачен найлон таблата/саксията със засетите семена и я поста-

вете в топла стая да покълнат. Проверявайте ежедневно дали има поникнали семена. 
Когато се появят поникнали стъбълца, открийте и поставете таблата на слънчев про-
зорец. Поддържайте почвата влажна през цялото време. 

7. Обикновено след оформянето на първите същински листа на малките растения 
се оформят и вторите листа. Изрежете до нивото на почвата най-слабите млади 
растения с помощта на малки ножици. Оставете в таблата/саксията най-здравите 
и най-големи растения. Разсадете растенията в отделни саксии или направо в гради-
ната.

Луковични цветя
Луковичните цветя се садят през есента и през пролетта. През есента е добре да 

се насадят минзухарите, зюмбюлите, нарцисите, лалетата, за да може при първите 
слънчеви лъчи да се развият и да цъфнат.

През пролетта се садят гладиолите, бегониите, лилиумите, далиите (гергините), 
фрезиите и други. Те цъфтят по-късно през пролетта, лятото или есента.
► Тъй като посятото цвете не може да поникне веднага и учениците няма как да видят 

крайния резултат, им предложете да изберат и да изработят модел на цвете. Да поста-
вят модела в чашката с пръстта, за да бъде красива, докато поникне живото растение. 
При изработването на модела на цвете поставете акцент върху съединяването на цве-
та и сламката, а също и върху разрязването на сламката. При необходимост демон-
стрирайте или използвайте клипа от електронните ресурси;

► По ваша преценка направете опит със засаждане на цвете от резник – например сент-
полия. Оставете резника във вода, за да може учениците да наблюдават появата на 
малки коренчета;
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► В края на часа осигурете възможност на учениците да представят и засаденото, и 
изработеното цвете. 

Цвете в сърцето 
В едно забутано селце пристигнал вълшебник. Обиколил го цялото и докоснал все-

ки жител с вълшебната си пръчица. И у този, когото докосвал, сърцето ставало ви-
димо и прозрачно.

Оказало се, че във всяко сърце има цвете.
У едно момченце било синя камбанка. И когато се смеело, тя весело звъняла: „Дзън, 

дзън, дзън!“.
У рижото момиченце, като малко слънце, цъфтял слънчоглед.
Учителката в розов костюм криела в сърцето си роза. „А шиповете…, те са прос-

то за всеки случай. Но като цяло съм добра…“ – казала тя смутено.
В сърцето на стария фелдшер трепкала бяла хризантема.
Селото разцъфнало като ботаническа градина.
Нямало две еднакви цветя. Имало и обикновени полски, имало и непознати, на кои-

то не знаели имената. Но всички били много красиви. Та нали грозни цветя няма.
А в сърцето на един стар заядлив дядо се оказало, че расте кактус.
– Погледнете, сърцето му е пълно с тръни! Ама че проклетник! – завикали съселя-

ните му.
– Това не са тръни, а трънчета! – обидено мърморел дядото. – Да бяхте изживели 

моя живот, нямаше да дрънкате!
– Нека ви помогна да ги извадим – предложил грижовният фелдшер и започнал 

внимателно да вади трънчетата с пинсета.
Хората се стълпили около тях и започнали да дават съвети: „По-внимателно! 

Не забравяй за дезинфекцията! Я там едно как дълбоко се е забило! Вижте, вижте 
дядото – той се подмладява пред очите ни!“.

Сърцето на дядото вече не било набодено като игленик. Станало му леко, радост-
но и необичайно приятно, че толкова народ се развълнувал от неволята му. Отпуснал 
се, усмихнал се и целият кактус се покрил с големи червени цветове.

– Да, некрасиви хора няма! Всеки притежава собствена красота – радвали се жи-
телите на селото.

Ход на урока
У: Здравейте, мили ученици! Ще започнем най-напред с една много интересна приказ-

ка. В нея се говори за това кой какво крие в сърцето си. Докато я слушате внимателно, 
помислете какво ли цвете се крие във вашето сърце. 

Ученик прочита приказката „Цвете в сърцето“.
У: Чухте приказката, а сега затворете очи и си представете какво цвете има в сърцето ви.
Д: В моето мисля, че има роза.
У: Защо мислиш така?
Д: Защото розата има и бодли, а понякога мисля, че бих могла да бъда по-добра.
У: Добре е, че осъзнаваш това. Да чуем и другите!
Д: В моето сърце мисля, че има лале. Харесвам лалета.
Д: В моето като че ли живее карамфил. Той е красив и се среща в различни цветове.
Д; В моето сърце има кокиче. То е първото пролетно цвете, а аз винаги искам да бъда 

първи във всичко!
У: О, чудесно! Мисля, че това цвете много ти отива. Знаете ли как се размножава 

кокичето – чрез семе или луковица?
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Д: Мисля, че се размножава с луковица.
У: Точно така. Познавате ли други цветя, които се размножават чрез луковица?
Д: Да – лалето, нарцисът, зюмбюлът.
У: Точно така. А също и лилиумът, гладиолата, бегонията и др. Други цветя се раз-

множават чрез семена. Да видим кои са те. 
Учениците гледат ресурса от електронния учебник.
У: В този час всеки от вас ще засади цвете. Какво е нужно за засаждането?
Д: Ще ни е нужен съд – саксия или малка чашка, пръст и семена или луковица.
У: Правилно. А какви грижи трябва да полагаме за растението?
Д: Трябва да го поливаме, да разрохкваме почвата, да го оставяме на светлина.
У: Чудесно! Сега ще покажа как се засажда цвете чрез луковица и чрез семена. За 

да засадим луковицата, е нужно да направим дупка. Различните растения имат различни 
луковици и затова има значение и на каква дълбочина ще я поставим. Поставяме луко-
вицата в дупката, а след това я зариваме отгоре с пръстта. Поливаме я и я оставяме на 
топло и слънчево място. Засаждането на семената е по-особено. Ако съдът е по-голям, 
се правят малки улеи, в които се поставят семената. Нашият съд е по-малък. Затова ще 
направя малка бразда с клечка за зъби и ще поставя внимателно няколко семена вътре. 
Заривам ги с пръст. Внимавайте, когато поливате семената, защото са твърде малки и 
има опасност да се отмият с водата. Как мислите – веднага ли ще поникнат растенията, 
или е нужно време за това? 

Д: Няма да поникнат веднага, защото са нужни време и грижи.
У: Правилно! И за да не стоят празни нашите саксии, ви предлагам да изработим 

модел на цвете, което да поставим в пръстта, за да бъде красиво, докато поникне живото 
цвете. Вижте моя модел – от какви материали е изработен?

Д: Изработен е от пластмасова сламка и хартия.
У: По какъв начин са закрепени листата за сламката?
Д: Закрепени са с тиксо.
У: Да, защото с лепило не биха могли да се закрепят за сламката. Ще ви покажа как 

да закрепите хартиеното цвете за сламката. А вие помислете какъв модел искате да из-
работите. В приложението са дадени два модела, но вие може да изработите друго цвете 
– роза, карамфил, лилиум или друго. Според мен цветето трябва да е такова, каквото 
мислите, че има в сърцето ви. Накрая всеки ще представи своето цвете, ще ни каже какво 
е то и как се размножава.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Да видим какви прекрасни модели изработихте.
Д: Аз изработих модел на роза от три елемента. Сама ги нарисувах, за да стане розата 

по-красива. Поставих ѝ бодли, защото розата има, но не зная как се размножава тя.
У: Аз ще ви кажа как се размножава това прекрасно цвете – чрез резници. Отрязва 

се част от стъблото. То може направо да се засади в градината или в саксия, но може да 
се постави в малко количество навлажнена пръст или в картоф, за да пусне коренчета. 
При размножаването с резници растението най-напред се вкоренява – трябва да пусне 
коренчета. 

Д: Аз изработих модел на нарцис. Той се размножава с луковици.
У: Точно така. Браво! Сега може да поставите вашите прекрасни цветя отстрани в 

чашката, където засадихте истинско цвете. Така тя ще бъде красива, докато поникне жи-
вото цвете. Моделите на цветя може да останат дотогава в чашките. Освен че трябва да 
се грижите за цветята, които засадихте, е добре да се грижите и за цветето, което носите 
в сърцето си! Поливайте и него и се грижете винаги да е свежо и красиво!
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4.24. Тема „Електроуредите у дома. Домакинството – вчера, днес и утре“

Нови знания
Цели: 
• Формиране на знания за безопасната работа с различни електроуреди;
• Формиране на знания за опасността от неправилната работа с битови уреди;
• Усъвършенстване на уменията за сравняване и оценяване на определена информа-
ция.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Познава правилата за безопасна работа с електроуреди (готварска печка, ютия) и 
дигитални устройства; 
• Оценява опасността от неправилната работа с битови уреди. 
Основни дейности: изработване на изделие от хартия и картон
Ключови идеи: безопасност при използване на битови уреди
Необходими материали и инструменти: приложение, ножица, лепило
Допълнителни материали: цветни моливи или флумастери

Методически съвети
► Използвайте интерактивния метод „дискусия“. Разделете класа на две големи групи и 

задайте тема за обсъждане. Поставете групите в две различни ситуации. Едната група 
живее в нашето съвремие – какви уреди използваме сега у дома и какво е тяхното пре-
димство? Другата група „пренесете“ в миналото – във време, когато е нямало елек-
тричество. Какво са използвали хората, за да задоволяват битовите си потребности, и 
кои са предимствата на такъв начин на живот? Кои са недостатъците в двата начина 
на живот?
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► Осигурете време на групите да представят обсъдените предложения. Разделете дъс-
ката на две части, като отгоре напишете „В миналото“ и „Сега“ и записвате идеите 
на двете групи в съответното поле. Обобщете казаното от групите и чрез фронтално 
обсъждане направете изводи за живота на хората в миналото и днес;

► Проведете беседа за безопасното използване на електроуредите у дома – печка, ютия, 
компютър, телевизор и др. Поставете акцент върху начините за пестене на електрое-
нергия – изключване нощем на компютъра и на телевизора от контакта, затваряне на 
прозорците, когато работи електрическа печка, изключване на осветлението в стаите, 
в които няма никой в момента, и др.;

► Насочете вниманието на учениците към изработването на модел на свещ чрез въобра-
жаемо пътуване. Помолете ги да затворят очи и да си представят, че живеят в минало-
то. С какво биха си светили вечер у дома? Подгответе готови модели на свещ и щом 
учениците отворят очи, им ги покажете. Направете конструктивно-технически анализ 
на изделието – от какви части се състои и как са съединени те;

► Осигурете възможност за избор на поставката на модела (чинийката на свещта) – 
във формата на квадрат или звезда. За диференциация на учебно-трудовата задача по 
степен на трудност демонстрирайте изработването на огънчето на свещта с помощта 
на техниката „квилинг“ – навиване на лента от хартия и оформянето ѝ като огън. 
Предложете на учениците да измислят и свой модел на поставка на свещта с различна 
форма (цвете, детелина, сърце, кръг и т.н.);

► При необходимост демонстрирайте преплитането на лентите или използвайте клипа 
от електронните ресурси за онагледяване на процеса на изработване на изделието. На 
учениците, които проявяват по-голяма сръчност, може да поставите задача да изра-
ботят модел на лампа, в която да поставят свещта и навън при вятър тя да не угасва. 
По ваша преценка им дайте възможност сами да помислят какво да представлява този 
модел и при нужда им подскажете;

► Дайте възможност на учениците да представят изделията си и сами да ги оценят 
по различни критерии – оригиналност на модела, допълнителни елементи, устой-
чивост на конструкцията и др. Насочете вниманието на учениците към това как се 
чувстват, когато са „в миналото“ и нямат възможност да използват електричество, 
електроуреди и интернет. Това може да стане чрез играта „Вчера и днес“. При сиг-
нал „Вчера“ учениците трябва да покажат изработената от тях свещ, а при сигнал 
„Днес“ трябва да посочат електроуред в класната стая – например мултимедия, 
компютър, лампи и др. Ученикът, който сгреши, изгаря и отива „в миналото“. Той 
застава отпред и споделя как би се чувствал, ако живее без електричество. (Имай-
те предвид, че някой може да сподели, че му харесва, но поискайте от него да се 
аргументира.)

Ход на урока
У: Скъпи приятели, добър ден! Днес имаме интересни неща за обсъждане, затова ще 

се разделим на две големи групи. За да се разделим, ще използваме буквите „Д“ и „М“. 
Първият казва буква „Д“, следващият – „М“ и т.н. Така всички, казали буква Д, ще са от 
една група, а назовалите буква М – в другата група.

Учениците се разделят на две групи по посочения начин. 
У: Ето, че вече се разделихте на две групи. Въпросът, върху който ще помисли група 

„Д“, е следният – какви уреди използваме днес в домакинството, как те улесняват живота 
ни и кое им помага да работят. Група „М“ ще се пренесе в миналото и ще помисли как са 
живеели хората в миналото, какви уреди са използвали в домакинството, как са готвели, 
как са се отоплявали и т.н. Във всяка от групите проведете обсъждане за предимствата и 
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недостатъците на „вашия свят“. Имате на разположение 5 минути. Аз ще разделя дъската 
на две – минало и днес, и очаквам отговорите ви.

Д: Ние смятаме, че днес в домакинството се използват много уреди, които работят с 
електричество. Такива са фурната, печката за отопление, хладилникът, лампите за освет-
ление. 

У: Освен електроуреди използваме и различни устройства, като телевизор, компютър, 
телефон, таблет и др. Какви според вас са предимствата на използването на тези уреди?

Д: Предимствата са, че улесняват живота на хората и пестят време. Недостатъците са, 
че електричеството е скъпо, за неговото производство са нужни много ресурси, които не 
са безкрайни. Трябва да ги пестим, за да щадим природата.

У: А какви опасности съществуват при работа с електроуредите?
Д: Те работят с електричество. Може да изгорят. Трябва да се изключват, когато не ги 

използваме. Не бива да ги мокрим.
У: Групата „Д“ – „днес“, се справи отлично. Аз записах някои неща на дъската, а сега 

е ред на група „М“ – „минало“. Какво смятате вие – какви уреди са използвали хората в 
миналото?

Д: В миналото не е имало електричество. Хората основно са използвали огъня за 
отоп ление, готвене, затопляне на вода и дори за осветление. Предимствата са, че не се 
налага хората да плащат за електричество – по-икономично е.

У: За да се поддържа горящ огън, какви природни ресурси са нужни?
Д: Нужни са дървета.
У: В такъв случай какви недостатъци има използването на огъня?
Д: Недостатък е, че се унищожават дървета за горене. Освен това се изисква повече 

труд за набавянето на дърветата.
У: Записах някои неща на двете места на дъската. Може да видим ежедневието на 

хората в миналото и днес. Как според вас може да се пести електроенергията?
Д: Като например изключваме осветлението в стаите, в които не стоим.
Д: Като изключваме нощем компютъра и телевизора, защото когато са включени в 

контакта, те пак използват електричество.
У: А сега затворете очи! Едно, две, три! Представете си, че всички живеем в мина-

лото – тогава, когато все още не е било открито електричеството. С какво според вас ще 
трябва да си светим в тъмното? 

Д: С огън.
Д: Със свещ.
У: Едно, две, три, отворете очи! Ето какво ви донесох – модел на свещ. В този час ще 

изработим такива модели, защото ще пътешестваме в миналото. От какви материали е 
направен моделът на свещ?

Д: От хартия, картон.
У: По какъв начин са съединени отделните части?
Д: Съединени са с помощта на лепило.
У: Правилно! А за какво служи тази част отдолу?
Д: Служи за поставка.
У: Правилно. Тя може да бъде с различна фор-

ма, която вие ще изберете сами. Огънчето на свещта 
може да изрежете от приложението или да го изра-
ботите сами чрез навиване на хартиена лента. Който 
желае, може да дойде, за да му покажа. За изработването на модела на свещ ще са ви 
нужни двете ленти от приложението. Ето вижте как да ги съедините и по какъв начин да 
ги преплитате, за да се получи моделът на свещ. 

1. Оставям ножицата на 
място, на което мога да я 
виждам.

2. Изрязвам внимателно 
с ножицата – само по 
непрекъснатите черни 
линии.
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Учителят демонстрира изработването на модела на свещ. 
У: Помислете каква поставка и какво огънче ще сложите на вашия модел. Който же-

лае, може да измисли допълнително приспособление, в което да се поставя свещта и с 
нея да се свети навън, когато духа вятър. Ако имате идеи как конструкцията на модела 
да стане по-устойчива, може да ги приложите. Изберете как ще работите – индивидуално 
или в екип. В края на часа ще си направим осветено селище с изработените свещи. Преди 
да започнете работа, си припомнете правилата за безопасна работа – те са записани на 
дъската. 

Учениците изпълняват практическата задача.
У: Виждам, че вече сте готови. Представете вашите модели. Огънят се е използвал 

в миналото, но се използва и днес по различни начини – за барбекюто, за украсата с 
ароматни свещи, за отопление и приготвяне на ястия. Да видим вашите модели на свещ.

Д: Аз изработих моя модел от двете ленти. Отдолу направих поставка с формата на 
цвете, защото харесвам цветята. Огънчето изрязах от приложението. 

У: Чудесно решение! Да видим този екип тук какво е изработил.
Д: С Митко работихме заедно. Аз изработих свещта, а той – фенерчето. В него поста-

вихме свещта и така огънчето няма да изгасва, когато има вятър! Направихме по-голяма 
поставка, за да може свещта да стои вътре във фенерчето.

У: Браво на вас! Така огънчето няма да угасва при вятър.
Д: Ние работихме тримата. Съединихме поставките на трите свещи. Така те стоят 

по-здраво вътре във фенерчето, което изработи Денислав. Поставихме дръжка на фенер-
чето, за да може да се окачва или да се държи по-лесно в ръка.

У: Свършили сте чудесна работа! Поздравления за вашия екип! Сега ще изиграем 
една игра. Тя се казва „Вчера и днес“. Нека се подредим в кръг, за да се виждаме по-добре 
и всеки да вземе своя модел в ръка. Тези, които са работили в екип, ще играят отборно. 
При сигнал „Вчера“ трябва да вдигнете модела на свещ високо, а при сигнал „Днес“ ще 
трябва да посочите електроуред или устройство, което се намира в класната стая. Който 
сгреши, изгаря. Излезлият от играта идва в средата на кръга и споделя с всички как се 
чувства, когато живее в миналото без много удобства и електроуреди.

4.25. Тема: „В полза на обществото. Съвместна дейност“ 

Нови знания
Цели: 
• Формиране на знания за движението на парите при тяхната размяна за стоки или 
услуги;
• Формиране на знания за държавните и обществени институции – училище, банка, 
болница и услугите, които предлагат;
• Формиране на знания за връзката между удовлетворяването на обществените пот-
ребности и плащането на данъци.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Дава примери за движението на парите при размяната им със стоки или услуги;
• Свързва необходимостта от данъци с осигуряването на обществените потребности; 
• Изброява услуги, предоставяни от държавата – образование, здравеопазване, транс-
порт; 
• Посочва банката като предприятие за съхранение на пари и предоставяне на заеми; 
• Назовава предприятия в региона и професиите на хората в тях.
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Основни дейности: изработване на изделие от хартия и картон за игри и състезания
Ключови идеи: движение на парите, стоки и услуги, обществени потребности, дър-

жавни институции
Необходими материали и инструменти: пластмасови чашки, конец, кръгли ласти-

чета, картонени кутии, ролки от тоалетна или кухненска хартия, макетен нож, ножица, 
лепило, тиксо, пластмасово топче

Допълнителни материали: цветни моливи или флумастери, различни стикери

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за доходите и разходите в семейството, за по-

лучаването на заплата и за банката. Може да използвате игра по подобие на играта от 
тема 16 „Движение на парите“. Въвеждането на новите понятия „данък“ и „обществе-
ни потребности“ и по-лесното им осмисляне би могло да стане чрез сюжетно-ролева 
игра. Предварително разделете класната стая на кътове – „Обществени потребности“; 
„Данъчна служба“; „Банка“; „Училище“. Сложете във всеки кът по един лист, на кой-
то е написана кратка информация за съответната институция – какво представлява и 
какви са нейните функции;

► Осигурете кратко време на групите да се запознаят с информацията, да я прочетат и 
да я представят на останалите. По време на представянето задавайте въпроси на уче-
ниците за новото, което са научили, и запишете на дъската понятията: банка, данъци, 
кредит. Проведете кратка беседа за това какво представляват обществените потреб-
ности по аналогия на личните потребности;

► Поставете акцент върху взаимовръзката работещи граждани – обществени пот-
ребности. Семейството трябва да плати своите данъци за жилище, за автомобил, за 
ползване на услугите за събиране на смет и т.н. Къде трябва да отиде? – до данъчната 
служба;

► Поставете учениците в проблемна ситуация – в малко населено място хората нямат 
работа. Какво ще последва от това? Освен че семействата няма да имат възможност 

БАНКА
Банката е учреждение, в което хората могат 
да съхраняват парите си. Тя дава на хората 
пари назаем (кредит), когато техните дохо-
ди не стигат за покупката на някаква стока 
например.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Както всяко семейство, така и обществото има потребности. Това са потребности от обра-
зование и места, където да се учат децата (училища); от здравеопазване и места, където да 
се лекуват хората (болници, поликлиники, санаториуми и др.); от опазване на обществения 
ред, за което се грижи полицията, и др. Обществото се нуждае и от работещи граждани, 
които да се трудят на тези места.

ДАНЪЧНА СЛУЖБА
Данъчната служба работи с парите на гражданите, като плащат своите данъци. Данъците 
са пари, които гражданите плащат за различни неща – за жилища, за услугите за събиране 
на смет, за автомобили, за това, че с тях се движат по пътищата на страната, и др. Парите, 
събрани от данъци, се разпределят за различни нужди в цялата държава – за здравеопазва-
не, за образование, за охрана, безопасност и сигурност и др.

УЧИЛИЩЕ
Училището е институция, в която се обу-
чават учениците. За да съществува, учили-
щето се нуждае от средства (пари). Парите 
постъпват от данъците, които плащат граж-
даните.
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да задоволяват своите потребности, обществените потребности също ще останат не-
задоволени поради липсата на достатъчно средства. Беседвайте за обществените пот-
ребности и значението на работещите граждани за тяхното удовлетворяване;

► Насочете вниманието на учениците към текста от рубриката „Интересно е да знам“. 
Осигурете кратко време за прочит на информацията. Беседвайте за новото, което уче-
ниците са открили и запомнили – за връзката между предприемаческата и дарител-
ската дейност. Направете връзка между предприемаческата дейност и дейностите в 
училище, които спомагат за възпитаването на предприемачи;

► За осмисляне на тази взаимовръзка предложете на учениците да се разделят на отбори 
и да проведат състезание. За неговото провеждане е необходимо да се изработят игри 
по избор. Дайте възможност на екипите да обсъдят и да вземат решение коя игра ис-
кат да изработят, за да се състезават. За онагледяване на игрите с пластмасови чаши и 
техните правила може да използвате електронните клипове;

► В края на часа дайте възможност на екипите да проведат състезание помежду си – 
нека членовете на всеки екип да споделят как се чувстват, когато постигат успех или 
неуспех, и да обосноват отговорите си.

Ход на урока
У: Скъпи ученици, здравейте! Облегнете се назад, затворете очи и слушайте! Ще ви 

пренеса на друго място, но няма да ви казвам кое е, защото трябва сами да се досетите. 
В него идват хора и чакат. За да има ред при чакането, когато влизат, отиват при една 
машина и си вземат от нея номер. Хората посещават мястото по различни причини, но 
най-често, за да теглят пари. Досетихте ли се кое е това място?

Д: Да, това място е банката.
У: Правилно, това е банката. Сега ще се пренесем на други места, но няма да ви каз-

вам кои са те, защото сами ще се запознаете с тях. В стаята има четири къта – разпреде-
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лете се на групи и застанете по кътовете. Запознайте се с информацията на листовете и 
след това отново ще говорим.

Учениците прочитат текстовете, написани на листовете.
У: Тъй като започнахме с банката, нека първо си припомним за какво служи тя.
Д: „Банката е учреждение, в което хората могат да съхраняват парите си. Тя дава на 

хората пари назаем (кредит), когато техните доходи не стигат за покупката на някаква 
стока.“

У: А какво е пропуснато за банката – тя само за това ли служи?
Д: В банката се превеждат заплатите на работещите хора, а те си ги вземат от нея. Тя 

е като посредник между работодателите и работещите.
Д: Точно така, правилно сте запомнили от темата „Движение на парите“. Да чуем и 

останалите екипи – с кои нови неща се запознахте?
Д: Ние се запознахме с обществените потребности. Те приличат на потребностите на 

едно семейство – то има нужда от храна, вода, облекло, електричество и др. Обществото 
също има потребности – от болници, училища, полиция, пожарна и др. 

Д: Ние пък се запознахме с данъчната служба. Там хората отиват, за да платят своите 
данъци. Данъци се плащат за жилище, за автомобил и др. Парите от данъците се разпре-
делят за различните нужди на обществото – за училища, болници, полиция, пожарна и др.

У: Сега прочетете текста от рубрика „Интересно е да знам“.
Учениците четат текста. 
У: Какво интересно научихте?
Д: Научихме, че има предприемачи, които правят дарения. 
У: Защо според вас тези хора правят дарения?
Д: Защото искат обществото да се развива чрез училището.
У: Предприемачите са хора, които се занимават с бизнес. Те са иноватори, имат нови 

идеи, търсят и проучват какво харесват хората, от какво имат нужда и организират про-
изводството му. Има предприемачи, които печелят много средства и правят дарения на 
училища, на домове за деца с увреждания или изоставени деца, на болници, домове за 
стари хора. 

Предлагам ви сами да разберете кои дейности в училище помагат на хората да станат 
добри предприемачи. За тази цел трябва да се разделите на отбори, защото ще имаме 
състезание. Нека във всеки отбор да има поне по двама играчи, но може и повече – трима, 
четирима, както вие решите. Разгледайте игрите, представени на страница 35 в учебника. 
Помислете коя от тях искате да изработите и да се състезавате с нея. Ако ви хрумне и 
друга идея, може да я приложите. Аз ще бъда на ваше разположение. Който отбор не е 
разбрал как се изработва избраната от него игра, може да дойде, за да му обясня и да 
покажа.

При възможност учителят показва видеоклипа в електронния учебник.
Нека преди да започнете работа, да си припомним как да работим безопасно и чисто. 

С кои инструменти трябва да бъдем внимателни?
Д: С ножицата и с макетния нож.
У: В случай че изберете да изработите играта със събирането на точки, първо очер-

тайте отворите (вратите), в които ще влиза топчето, и тогава режете внимателно с макет-
ния нож.

У: Трябва да внимаваме и когато използваме тиксото. Трябва да го поставяме точно 
на мястото, на което желаем, защото при отстраняването му остават белези.

У: С какво друго може да се закрепят ролките от тоалетна хартия при четвъртата игра 
освен с тиксо?

Д: Може да се закрепят с лепило или с топъл силикон.

7. Книга за учителя по технологии и предприемачество за 4. клас – Г. Иванов и др.
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У: Вие помислете и изберете начина, който ще осигури здравина и устойчивост на 
конструкцията. За играта с конците и пластмасовите чашки е нужно най-напред да завър-
жете ластичетата на конците, за да може да се вземат чашките. Най-важно от всичко е да 
разпределите дейностите помежду си и да работите задружно и сплотено. Изслушвайте 
се, не бързайте и помнете, че сговорна дружина…

Д: …планина повдига.
У: Аз ще бъда тук, ако имате нужда от помощ.
Учениците изпълняват практическите задачи. 
У: Ето, че отборите завършиха своята работа и са готови за игри и състезание! Ува-

жаеми зрители, учениците от 4. клас ще ви демонстрират как се постига успех и как 
трябва да се играе в отбор. Нека нашето състезание да започне! Ще се състезават по два 
отбора и ще записваме резултатите на дъската.

Учениците провеждат състезанието.
У: Как се чувствате като победители в състезанието?
Д: Чувстваме се страхотно – радостни сме!
У: Кое ви помогна да победите другия отбор?
Д: Помогна ни това, че играхме задружно и сплотено. Всеки от нашия екип се стара-

еше да даде най-доброто от себе си.
У: А какво не достигна на вашия отбор, за да бъдете победители?
Д: Не ни достигна сплотеността. Някои ученици от нашия отбор не правеха нищо.
У: Разбирам, че не сте разпределили правилно дейностите и не всеки е поел своята 

отговорност. Знаете ли – най-добрите предприемачи са тези, които могат да губят и ни-
кога не се отказват от целите си. Тези, които днес загубиха в състезанията, е добре да 
знаят, че това е само игра, но и в живота също е така – не е страшно, че понякога губим. 
По-страшно е, когато спрем да вярваме, че можем, и се отказваме да продължим да се 
борим. Добре е, когато губим, да помислим какво още бихме могли да направим, за да 
постигаме успех. Помнете, че всеки от нас е специален и уникален. Всички сме различ-
ни. Едни са по-силни в една дейност, други – в друга. Но ако всеки даде най-доброто, на 
което е способен, тогава идва успехът. 

Кога според вас сме по-полезни на обществото – когато работим в екип и успяваме 
заедно, или когато не успяваме да се сработим?

Д: Ще бъдем в полза на обществото, когато работим заедно.
У: Помислете кои дейности в училище помагат на хората да станат добри предприе-

мачи.
Д: Помага ни екипната работа, чувството за отговорност, трудолюбието.
Д: Помагат ни също и новите знания. Важно е да знаем много неща.
Д: Важно е да имаме добро поведение, да уважаваме другите и това, че са различни.
У: Правилно! Вие сами се убедихте, че когато работите задружно и сплотено, по-лес-

но се постига успех. Благодаря ви за участието в този час! 

4.26. Тема: „Христос воскресе“

Затвърдяване на новите знания
Цели: 
• Затвърдяване на знанията за материалите и инструментите при изработване на из-
делие;
• Усъвършенстване на уменията за осъществяване на самоконтрол при изпълнение 
на практическата задача;
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• Усъвършенстване на уменията за 
планиране и организиране на собст-
вената дейност;
• Усъвършенстване на конструктив-
ното мислене;
• Възпитаване на емпатийност.
Компетентности като очаквани ре-

зултати от обучението: 
• Осъществява самостоятелен избор 
на материали и инструменти при из-
работване на изделие и безопасни ус-
ловия за работа; 
• Разбира ролята на контрола върху 
качеството и самоконтрола при из-
пълнение на практическа задача; 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на из-
делие. 
Основни дейности: изработване на 

изделие от картон 
Ключови идеи: благотворителност, 

представяне на идеи
Необходими материали и инстру-

менти: приложение, ножица, лепило, линийка

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за различните материали и инструменти при 

изработването на изделия. Използвайте интерактивния метод „мозъчна атака“ и на-
сочете вниманието на учениците към генериране на идеи с какво свързват празника 
Великден. Запишете идеите на дъската. Беседвайте за празника Великден – за тради-
циите и обичаите, свързани с него. Насочете вниманието към възможността на праз-
ниците да зарадваме хора, които са в нужда, или по-малките ученици, които имат 
по-малък житейски опит;

► Обсъдете за какво ще използвате готовите изделия – за благотворителност или за 
представяне на празника Великден на по-малките ученици. Дайте възможност на уче-
ниците да изберат формата на работа – индивидуална или екипна. Ако изберат екипна 
форма на работа, припомнете правилата за нейното осъществяване – членовете на 
екипа се договарят кой каква дейност ще извършва; в екипа всеки поема определена 
отговорност чрез извършването на конкретна дейност; идеите на всички се изслуш-
ват, обсъждат се и се приемат;

► Припомнете си заедно условията за извършване на безопасна учебно-трудова дей-
ност. Дайте възможност на учениците да изберат начина на изработване на изделието 
(със или без биговане), мястото на закрепване на пиленцето, допълнителната украса, 
надписа на картичката. Надписът на изделието е в зависимост от неговото предназна-
чение – за благотворителност или за представяне на празника на по-малките ученици;

► За по-голяма диференциация на задачите по степен на трудност бихте могли да поста-
вите задача на учениците да помислят какво друго биха изработили към картичката за 
по-атрактивно и вълнуващо представяне на базара или пред малките ученици – нап-
ример модели на кошнички за поставяне на яйца, зайчета и т.н.;
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► В края на часа осигурете време за представяне на учениците – какво са изработили, с 
какво тяхното изделие е по-различно, как се чувстват, когато даряват, възможно ли е 
всеки от нас да изпадне в нужда, защо е важно по-големите ученици да предават опита 
си на по-малките (служи за мотивация на по-малките ученици).

Ход на урока
У: Скъпи ученици, здравейте! Ще играем на една игра – един от вас излиза отпред и 

тегли листче. На него има нарисувано нещо, свързано с празник. Той го описва, а оста-
налите трябва да познаят кой е празникът. Да започваме.

Д: Има елха и под нея – много подаръци. На този ден Христос се е родил. 
Д: Коледа!
Д: Има азбука, която държат Кирил и Методий.
Д: 24 май – Денят на славянската писменост и култура. 
Д: Виждам българското знаме и паметника Шипка.
Д: Трети март – Освобождението на България.
Д: Виждам шарени яйца, козунак и курабии.
Д: Великден!
У: Браво, ученици! Справихте се отлично! Както се седнали по двама, обсъдете с 

какво свързвате празника Великден. Кой е готов да отговори?
Д: Свързваме го с боядисването на яйца.
Д: Свързваме го с правенето на козунаци и курабии.
Д: Свързваме го с християнската вяра.
Д: Ние го свързваме с възкресението на Христос!
Д: А ние с обичта и семейството.
Д: Свързваме го с боренето с яйца.
Д: Свързваме го със събиране на семейството.
У: Чудесно! Великден е официален празник в България. Свързваме го с възкресение-

то на Христос, с вярата в доброто, надеждата за по-добър живот и взаимната обич. Щом 
свързваме празника Великден с тези добри неща, тогава какво можем да направим за 
хората, които имат нужда от някаква помощ, например са изгубили дома си заради пожар 
или наводнение, или как можем да се погрижим за децата, които нямат семейства? Спом-
нете си от предишния урок каква дейност извършват предприемачите.

Д: Те извършват дарителска дейност – даряват средства за училища, за хората в нужда. 
Д: Може да организираме благотворителен базар и да дарим събраните средства за 

хората, които имат нужда от тях.
У: Това е чудесна идея! Всеки от нас може да изпадне в някакво затруднение. Затова 

трябва да си помагаме и да си подаваме ръка при нужда. В този час с вас е нужно да 
вземем важно решение. За какво ще използваме изработените великденски картички – за 
благотворителност, или за да представим интересни неща за празника на по-малките уче-
ници? Вижте какви модели на картички изработих. От какъв материал са те?

Д: Те са от хартия и картон.
У: Вижте тази картичка – тя се отваря, а вътре има пиленце От колко части се състои 

тя?
Д: Състои се от две части – картичка и пиленце.
Д: Другият модел се състои от повече части – картичка, пиленце и цветя за украса.
У: Вие добре знаете, че всяка ваша идея е важна. Хубаво е да се стремим да правим 

моделите по-интересни. Как може да стане това?
Д: Може да стане, като добавяме различни елементи за украса, като променяме фор-

мата на изделието, като перфорираме декорации с пънч.
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У: Чудесно! Сега помислете как ще работите – самостоятелно или в екип. Преценете 
и за какво ще използвате изделията. Едни от вас може да решат те да бъдат за базар, а 
останалите – за представяне на празника на по-малките ученици. Тези, които изберат 
второто, трябва да потърсят и интересна информация за Великден – например защо пър-
вото яйце се боядисва в червен цвят, откъде идва традицията цветът да е червен, какви 
местни обичаи съществуват на този празник и т.н. Преди да започнете работа, е добре да 
си припомним правилата за работа в екип.

Д: Когато работим в екип, се договаряме кой каква дейност ще извърши.
Д: Разпределяме дейностите и всеки поема отговорност за извършването на своята 

дейност.
Д: Предлагаме идеи, като се изслушваме и не се караме.
Д: Стремим се да постигнем най-добри резултати.
Д: Помагаме си при нужда.
У: Прекрасно! Може да изберете къде да поставите пиленцето – отвътре или отвън на 

модела. Изберете и украса, която да впечатлява. Помислете какво пожелание да напише-
те в картичките. Как ще прегънете по-точно и по-правилно картона?

Д: Като го биговаме. 
У: Правилно! Постарайте се и дайте най-доброто от себе си, защото с вашите изделия 

ще зарадвате някого. В края на часа ще представите моделите и ще кажете с какво те са 
различни и оригинални.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Виждам, че вече сте готови. Представете вашите изделия и да споделете с какво те 

са по-различни, кое ви затрудни при изработването им, за какво ще ги използвате.
Д: Ние изработихме картички за благотворителен базар. Използвахме къдрави но-

жици, за да ги изрежем. Променихме малко формата им – изрязахме горните и долните 
ъгълчета на предната част. Украсата направихме с пънч, като декорирахме сърца. С това 
искаме да покажем на онези, които ще ги купят, че изделията са направени с обич.

У: Браво за прекрасните идеи! 
Д: Ние също работихме в екип, но нашите изделия ще служат за запознаване на 

по-малките ученици с празника Великден. Изработихме табло приказка. Изрязахме всич-
ки пиленца и ги поставихме на различни места. Под всяко пиленце скрихме по една за-
гадка за по-малките ученици. По средата на таблото поставихме герой – великденско 
зайче, и апликирахме кошничка, пълна с яйца. Така смятаме, че на децата ще им бъде 
по-интересно. Ще им разкажем и откъде идва традицията първото яйце да бъде в червен 
цвят и защо се поздравяваме с „Христос воскресе“.

У: Ученици, добра работа сте свършили! Гордея се с вас! Досещате ли се защо се 
казва, че когато човек дава на другите, става по-богат?

Д: Защото когато можем да зарадваме другите, ние също изпитваме радост и щастие. 
Доволни сме, че можем да бъдем полезни.

4.27. Тема „Игри на пръсти. Помагам на себе си“ 

Нови знания
Цели: 
• Формиране на умения за конструиране на изделие по скица или чертеж;
• Усъвършенстване на уменията за ориентиране чрез графични изображения;
• Усъвършенстване на уменията за вземане на самостоятелно решение и предлагане 
на нестандартни идеи;
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• Възпитаване на емпатийност;
• Формиране на умения за емоционална експресия и управление на емоциите.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Определя основни етапи и необходими материали за изработване на изделие; 
• Предлага идеи за промяна на конструкцията на изделие; 
• Разчита информация за размери, части и конструкция на изделия от графично изоб-
ражение (рисунка, скица или достъпен чертеж); 
• Конструира и моделира играчки и изделия по скица или чертеж. 
Основни дейности: изработване на изделие от хартия 
Ключови идеи: изработване на изделие по скица или чертеж, емоционална експресия 

и управление на емоциите
Необходими материали и инструменти: ножица, лепило, приложение
Допълнителни материали: цветни моливи или флумастери

Методически съвети:
► Използвайте интерактивния метод „мозъчна атака“, чрез който учениците да генери-

рат идеи за това как разпознават, че някой е тъжен, ядосан или разстроен, и по какъв 
начин може да бъде успокоен. Запишете предложенията им на дъската. Обобщете иде-
ите и проведете беседа за възможните причини за безпокойство или лошо настроение;

► Предложете на учениците да изработят модели на герои за театър на пръсти или игра 
за успокояване. Актуализирайте знанията им за ориентиране в графична информация 
– как разбират какви са частите и размерите на дадено изделие, по какво се ориенти-
рат за формата на изделието и т.н. Насочете вниманието на учениците към графични-
те изображения в учебника, като поставите акцент върху приликата на двете изделия 
– това е еднаквата ориентировъчна основа на дейността (еднаква форма, разгъвка на 
хартията);

► Обсъдете възможността учениците 
сами да помагат на себе си чрез игра-
та за успокояване или да помогнат с 
нея на някой друг. Дайте им възмож-
ност да изберат кое от двете изделия 
желаят да изработят и за какво биха 
го използвали. Препоръчително е да 
обсъдите и необходимостта от са-
моконтрол и самоуспокояване – би 
било добре, ако поведението на уче-
ниците не влиза в противоречие с 
установените правила и е в синхрон 
със зачитането на правата на другите. 
Поговорете защо е важно, когато пре-
живяваме негативните емоции, да не 
ги изразяваме по неприятен за окол-
ните начин;

► Демонстрирайте изработването на 
изделието, ако това е необходимо. 
Може да използвате и филма от елек-
тронния учебник за онагледяване на 
процеса на изработване на изделието. 
На учениците, които са избрали да из-
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работят герой за театър на пръсти, поставете задача да разгледат изображенията в 
учебника и да помислят как биха оразмерили допълнителни елементи – уши, крака, 
опашка и т.н., ако искат да изработят герой, различен от дадения в приложението, 
например акула – ако на акулата се добавят допълнителни елементи, тя може да се 
превърне в друго животно;

► За диференциране на задачите по степен на трудност насочете вниманието на учени-
ците към възможността за изработване на модел на герой само чрез сгъване на право-
ъгълен лист хартия на две (такъв лист ще открият в приложението);

► За усложняване на дейността може да провокирате мисленето на учениците, като им 
поставите задача да сформират екипи, да помислят герои за коя приказка биха могли 
да изработят и след това да участват в драматизирането ѝ;

► Припомнете изискванията за безопасност на учебно-трудовата дейност – работа с но-
жица, лепило, правилата за поведение при работа в екип и т.н.;

► Осигурете време за изява на учениците – представяне на изделията, демонстриране на 
начина на игра, приложени оригинални идеи и др.

Ход на урока 
У: Ученици, здравейте! Имам специална загадка за вас. По какво разпознаваме, че 

навън настъпва пролет?
Д: По това, че всичко се раззеленява, времето се затопля.
Д: От юг долитат някои птици, щъркелът например.
У: Това е вярно. А сега така, както сте седнали по двама, помислете и предложете 

идеи по какво да разпознаем, че някой е тревожен или гневен.
Децата обсъждат по двойки. 
Д: Разпознаваме по това, че няма настроение, не говори и не играе с другите.
Д: Започва да вика, а понякога и да удря другите.
Д: Отказва да прави някои неща – например да се храни.
Д: Когато някой плаче, със сигурност има някакъв проблем.
Д: Понякога, когато хората са гневни, хвърлят предмети – тетрадки, чантата си, отго-

варят с лоши думи на другите, обиждат.
У: Значи не бихме могли да сбъркаме лошото настроение с хубавото.
Д: Да, защото когато човек е радостен, той се смее, не обижда другите, разговаря и 

играе с тях.
У: А какво можем да направим, когато някой е гневен? Как може да го успокоим?
Д: Като му разкажем нещо смешно.
Д: Като го помолим да спре да вика и да се успокои.
Д: Като го прегърнем.
У: Аз ви предлагам в този час да изработите изделие, с което бихте могли сами да си 

помагате, когато изпитвате гняв, разочарование или тъга. За да ви подскажа как работи 
това изделие, ще направим едно малко упражнение – погледнете всички към кръга на 
дъската. Виждате го ясно, нали?

Д: Да, виждаме го ясно.
У: А сега погледнете към прозореца – какво виждате?
Д: Виждаме дървета.
Д: Виждаме двора на училището?
У: А къде изчезна кръгът от дъската – него виждате ли го?
Д: Не, не го виждаме вече.
У: Представете си, че кръгът е вашето лошо настроение или гневът ви. Когато откло-

ните поглед от него, може да видите нещо красиво, което да ви подейства успокояващо. 
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По същия начин работи и играта за успокояване, която ще изработим днес. Когато сме 
гневни, разочаровани или тъжни, е добре да насочим вниманието си към нещо друго, за 
да се успокоим. Всеки човек понякога изпитва тези чувства, но не е добре да ги изразя-
ваме по начин, който кара другите да се чувстват неприятно. Вместо тази игра може да 
изработите герои за театър на пръсти и когато някой е разстроен, да драматизирате с тях 
нещо кратко и весело, за да го разсмеете и да му помогнете да се справи с лошото настро-
ение. Разгледайте двете изделия в учебника – по какво си приличат те?

Д: Те са еднакви – изработват се от една и съща форма и изглеждат по еднакъв начин.
У: Правилно! В приложението имате разгъвки и за тях – от едната разгъвка се из-

работва играта за успокояване, а от другата може да се изработят модели на различни 
герои. Помислете кой герой искате да изработите и какви части трябва да му добавите 
– частите може да нарисувате и да изрежете. Тези, които желаят, може да изработят и 
двете изделия. Има и още един вариант – игра за разсейване на лошото настроение. Нея 
също ще откриете в приложението – правоъгълник, който се прегъва на две, а от едната 
страна има нарисувано животно. Може да измислите игра, като нарисувате друго живот-
но от другата страна. Но каква ще е играта, вие сами ще предложите. Очаквам да създа-
дете най-мощните игри срещу лошото настроение. Не забравяйте, че трябва да спазвате 
правилата за безопасна работа – внимателно използване на ножицата, чисто и здраво 
съединяване с лепилото, красиви и приятелски отношения при работа в екип, насочени 
към постигане на общ успех. Който има нужда от помощ, нека да ме повика. Аз ще ви 
бъда помощник.

Учениците изпълняват практическите задачи.
У: Да видим какви игри против лошо настроение изработихте.
Д: Аз изработих игра за успокояване.
У: Чудесно! Как работи тя?
Д: Слагаме пръстите отзад. Раздвижваме играта. Избираме едно от четирите решения. 

Повдигаме го и избираме едно от двете числа. После повдигаме числото и прочитаме 
съвета, написан там.

У: Чудесно! В такива моменти не си сам и може да помагаш на себе си с играта и 
нейните съвети. Може да измислиш и други полезни неща за успокояване и при необхо-
димост да изработваш други подобни игри. А вие какво изработихте?

Д: Ние работихме в екип. Изработихме герои за театър на пръсти. Решихме да пома-
гаме на другите, когато са разстроени, като правим и казваме смешни неща с героите. 
Например: Гнева си прогони и бързо ни се усмихни. Зайчето е с тигърска опашка, ме-
чето пък ще стреля с прашка. Ежко дал си е бодлите на Лисана, тя пък си изгубила 
опашката в капана. 

У: Ученици, справили сте се чудесно! Приложили сте страхотни идеи! Поздравления! 
Помнете, че никой не може да ви дразни или разстройва, ако вие не си позволите това. 
Когато приложите игрите в различни ситуации, споделете как се променя настроението ви.

4.28. Тема: „Проект „Земята – моят дом“ 

Затвърдяване на новите знания
Цели: 
• Затвърдяване на знанията за повторното преработване на някои отпадъчни матери-
али;
• Затвърдяване на знанията за различните източници на енергия;
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• Възпитаване на положително отно-
шение и чувство на отговорност към 
природата;
• Усъвършенстване на уменията за 
търсене, проучване и представяне на 
информация.
Компетентности като очаквани ре-

зултати от обучението: 
• Различава материали с голяма и 
малка трайност; 
• Разпознава материали, които може 
да се рециклират; 
• Дава примери за използване на раз-
лични източници на енергия за зад-
вижване на познати уреди и машини. 
Основни дейности: изработване на 

изделие от отпадъчни материали 
Ключови идеи: работа с отпадъчни 

материали, опазване на околната среда
Необходими материали и инстру-

менти: различни отпадъчни материа-
ли – картон, отпадъчна хартия (стари 
вестници, използвани тетрадки, ролки от 
тоалетна хартия, пластмасови изделия и др.), природни материали, цветни моливи, флу-
мастери, водни или темперни бои, пастели и др.

Методически съвети:
► Предварителна подготовка:
► поставете задача на учениците за извършване на проектна работа. Задайте темата на 

проекта – „Земята – моят дом“;
► Темата на проекта е широкоспек-

търна и учениците може да избират: 
да предложат оригинални и нестан-
дартни идеи за опазване на планетата 
Земя; да потърсят и да представят ин-
формация за основните източници на 
замърсяване; да потърсят и да пред-
ставят информация по какъв начин се 
справят различните страни по света със замърсяването на околната среда; да предста-
вят различни забележителности, застрашени местности или животински видове, за да 
се постигне по-голямо въздействие върху аудиторията, пред която ще се представят 
проектите. Учениците може да изберат различно съдържание на своята проектна ра-
бота, което да бъде в контекста на опазването на планетата ни; 

► Дайте възможност на учениците самостоятелно да сформират екипи от по най-много 
четирима души. Поставете задача за обсъждане на формата на представяне на проек-
та. Поставете акцент върху разпределението на дейностите – всеки член на екипа да 
извършва определена дейност. Поговорете с учениците какъв вид информация им е 
нужна и за начините за нейното намиране – в книги, енциклопедии, интернет сайтове, 
вестници и др. Определете срок за представяне на проектите. Препоръчително е сро-

7. Пред кого ще представим проекта?
6. До кога трябва да сме готови?

5. Каква информация е нужна?
4. Кой какво ще прави?

3. Как ще изглежда проектът?
2. С кого ще го правим?

1. Какъв проект ще правим



106

кът да бъде по-дълъг – 2 седмици, за да разполагат учениците с достатъчно време за 
подготовка. Поставете им задача да помислят пред кого ще представят проекта, или 
заедно обсъдете и вземете решение за това;

► В часа по технологии и предприемачество дайте възможност на всеки екип да се 
изяви, като представи своя проект пред избраната аудитория – класа, родители или 
по-малки ученици. По ваша преценка организирайте часа, като изберете комисия или 
жури, което да оценява представянето на екипите.
Критерии за оценяване на проектите:
– вярност и пълнота на информацията;
– интересна и завладяваща форма на представяне;
– оригинално и убедително представяне на проекта – например чрез рисунки, скици, 

схеми, стихотворение, сюжетна игра и др.; проявена съобразителност при изготвяне на 
проекта – използване на отпадъчни материали предвид темата на проекта.

ВАЖНО!
При задаването на проектна работа е добре акцентът да се постави върху изявата на 
учениците. Осигуряването на условия за изява дава увереност на учениците, че могат 
да се справят успешно, и ги мотивира за познавателна и практическа активност.

4.29. Тема: „Диорама „Морски дълбини“

Нови знания
Цели: 
• Формиране на умения за осъществяване на контрол върху качеството на изпълне-
ние на практическа задача;
• Усъвършенстване на уменията за са-
мостоятелен избор на материали и ин-
струменти при изработване на изделие;
• Възпитаване на емпатийност и чув-
ство на съпричастност към обществе-
нозначими проблеми. 
Компетентности като очаквани ре-

зултати от обучението: 
• Осъществява самостоятелен избор 
на материали и инструменти при из-
работване на изделие и безопасни ус-
ловия за работа; 
•  Разбира ролята на контрола върху 
качеството и самоконтрола при из-
пълнение на практическа задача; 
• Планира самостоятелно техноло-
гичните етапи при изработване на из-
делие. 
Основни дейности: изработване на 

изделие от отпадъчни материали 
Ключови идеи: работа с отпадъчни 

материали, благотворителност
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Необходими материали и инструменти: ножица, макетен нож, лепило, конец, тик-
со, приложение, природни материали (морски миди, камъчета и др.), отпадъчни матери-
али – хартия, картон

Допълнителни материали: цветни моливи или флумастери

Методически съвети:
► Предварително поставете задача на учениците да донесат различни материали – при-

родни (миди, камъчета, морски звезди и др.) и отпадъчни (картонени кутии, ролки от 
тоалетна хартия, пластмасови чашки и др.);

► Използвайте интерактивния метод „мозъчна атака“ и стимулирайте учениците да ге-
нерират идеи за това как се прави благотворителност. Изслушайте ги и ги запишете 
на дъската;

► Може да използвате съдържанието на рубриките „Чувствам се“ и „Променям“ още в 
началото на урока, за да поставите учениците в проблемна ситуация: „Как се чувст-
ваш, когато участваш в благотворителен базар?“, „Какво ще направиш, за да помог-
неш на хора в нужда?“. Добре е заедно да стигнете до извода, че човек се чувства 
добре не само когато получава, но и когато дава, и че за да получи, е нужно да даде;

► Проведете беседа с учениците за възможностите за подпомагане на хора в нужда и 
необходимостта гражданите (учениците) да се включват в решаването на общест-
вени проблеми. По ваша преценка може да представите на учениците притчата за 
помощта.

Притча за помощта
Веднъж един беден човек станал сутринта и установил, че няма и троха хляб в 

дома си. Отишъл при богатия си съсед и го помолил да му заеме една сребърна монета, 
за да купи малко храна за семейството си. 

Богаташът, който никак не обичал да се разделя с парите си, а още по-малко да 
дава на бедните, му отговорил: 

– Ела след един месец и тогава ще ти дам не една, а трийсет монети. С тях ще 
можеш да изкараш цял месец. Надявам се, че оценяваш моята доброта и щедрост. Ти 
ми искаш една монета, а аз ще ти дам цели трийсет!

– Знаеш ли, вчера, като бях на реката, видях, че е пресъхнала – тъжно казал бедня-
кът. – И там видях една риба, която едва дишаше на сушата. Тя ме помоли да излея 
върху нея едно ведро вода от близкия кладенец, защото иначе ще умре.

Казах ѝ:„Почакай, че сега съм зает, но другата седмица ще дойда и ще ти хвърля 
не едно, а трийсет ведра вода.“ А тя ми отговори: „Сега може да ме спаси едно вед-
ро вода. А след една седмица няма да ми помогне и цялата вода на океана.“

– Защо ми разказваш всичко това? – попитал богаташът.
– За да ти е по-лесно да разбереш, че трябва да се помага на живите, а не на мърт-

вите. Помощта е ценна в момента, в който някой има нужда от нея.

► Осигурете възможност на учениците да сформират екипи на доброволен принцип, 
като всеки екип се състои от не повече от четирима или петима ученици;

► За да предизвикате интерес към темата и да стимулирате проява на творчество, е 
добре да не показвате готов модел на диорама на учениците. Дайте им възможност да 
се ориентират по техническите рисунки в учебника. Обсъдете начините за закрепване 
на елементите за кашона. Поставете им задача да направят интересни и оригинални 
диорами;

► Дайте инструкции за безопасна работа при използване на макетен нож и ножица;
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► Припомнете правилата за работа в екип – членовете на екипа се договарят за дейнос-
тите, които всеки ще извършва. Предлагат се и се изслушват идеите и се взема екипно 
решение за това как ще изглежда изделието.

► В края на часа осигурете време за изява на учениците – всеки екип да сподели кое го 
е затруднило, кое му е харесало най-много при изработване на изделието, какви ори-
гинални идеи са използвани, с какво е различно изделието и т.н.

Ход на урока
У: Здравейте, скъпи ученици! Днес имаме специална мисия – да направим нещо доб-

ро. Преди това обаче затворете очи и си представете, че някой ви помага, когато сте в 
беда. Как се чувствате, когато ви помагат?

Д: Чувствам се щастлив, защото зная, че приятел ми е подал ръка.
Д: Чувствам се прекрасно, защото зная, че имам приятели, на които мога да разчитам.
Д: Чувствам се радостно и сигурно.
У: А сега си представете, че вие сте този, който помага на някого в беда. Как се чувст-

вате в този случай?
Д: Отново се чувствам добре, защото съм могла да помогна.
Д: Аз също се радвам, когато мога да помагам.
У: Защо и в двата случая се чувстваме добре?
Д: Според мен, защото и в двата случая се случва нещо добро – веднъж ти помагат, а 

после ти можеш да помогнеш и да зарадваш някого.
У: Ще ви разкажа една притча за помощта.
Учителят разказва притчата.
У: Какъв извод можем да направим от тази притча?
Д: Изводът е, че не бива да отказваме помощ на някого. Щом той иска помощ, значи 

има нужда от нея сега, а не после. После може да е късно.
У: Точно така. Всеки от нас може да изпадне в ситуация, в която да се нуждае от 

помощта на другиго. Затова е добре да си помагаме винаги, когато е необходимо. За да 
получаваме, трябва и да даваме. В обществото ни има хора, които са в нужда – нямат 
достатъчно храна, дрехи или дори дом понякога. Други пък внезапно изпадат в беда – 
при пожар изгубват дома си, дори понякога и близките си. Спомняте ли си как можем да 
помагаме на тези хора?

Д: Да, като даряваме средства.
У: По какъв начин може да съберем средствата?
Д: Като направим кутия за дарения или като изработим изделия за благотворителен 

базар.
У: Правилно! Инициативата за подпомагането на хора в нужда наричаме благотвори-

телност. От кои две думи се състои тази сложна дума?
Д: Състои се от две думи – благо и творя.
У: Какво означава това?
Д: Означава, че правя нещо добро.
У: В този час ще направим такова добро нещо – ще бъдем добротворци, като израбо-

тим страхотни изделия за благотворителен базар. Помолих ви да донесете различни неща 
за този час и виждам, че сте го направили. Благодаря ви! Аз също донесох материали, 
морски миди и морски звезди. Да разгледаме страницата в учебника и да се опитаме да 
разберем как да направим диорамата „Морски дълбини“. Ще ни е нужен кашон, който ще 
изрежем от едната страна, за да се виждат морските дълбини. Как са закрепени елемен-
тите така, че да висят?

Д: Закрепени са с конец и тиксо.
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У: Чудесно! А какви трябва да са диорамите, за да се продават на базара?
Д: Те трябва да са добре изработени – елементите внимателно изрязани и закрепени, 

морските дълбини – красиво оформени с интересни обитатели и оригинални идеи. На-
пример може да има скали като арки, корали и други.

У: Точно така. А сега се разделете на екипи от по 4 – 5 ученици. Нека си припомним 
правилата за работа в екип.

Д: Когато работим в екип, е нужно да си помагаме и да сме единни.
Д: Трябва да се договорим кой какви дейности ще извършва.
Д: Добре е всеки от нас да предлага идеи, да се изслушваме, а след това да вземем 

колективно решение как да изглежда изделието.
У: Чудесно! А как трябва да работим с макетния нож?
Д: С него трябва да работим внимателно, за да не се порежем. Изваждаме малка част 

от острието и когато режем, не поставяме пръстите на другата ръка отдолу.
У: Правилно! Ако се затруднявате с макетния нож, аз ще ви помагам. Помислете как 

да направите диорамата по-интересна, красива и оригинална. В края на часа ще предста-
вите диорамите и ще споделите как сте работили.

Учениците изпълняват практическата задача. 
У: Виждам, че сте изработили страхотни изделия за благотворителния базар. Нямам 

търпение да чуя как стигнахте до тези идеи.
Д: Ние решихме да направим и други морски обитатели, като рибата балон. Тя живее 

в морските дълбини. На дъното сложихме и морски звезди, миди и водорасли.
Д: Ние пък начертахме разгъвка на куб и направихме кутия за сандъче. В него поста-

вихме послание за хората в нужда: „Ние сме с вас и ви обичаме! Помнете, че винаги има 
кой да прави добро! Бъдете здрави и вярвайте в доброто!“.

У: Браво! Това, което сте направили, е изключително! Благодаря ви! Изработихте из-
делия за благотворителния базар, но по-важното е, че направихте нещо добро. И затова 
вие сте добротворци.

4.30. Тема: „Наклонена равнина. Рампа за товари“

Нови знания
Цели: 
• Придобиване на знания за прост механизъм – наклонена равнина;
• Формиране на умения за конструиране и моделиране на прости механизми – накло-
нена равнина.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Предлага идеи за промяна на конструкцията на изделие; 
• Използва модел за установяване на свойства и характеристики на технически обект. 
Разчита информация за размери, части и конструкция на изделия от графично изобра-
жение (рисунка, скица или достъпен чертеж); 
• Конструира и моделира играчки и изделия по скица или чертеж; 
• Конструира и моделира прости механизми, включително наклонена равнина. 
Основни дейности: изработване на изделие от отпадъчни материали 
Ключови идеи: работа с отпадъчни материали, конструиране на прости механизми
Необходими материали и инструменти: ножица, макетен нож, лепило, конец, отпа-

дъчни кутии (кибритени, от лекарства и др.), молив, габърче 
Допълнителни материали: цветни моливи или флумастери
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Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на учениците за изучените досега прости механизми – ко-

лело, лост, макара. Това може да стане, като им покажете илюстрации на различни 
устройства, превозни средства или предмети, за чието функциониране помага прост 
механизъм (използвайте илюстрациите от електронния учебник); 

► Покажете на учениците готов модел на рампа. Поставете им задача да разгледат из-
делието, да анализират от какви материали и части е изработено и да се опитат да 
открият прост механизъм в него. Тъй като в него има повече от един прост механизъм 
(колело и наклонена равнина), насочете вниманието към вече познатия на учениците 
механизъм – колелото;

► Насочете вниманието към новото знание, като поставите задача на учениците да про-
четат текста в учебника и да го открият сами – кое от прочетеното е вече познато за 
тях и кое е ново;

► По ваша преценка поставете задача на учениците да се разделят на екипи и всеки екип 
да изработи модел на рампа за повдигане на товари. Екипната форма на работа е под-
ходяща, тъй като времето за изработване на изделието е ограничено. Препоръчително 
е екипите да са от двама или най-много от трима ученици. Дайте възможност екипите 
сами да разпределят дейностите помежду си и да се договорят кой каква работа ще 
извършва;

► Припомнете правилата за безопасна работа с макетен нож, с който трябва да се из-
реже наклонът на рампата. Провокирайте познавателната активност на учениците, 
като ги насърчите да помислят как конструкцията на модела би станала по-устойчива. 
Дайте възможност на екипите да изберат размера на товара (кутийката, която ще се 
тегли), размера на цялата рампа за товари (възможно е да се изработи и от малка ку-
тия от сок), навиващия механизъм (молив или химикалка);
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► Поставете специална задача на екипите да измислят име на своята рампа за товари и 
да кажат за какви товари е предназначена – за строителни материали, за превозване 
на хора в планински райони, за превоз на животни и др.;

► Осигурете време за представяне на моделите. Поставете задача на учениците да пред-
ставят с какво тяхното изделие е по-различно и по-оригинално, да изброят механиз-
мите, които са използвали, да демонстрират как работи и т.н.;

► Насочете вниманието на учениците към рубриките „Чувствам се“ и „Променям“, като 
проведете беседа за това как се чувстват, когато използват опасни инструменти за 
работа (в случая макетен нож).
 
Ход на урока
У: Ученици, здравейте! Този час вие ще влезете в ролята на строители, проектанти и 

конструктори. Разгледайте техническите рисунки в учебника и кажете кой механизъм е 
използван при изработването на изделието на страница 41 в учебника.

Д: Прилича на кран, който дърпа тежест.
У: Да. А от какви материали е изработен?
Д: От картонена кутия, конец, молив.
У: Чудесно! Какви механизми откривате тук?
Д: Аз откривам колело, защото моливът се навива, за да тегли товара.
У: Правилно. Тук е използван простият механизъм колело. Преди да започнем прак-

тическата работа, прочетете текста в учебника на страница 40. После така, както сте 
седнали по двама, споделите помежду си кое е новото, което научихте, и кое вече знаете.

Учениците обсъждат по двойки.
У: Да чуем какво ново открихте в текста?
Д: Аз открих много нови неща. Например, че има прост механизъм, който се нарича 

наклонена равнина.
Д: Аз научих, че наклонената равнина се използва при изработването на болтове, 

винтове и гайки.
У: Да, това е точно така. Справяте се отлично. Някой друг откри ли нещо различно от 

това, което другите казаха?
Д: Аз научих, че колкото по-малък е наклонът на равнината, толкова по-малко сила е 

нужна, за да се повдигне товарът.
У: Чудесно! А кое от текста е вече ви е познато?
Д: На мен ми е познато това, че хората използват простите механизми, за да облекча-

ват труда си.
Д: Аз си припомних някои от простите механизми – колело, макара и лост.
У: Браво! Справихте се отлично! Днес ще изработим модел на рампа. Ще използва-

ме механизма наклонена равнина. Изберете с кого искате да работите. Според мен, ако 
работите в екип, бихте се справили по-бързо и по-успешно. Все пак вие преценете – ако 
някой желае, може да работи и сам. 

Да си припомним правилата за безопасна работа. Досещате ли се с кой инструмент ще 
направим разреза в кутията от сок?

Д: Да, с макетен нож.
У: Правилно. Да си припомним правилата за работа с него. Кой ще ги прочете от 

учебника?
Ученик прочита правилата за работа с макетен нож.
У: Според вас как ще определим къде точно да изрежем кутията?
Д: Най-напред е нужно да начертаем с молив или флумастер къде ще режем.
У: Добре. Първо определете колко широка и колко дълга ще бъде рампата за товари. 
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От какво ще зависи големината ѝ?
Д: Големината ѝ ще трябва да съобразим с размера на товара – ако той е по-голям, ще 

трябва да се побира на рампата.
У: Браво, досетихте се! С какво може да се направят отворите в кутията?
Д: Първо може да се направят с габърче. 
У: Преценете как ще ви бъде по-лесно да отбележите мястото на отворите. Работата в 

екип ви дава възможност да си помагате, да обсъждате, да търсите и намирате решения, 
да предлагате идеи. Решете как да укрепите конструкцията така, че рампата за товари да 
бъде по-издръжлива и по-устойчива. Може да помислите за някакво съоръжение, което 
да предпазва товарите от намокряне при лошо време. Който от вас се нуждае от помощ, 
нека да идва при мен – ако се налага, ще демонстрирам нещо, ще дам съвет, ще ви под-
крепям.

Учениците изпълняват практическата задача.
У: Виждам, че вече приключвате. Откривам интересни идеи, които сте приложили 

при изработването на изделието. А дали биха били важни идеите, ако не ги споделяме с 
другите? Нека първият екип да ни разкаже за съвместната си работа. 

Д: Ние работихме в екип от трима ученици. Разпределихме си дейностите. Един от нас 
начерта местата за изрязване и пробиване, друг ги изряза, а третият подготви товара за 
рампата. От по-малка кутия изработихме кабина, в която да се поставя товарът, когато 
вали дъжд или сняг.

У: Браво! Рационална идея. А защо не бива товарът да се мокри?
Д: Защото ако е строителен материал, може да се повреди – например дървесината. А 

ако е хартия, тя ще се намокри и ще промени формата си.
У: А ще ни покажете ли как работи вашата рампа?
Д: Да, като навиваме молива, товарът се движи нагоре с помощта на въже.
У: Правилно. Да видим какви идеи са приложили другите екипи. 
Д: Ние кръстихме нашата рампа „Планинска рампа“. С нея се превозва храна до хи-

жите, които се намират високо в планината. Рампата е дълга – нещо като лифт, и превозва 
храната на по-далечни разстояния.

У: Каква интересна и оригинална идея! Браво! Как се чувствате, когато работите в 
екип?

Д: Чувстваме се чудесно, защото можем да си помагаме и да обменяме идеи. Освен 
това се справяме много по-бързо, тъй като заедно изработваме едно изделие.

У: А как се чувствате, когато работите с макетен нож – изпитвате ли страх?
Д: Да, малко, но ако се спазват правилата за безопасна работа с него, тогава не е 

страшно, а дори приятно. Все пак трябва да се внимава.
У: Ученици, в този час вие се справихте прекрасно! Още веднъж показахте, че заедно 

можете повече. Доказахте, че когато си помагате, успехът винаги е налице! Благодаря 
ви!

4.31. Тема: „Олимпийска стълбичка. Игри в кутия“

Нови знания
Цели: 
• Формиране на умения за разчитане на графична информация;
• Придобиване на знания за устойчивост на конструкцията;
• Усъвършенстване на уменията за осъществяване на екипно взаимодействие.
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Компетентности като очаквани резултати от обучението: Разчита информация 
за конструкция на изделия от графично изображение (рисунка, скица или достъпен 
чертеж).

Основни дейности: изработване на изделие от отпадъчни материали – симулативна 
игра

Ключови идеи: графична информация, работа с отпадъчни материали, екипно взаи-
модействие

Необходими материали и инструменти: ножица, лепило, линийка, отпадъчни ку-
тии (от обувки, от бонбони, кибритени, от лекарства и др.), молив, габърчета, пластмасо-
ви сламки, дървени или пластмасови щипки, дървени шишчета, малко пластмасово топче. 

Допълнителни материали: цветни моливи или флумастери, пластмасови сламки за 
сок

Методически съвети:
► Предварително организирайте класа за екипно взаимодействие – поставете задача на 

учениците да изберат с кого да работят. Препоръчително е в екипите да няма повече 
от четирима ученици. Бихте могли да организирате урока под формата на телевизи-
онно предаване. Влезте в ролята на телевизионен водещ. Провокирайте интереса на 
учениците, като създадете у тях нагласа, че те са най-добрите предприемачески екипи 
в света; 

► Проведете „интервю“ с екипите, като им задавате въпроси, свързани с любимото за-
нимание на децата – играта. Беседвайте кои са любимите игри на открито на децата 
– футбол, народна топка, криеница. Помолете ученик от някой екип да излезе на дъс-
ката и да се опита да нарисува футболно игрище – така, както е разчертано;

► Обсъдете с учениците какъв е изгледът на игрището – откъде се гледа така, както е 
начертано (отгоре, например от хеликоптер). Проведете беседа за провеждането на 
играта и възможностите на съвременната техника да я заснема от различни гледни 
точки – отпред, отгоре, отстрани, под различни ъгли. Поставете акцент върху изобра-
зяването на размерите и изгледа на обекти с помощта на чертеж;

► Поставете задача на екипите да изберат каква игра да изработят – футбол или хокей, 
като стремежът е тя да бъде интересна за децата, за които е предназначена. Припом-
нете на учениците поговорката „Сговорна дружина планина повдига“ и насочете вни-
манието им към изискванията за работа в екип – договаряне, обсъждане, изслушване, 
вземане на решение, предлагане на идеи;

► Поставете акцент върху предлагането на различни идеи и добавянето на разнообраз-
ни елементи към игрите – как се оцветява игрището, важно ли е зрителите да знаят 
резултата, и как може да стане това и т.н. Поставянето на проблеми за разрешаване 

8. Книга за учителя по технологии и предприемачество за 4. клас – Г. Иванов и др.
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провокира мисловната дейност на учениците и ги стимулира да предлагат идеи – по-
ставяне на лампи за осветление, на табло за резултати, камери и др.;

► При изработването на играта футбол 
обърнете внимание на начина на по-
ставяне на шишчетата и пластмасовите 
щипки. Те се поставят на разстояние, 
което позволява свободното завъртане 
на шишчето така, че щипките да не опи-
рат в дъното на кутията или една в дру-
га. За тази цел е добре учениците пред-
варително да оразмерят и да предвидят 
местата на шишчетата. Разстоянието 
между тях и разстоянието им от дъното 
на кутията да е съобразено с дължината 
на щипките;

► Насочете вниманието на учениците към предназначението на игрите – за благотвори-
телност или за състезания в клас. Атакувайте емоционалната сфера на учениците чрез 
рубриката „Чувствам се“. Създайте условия учениците свободно да изразят своите 
чувства, независимо какви са те;

► В края на часа дайте възможност на екипите да пред-
ставят своята работа, а след това да се самооценят, като 
залепят на кутията едно от трите човечета. Обсъдете са-
мооценката на всеки екип, като насочите вниманието към 
нейното аргументиране – „Защо считате, че не сте се справили добре? Какво е нужно 
да промените във вашата работа?“.
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Ход на урока
У: Здравейте, скъпи ученици! Добър ден, уважаеми зрители! Днес в предаването 

„Най-доброто от нас“ ще ви покажем работата на най-добрите предприемачи в света. Те 
не са кои да е, а учениците от 4. клас! Защо ли това е така? Защото те са деца, а децата 
най-добре знаят какво обичат други деца. Затова сега ще проведа кратко интервю с тях.

У: Уважаеми предприемачи, знаете ли кое децата обичат най-много?
Д: Децата най-много обичат да играят.
У: Разбира се, че е така! Кои са любимите игри на открито на децата?
Д: Футбол.
Д: Народна топка.
Д: Криеница, шмайзер, дама.
Д: А също и гоненица.
У: Как ли изглежда едно футболно игрище? Някой иска ли да го нарисува на дъската?
Д: Да, аз много обичам да играя футбол и мога да начертая игрището.
Ученик начертава футболно игрище.
У: Браво на теб! А откъде се гледа това игрище?
Д: Гледа се отгоре – все едно от хеликоптер.
У: Уважаеми зрители, когато се играе футбол, на игрището има разположени много 

камери, които да показват играта на футболистите от различни ъгли. Учениците от 4. 
клас знаят това и сега ще ни кажат откъде може да се наблюдава игрището.

Д: Може да се наблюдава отпред, може и отгоре.
Д: Може да се наблюдава и отстрани.
У: А зрителите, които са на стадиона, по еднакъв начин ли виждат игрището? 
Д: Не, защото те са седнали на различни места.
У: Правилно! Когато искаме да изобразим размерите на един обект – неговата 

височина и ширина например, лесно можем да го направим с помощта на чертожни 
инструменти – да направим чертеж. На него със стрелки се означават размерите на 
обекта – например олимпийска стълбичка. И понеже децата много обичат да играят, в 
този час предприемаческите екипи ще изработят специални игри – хокей или футбол. 
Всеки екип ще избере каква игра да изработи и ще реши дали тя ще бъде за благот-
ворителност или за състезания в класа. Какви правила трябва да спазваме, когато 
работим в екип?

Д: Трябва първо да обсъдим и да вземем решение каква игра ще изработим.
Д: После е нужно да се договорим кой каква дейност ще извършва и да разпределим 

работата – всеки да прави това, което може най-добре.
Д: Може да предлагаме идеи, като се изслушваме и си сътрудничим.
У: Правилно, защото сговорна дружина…
Д: …планина повдига!
У: Най-важно е играта да бъде интересна и забавна за децата! Екипите да решат как 

да оцветят игрището и как зрителите биха могли да виждат резултата на играчите. Ако ще 
изработвате футбол, помислете на каква височина и на какво разстояние едно от друго да 
поставите дървените шишчета така, че щипките да не се удрят една в друга. Желателно 
е да разпределите дейностите така, че един да направи чертеж на олимпийска стълбичка, 
друг да измери и отбележи местата на шишчетата, а трети да реализира идеите, които 
предлагате. Ще бъда телевизионен водещ, но също така ще помагам на всеки, който има 
нужда от помощ. За да работим безопасно с макетния нож, е добре да си припомним 
правилата за неговото използване. Може да си помогнете с информацията от предишната 
тема – „Рампа за товари“.

Учениците изпълняват практическите задачи. 
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У: Уважаеми зрители, вие не сте виждали такова нещо! Екипите от млади предприе-
мачи показаха най-доброто, на което са способни. Сега е ред всеки екип да ни представи 
играта, която изработи.

Д: Ние изработихме игра футбол. Решихме да използваме по-малки щипки, защото 
кутията ни е по-ниска. Разпределихме дейностите – аз изрязах вратите, измерих и отбе-
лязах местата на дървените шишчета. 

Д: Аз удължих дървените шишчета, защото кутията ни е по-широка.
Д: Аз начертах игрището на хартия със зелен цвят и направих чертеж на стълбицата 

за победителите, за да знаем колко голяма трябва да бъде тя. Съобразих нейната големи-
на с големината на кутията, с която разполагаме. Направихме лампи от хартия и сламки 
за сок. Отгоре над игрището изработихме табло за резултата – сега той е 0:1.

У: Справили сте се отлично! Уважаеми зрители, вие се убедихте, че когато младите 
предприемачи имат идеи, те ги реализират, защото заедно са по-силни и успяват по-лес-
но. Предприемачи, за какво искате да използвате тази игра?

Д: Ние искаме да я запазим за игрите в класа и за провеждане на състезания.
У: Щом така сте решили, приемам вашето решение. Добре е всеки екип да постави 

едно от човечетата на своята кутия и да се самооцени. 
Учениците се самооценяват.
У: Защо се самооценихте по този начин?
Д: Защото ние не успяхме да се договорим кой каква дейност да извършва. Това ни 

попречи да изработим изделието. Стигнахме донякъде, но не успяхме да завършим игра-
та докрай. 

У: Какво мислите, че трябва да промените в работата си или в своето отношение?
Д: Мисля, че трябва да сме по-единни и да работим в разбирателство.
Д: Освен това е нужно да проявяваме отговорност и да се отнасяме по-сериозно към 

дейността.
У: Благодаря ви! Представете си, че точно вашият екип имаше за задача да изработи 

игра за благотворителност и вие не сте имали сериозно отношение към тази важна зада-
ча. Бихте ли се радвали, ако не успеете да зарадвате някого с тази игра?

Д: Не бихме се радвали.
У: Радвам се, че сте разбирате колко е важно да проявим отговорност към всичко, с 

което се захванем. Важно е да показваме най-доброто от себе си, да правим всичко от 
сърце, а когато не успяваме, да не се отчайваме, а да помислим какво може да променим. 

4.32. Тема: „Трайност на материалите“ 

Обобщаване на знанията
Цели: 
• Обобщаване на знанията за материалите и техните свойства;
• Обобщаване на знанията за трайност на материалите чрез опитно-изследователска 
работа.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• Различава материали с голяма и малка трайност; 
• Прилага операциите рязане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали 
(хартия, картон, метално фолио, тел).
Основни дейности: изработване на изделие от хартия и метално фолио
Ключови идеи: материали, трайност на материалите, опитно-изследователска работа
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Необходими материали и инстру-
менти: ножица, хартия, домакинско фо-
лио, капачка от кисело мляко, пластмасо-
ва чашка, дървена клечка 

Допълнителни материали: съд с вода

Методически съвети:
► Актуализирайте знанията на ученици-

те за трайността на материалите чрез 
играта „От какво съм направено?“. На-
сочете вниманието на учениците към 
различни предмети от класната стая. 
Поставете акцент върху материала, 
от който са изработени те. Например: 
„Седя на него през деня“ – стол. „От 
какъв материал е изработен столът?“ 
– дървесина. Записвайте названията 
на предметите на дъската. Направете 
обобщение за материалите, от които 
са изработени предметите – дървеси-
на, пластмаса, хартия. Насочете вни-
манието на учениците към приликите и 
разликите между тези материали;

► Поставете учениците в ролята на откриватели и изследователи и поставете темата 
на урока – „Трайност на материалите“. Дайте възможност на учениците да изберат 
формата на работа – индивидуална или екипна. Насочете вниманието им към състеза-
телния елемент на урока – екипът, който в този урок най-бързо решава загадките, ще 
получи специален приз „Млади изследователи“;

► Демонстрирайте изработването на лодка оригами от хартия. Направете упражнение, 
като всички ученици изработят модел на лодка от хартия. Представете им загадките, 
които ще трябва да решават – по опитен път да установят кога лодката ще се намокри 
по-бързо и ще потъне. Дайте възможност на екипите да изработят още лодки, които 
да обвият със станиол или да ги изработят от капачката на кисело мляко. Тъй като 
учениците ще работят в екип, е добре всеки екип да направи всички опити – с лодките 
и с дървените и пластмасовите бъркалки;

► Поставете акцент върху записването на изводите от направите опити и тяхното пред-
ставяне пред останалите. На дъската запишете критериите за оценяване на трайността 
на материалите. Ако е необходимо, покажете на учениците как да направят таблица:

Материал Свойства Изводи Безвреден/вре-
ден

Повишаване на 
трайността

Хартия Мокри се лесно. Нетраен мате-
риал

Естествен мате-
риал – сравни-
телно безвреден 
за природата

Намазване с 
парафин 
Обвиване с 
фолио 
Гланциране

Пластмаса Не се мокри и не 
се уврежда.

Траен материал Изкуствен мате-
риал – вреден за 
природата
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► Осигурете време на екипите да представят получените резултати и направените из-
води. Поставете акцент върху предлагането на идеи как материалите да се използват 
по-рационално и по-разумно и как може да се повиши тяхната трайност, особено ако 
са изложени на атмосферни влияния.

Ход на урока
У: Здравейте, скъпи ученици! Ще изиграем една игра. Тя се казва „Кое съм и от какво 

съм направено?“. Чуйте първата гатанка: „Имам четири крака, но не мога да ходя. Имам 
гръб, но не лежа на него. Стоя изправен, а хората сядат на мен.“ 

Д: Това е столът.
У: Браво! От какъв материал е направен той?
Д: От дървесина и от метал. Краката му са метални, а седалката – дървена.
У: Добре. Записвам названията на тези материали на дъската. Чуйте втората гатанка: 

„Аз съм книга, създадена за училище. По мен учат учениците.“ 
Д: Учебникът.
У: От какъв материал е направен той?
Д: Направен е от хартия.
У: Чудесно! Записвам думата „хартия“ на дъската. Да видим дали ще успеете да от-

гатнете третата гатанка: „Намирам се в стаята и приличам на голям правоъгълник. През 
зимата ме държат затворен, а през лятото – отворен.“

Д: Прозорецът.
У: Точно така! От какви материали е изработен прозорецът?
Д: Изработен е от стъкло и пластмаса (стъкло и метал; стъкло и дървесина).
У: Правилно. Записвам названията на материалите. По какво се различават те?
Д: Различават се по свойствата си. Едните са по-меки, а другите – по-твърди и плътни.
Д: Стъклото е прозрачно, а дървесината – не.
У: В този час вие ще бъдете млади изследователи и ще превърнете класната стая в 

лаборатория за открития. За тази цел се разделете на няколко екипа. Обсъдете заедно 
важно ли е материалите да бъдат по-трайни и защо. 

Учениците работят екипно и обсъждат поставения въпрос.
Д: Важно е материалите да бъдат по-трайни, защото изделията, направени от тях, ще 

ни служат по-дълго време. По този начин ще пестим и средства – няма да се налага да 
правим разходи за още такива изделия.

Д: Важно е материалите да бъдат по-трайни, защото за изработването на изделията ще 
се използват по-малко природни ресурси – например дървета.

Д: Когато материалите и изделията са по-трайни, ние по-малко замърсяваме околната 
среда, защото изхвърляме по-малко отпадъци.

У: Чудесни отговори! За да се установи по-голямата или по-малката трайност на ма-
териалите, е необходимо да се направят опити. След това изследователите търсят различ-
ни решения как материалите да станат по-трайни. Ето например хартията – тя е материал, 
който не е траен. Как би могъл той да стане по-траен? Дали има начин това да се случи, 
предстои да разберем. Преди да започне изследователската ни работа, ще е нужно да 
имаме какво да изследваме. Затова – едно, две, три, всички затворете очи! Протегнете 
ръка напред, а аз ще поставя нещо в нея.

Учителят поставя лист хартия в ръцете на някои ученици, алуминиево домакин-
ско фолио – в ръцете на други, пластмасови бъркалки – на трети, и дървени бъркалки 
– на четвърти. Внимава в екипите да има по един от четирите материала. Поставя 
задача на учениците, без да гледат, да познаят материала.

Д: Това е хартия.
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Д: А аз мисля, че моето е нещо по-различно – прилича на хартия, но не е. Може би е 
опаковка или станиол.

Д: Аз мисля, че моето е направено от дървесина. Твърдо е.
Д: А моето е от пластмаса – нещо като бъркалка.
У: Сега отворете очи! Познахте, че единият материал е хартия, другите са алуминиево 

фолио, пластмаса и дървесина. Възможно ли е само с поглед да установим кой от тези 
материали е с най-голяма трайност? 

Д: Не.
У: Правилно. Аз предлагам да направим опити, но за да стане това, най-напред всич-

ки заедно ще изработим модел на лодка от лист хартия. Става лесно, но все пак ще ви 
покажа.

Учителят демонстрира изработването на лодка от хартия, а децата изпълняват 
практическата задача.

У: Разпределете дейностите помежду си в екипа. Ннужно е да начертаете таблица и 
един от вас да записва в нея. Трябва да има наблюдатели, които да гледат как се проме-
нят материалите, които се изследват. Трябва да решите как тези материали биха станали 
по-трайни – възможно ли е изобщо това и ако е възможно, как може да стане. Задачата 
на екипите е да проверят трайността на всеки материал, като го поставят във вода. За 
този екип, който се справи най-добре с изследванията, ще има специален приз – „Млади 
изследователи“. Проверката включва внимателно наблюдение и вярно извършване на 
опитите, след това точно и пълно описание на промените, които настъпват с материала. 
А най-важното са идеите, които се предлагат за повишаване на трайността на тези мате-
риали. Може да започнете работа.

Учениците изпълняват поставената задача.
У: Виждам, че вече сте готови. Всеки екип ще представи само един материал, за да да-

дем възможност и на другите екипи да се изявят. Нека първият екип да представи своята 
експериментална работа. С кой материал сте извършили опити и сте направили изводи 
на основата на събрани факти? 

Д: Ние ще представим факти и изводи за хартията. Тя е нетраен материал. Мокри се 
лесно. Поставихме лодката във вода и тя много бързо потъна, защото хартията се намок-
ри. Хартията е естествен материал, който замърсява природата, но е нетраен. Въпреки 
това хората я използват за направата на много изделия – книги, учебници, тетрадки, опа-
ковки и др. Нейната трайност може да се повиши, ако подвързваме хартиените изделия с 
найлонови опаковки – както учебниците и тетрадките например. В случая с лодката ние 
решихме да обвием хартиената лодка с фолио. То не се мокри и предпазва хартията от 
намокряне. По този начин се повишава нейната трайност.

У: Чудесни идеи! Нека чуем следващия екип! За кой материал ще говорите вие?
Д: Ние ще говорим за пластмасата. Тя е траен материал, който не се мокри и съответ-

но – не се поврежда при намокряне. Много е издръжлив на влага, но е и много вреден за 
природата, защото е изкуствен. Според нас няма нужда от повишаване на неговата трай-
ност, тъй като и без друго той много трудно се разгражда и е голям замърсител.

У: А как мислите – дали този материал би бил траен, ако е изложен на пряка слънчева 
светлина или на огън?

Д: Не, няма да е толкова траен. Би се разтопил.
У: Чудесно! А какви идеи предлагате вие, за да намалим употребата на пластмасата?
Д: Например хората може да използват многократно пластмасовите опаковки, ако 

това е възможно, и да ги предават за рециклиране.
У: А знаете ли каква е изходната суровина на пластмасата? Това обикновено е неф-

тът, който също е природен ресурс. Нефтът е в основата и на други материали, като 
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гумата например. Чистата пластмаса не е така отровна. По-опасни са добавките, които 
някои производители слагат в нея. Небрежното изхвърляне на пластмасови изделия – 
торбички, чаши, бутилки и др., замърсява природата. Някои животни поглъщат найлоно-
вите торбички, което може да навреди на здравето им. Предимство на пластмасата е, че 
тя би могла да се рециклира, но трябва да се изхвърля на определените места за разделно 
събиране на отпадъците. Да чуем и следващата група. Вие за кой материал ще говорите?

Д: Ще говорим за дървесината. Тя се използва много от хората. Устойчив материал е. 
Не устоява много на водата – когато се намокри, се раздува. Ние поставихме дървената 
бъркалка във водата и след известно време потопената част се намокри.

У: Може ли да покажете на другите екипи!?
Д: Да, ето тук се вижда коя част е била потопена във вода. Дървесината издържа на 

атмосферни влияния – например на слънце. Изводите, които направихме, са, че тя е траен 
материал, особено ако се направят някои подобрения. Освен това е безвреден за приро-
дата, защото не я замърсява. Вредно за природата е безразборното изсичане на дървета.

У: Какви са тези подобрения?
У: Например дървесината може да се покрива с боя, което повишава трайността ѝ. 

Може да се лакира със специален лак.
У: Поздравления! Справили сте се чудесно! А какво предлагате за опазването на дър-

ветата от изсичане?
Д: Хората може да повишават непрекъснато трайността на изделията от дървесина, 

като ги лакират или боядисват. 
Д: Също така е нужно да се засаждат повече дървета, за да има и повече кислород на 

Земята.
У: Хайде да обобщим кой от тези материали е най-траен.
Д: Най-трайни са пластмасата и дървесината. 
У: Кой от тези материали е най-вреден?
Д: Най-вредна за природата е пластмасата.
У: Ученици, в този час вие се справихте отлично! Нека определим кой заслужава да 

получи приза „Млади изследователи“. Аз предлагам да дадем приз на всички екипи, тъй 
като всички положихте старание и проявихте отговорност. Надявам се, че един ден някои 
от вас ще станат учени, които ще търсят нови, по-щадящи технологии за производство на 
хартия, пластмаса, дървесина и други материали. А други пък ще бъдат еколози, които 
ще намират решения за опазване на околната среда и по-разумното използване на нейни-
те богатства. Как се чувствате, когато сами откривате интересни неща?

Д: Аз се чувствам като истински изследовател, но разбирам колко трудна и отговорна 
е задачата на учените и откривателите.

У: Защо мислиш така?
Д: Защото когато откривам, че един материал е дълготраен, но замърсява околната 

среда, тогава ми е трудно да взема решение. От една страна, е добре да е по-траен, а от 
друга – лошо е, че замърсява околната среда. Колебая се дали да го употребявам и как.

У: Да, ти си стигнал до извода, че всеки от нас е отговорен със своето поведение и 
трябва да внимава при използването на различни изделия.

Д: Да. Например всеки може да носи водата си в стъклена бутилка и да използва 
по-малко пластмасови опаковки. 

Д: Трябва да използваме по-малко найлонови торбички, като ги заменим с хартиени 
или от плат.

У: Ученици, всеки от нас трябва да мисли върху тези проблеми и да търси решение 
как да помага на природата. Тя е дом за всички – хора, животни и растения. 
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4.33. Тема: „Най-доброто от нас“ 

Цели: 
• Обобщаване на знанията за технологичните операции;
• Усъвършенстване на уменията за предлагане на оригинални идеи в контекста на оп-
ределена ситуация – подготовка на празник;
• Усъвършенстване на уменията за екипно взаимодействие.
Компетентности като очаквани резултати от обучението: прилага операциите ря-

зане, огъване, пробиване при работа с достъпни материали (хартия, картон, метално фо-
лио, тел).

Основни дейности: изработване на изделие от хартия и отпадъчни материали 
Ключови идеи: технологични операции, изява, творчество
Необходими материали и инструменти: ножица, приложение, лепило 
Допълнителни материали: фигурки от хартия (изрязани с перфоратор пънч), текстил-

на панделка и др. 

Методически съвети:
► Подгответе емоционално учениците за предстоящата дейност. Започнете с рубриката 

„Чувствам се“, като дадете възможност на учениците да споделят как са се чувствали в 
часовете по технологии и предприемачество през цялата учебна година. Обобщаването 
на емоционалните преживявания на учениците би спомогнало за осъществяването на 
авторефлексия на ниво личност и на ниво клас или екип. Осъществяването на обратна 
връзка би помогнало и на вас като педагози да приложите авторефлексия;

► Проведете беседа за предстоящия празник – кои ще са гостите, какво ще бъде нужно, за 
да ги поканим, ще поканим ли ръководството на училището и защо, какво е желателно 
да показваме пред другите и защо и т.н.;
Опорни моменти:
– Винаги е желателно да показваме 

най-доброто от себе си, защото нашите 
близки го заслужават;

– Когато показваме най-доброто от 
себе си, нашите учители изпитват гордост 
и щастие;

– Да помислим кога ние самите се 
чувстваме по-добре – когато зарадваме 
някого и се показваме в най-добрата си 
светлина, или когато се сърдим, не рабо-
тим и не сътрудничим за обща кауза;

– Нашите емоции са част от живота. Те 
са много важни, но по-важно е как ги изра-
зяваме, особено когато са отрицателни;

– Радостните емоции са полезни за 
нашето здраве, а негативните – не. Това 
обаче не означава, че не трябва да изпит-
ваме всякакви емоции – те съществуват и 
е важно да ги разпознаваме;

– Трябва да търсим начини да се рад-
ваме по-често, за да радваме и другите.
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► Насочете вниманието на учениците към изработването на оригинална покана за пред-
стоящия празник – завършването на началния етап на основното образование. На стра-
ницата в учебника са показани различни варианти на поканата, но вие може да предло-
жите и други;

► С оглед мотивирането на учениците да покажат повече старание при изпълнението на 
технологичните операции поставете акцент върху предназначението на изделието. Те-
мата позволява както индивидуална, така и екипна форма на работа. По ваша преценка 
може да насочите вниманието към създаването на общ екип (от целия клас), като всеки 
член на екипа или няколко членове ще извършват определена дейност – например ще 
изрежат всички покани от албумите. Друга част от учениците биха могли да биговат 
и прегъват поканите, трета част от учениците – да закрепват личицата, четвърта – да 
надписват поканите и т.н.;

► Ако изберете екипната форма на работа, е необходимо да обсъдите заедно с учениците 
кой модел на поканата ще се изработва. Дайте възможност на учениците сами да раз-
пределят дейностите помежду си, а вие само насочвайте избора им, като вземате пред-
вид силните страни на всеки ученик;

► Преднамерено пропуснете рубриката „Предлагам идея“, за да може учениците сами да 
проявят инициативност и да потърсят различни варианти за изразяване на благодар-
ността си към учителите;

► В края на часа заедно направете преценка на извършената работа. Отново насочете вни-
манието към екипното взаимодействие, сътрудничеството и резултатите от него.

Ход на урока
У: Скъпи ученици, настъпи и последният час по технологии и предприемачество. В него 

ще си припомним какво преживявахме заедно и ще покажем най-доброто, на което сме 
способни. Затворете очи и помислете кое е най-доброто, на което всеки от вас е способен.

Учениците изпълняват задачата.
У: А сега отворете очи. Нека да седнем всички заедно в кръг. Аз също ще седна в кръга 

и ще подавам с търкулване малка топка към всеки от вас. Този, който вземе топката, ще 
каже кое е най-доброто, на което е способен. Да започваме.

Д: Аз мисля, че най-доброто, на което съм способен, е да помагам на другите.
У: Прекрасно!
Д: Аз смятам, че най-доброто у мен е, че често разсмивам другите.
У: Това е точно така и ние ти благодарим.
Д: Аз се затруднявам да определя, но мисля, че най-добре мога да пея и да се уча.
У: Гордеем се с теб!
Д: Аз мисля, че най-добре мога да пиша стихове. И също да разказвам уроците по чове-

кът и обществото и човекът и природата.
У: Да, и ние сме съгласни с това. Браво!
Учителят изслушва всички ученици.
У: Знаете ли, че ни предстои важна изява, свързана със завършването на четвърти клас? 

Как мислите – какво трябва да покажем на другите на тази изява?
Д: Трябва да покажем най-доброто, на което сме способни. Най-доброто от себе си.
У: Чудесно! А всички едно и също нещо ли можем да правим най-добре?
Д: Не, всеки е добър с нещо свое, нещо различно.
У: Правилно! Всички сме различни и всеки е най-добър в нещо – едни предлагат чу-

десни и оригинални идеи, други изрязват точно и прецизно, трети винаги са в услуга на 
другите. Някои от вас пък никога не се сърдят и аз им благодаря за това. Други пеят пре-
красно. Светът е интересен точно защото сме различни. Всеки дава на света това, което 
носи у себе си. Ето затова в този час всеки ще даде най-доброто от себе си, за да изработим 
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нещо специално, с което да поканим гостите на нашия празник. Тези гости са хората, които 
най-много ви обичат и най-много искат да видят доброто, на което сте способни.

Д: Това са родителите ни.
У: Правилно. А какво да изработим, което да е най-доброто от нас? Може би някакво 

специално изделие?
Д: Нужно е да изработим покани.
У: Да, но не какви да е покани, а най-оригиналните и най-впечатляващите. Още от тях да 

си личи какво ще показваме на празника. Предлагам ви в този час да бъдем един голям екип 
и заедно да изработим всички покани. Как ще стане това? Всеки от вас е добър в определена 
дейност – някои от вас са добри и в повече от една дейност. Нека най-напред заедно да опре-
делим кой модел на покана ще изработим. Да разгледаме вариантите, предложени в учебника.

Учениците разглеждат моделите на покани и правят своя избор.
У: Предлагам ви една част от вас да изрязват поканите, други да биговат и да ги прегъ-

ват, трета група ученици да изрязват човечетата с шапки. Тези от вас, които умеят добре да 
пишат, да измислят текста на поканата. Как трябва да изрежем поканите, за да са красиви? 

Д: Трябва да режем правилно и точно!
У: Да, нужно е при изработването на поканите да се стараем и да вложим най-доброто 

от себе си. Когато показваме най-добрата си страна, радваме и нашите близки и прияте-
ли. Когато показваме най-доброто от себе си, предизвикваме радостни емоции у другите. 
Когато тъгуваме, тъгуват и хората, които ни обичат. Ето защо е важно да даваме свобода 
на радостните емоции, а негативните да преживяваме по-щадящо за себе си и за околните. 
Важ но е да разпознаваме емоциите си, за да се учим да ги управляваме. Докато вие рабо-
тите, аз ще ви разкажа нещо интересно. 

Когато ви е мъчно за нещо, разстроени сте или пък изпитвате разочарование и гняв, 
отидете в парка и намерете дървото, което най-много ви харесва. Нека то да стане вашето 
дърво, вашият приятел, с когото да споделите мъката си. Седнете до него и му разкажете 
за гнева си, за това, което ви измъчва или натъжава в момента. Според мен дърветата по-
магат, защото са живи организми и умеят по свой начин да отнемат тъгата. Ще ви попитам 
нещо – когато сме приятели с някого, само мъката си ли споделяме с него?

Д: Не само мъката – споделяме и радостта си.
У: Ето затова с вашето дръвче няма да споделяте само мъката, но и радостта си. Друг път, 

когато изпитвате огромна радост, тогава пак идете при дървото и я споделете с него. То ще се 
радва заедно с вас и ще прави така, че радостта ви да се множи. Най-добре е сами да засадите 
своето дърво – то ще ви е още по-скъпо, защото ще полагате грижи за него. Може да изберете 
и друго дърво, по-старо. По-старите дървета са живели повече и са „по-мъдри“. 

У: Виждам, че вече сте почти готови с поканите. Нека ги подредим тук и да видим как 
са изработени. Какво най-много ви харесва в тези покани?

Д: На мен ми харесва това, че са правилно изрязани и прегънати.
Д: на мен ми харесва текстът, който написахме вътре.
У: Нека го прочетем:

ПОКАНА
Скъпи родители,

Всеки ден и всеки час при нас се случват чудеса. Искаме да ви покажем нашите 
вълшебства – да ги разгледате и да им се порадвате. Затова ви каним най-учтиво да 
дойдете на ……. от ……… часа в ……… . Ще разберете как творим и колко много 
красота създават ръцете ни. Ние сме задружен клас и затова постигаме успехи.

Заповядайте при нас! Очакваме ви с нетърпение и радост. 
От 4. … клас
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У: Прекрасен текст! От него става ясно, че празникът ще бъде вълнуващ. Браво на 
нашите млади писатели!

Д: Нашият екип измисли една идея – под всяко човече да има по едно малко листче 
хартия, навито на руло, в което да се записва името на семейството.

У: Чудесно! А по какъв начин ще се закрепва и завързва листчето?
Д: Ще сложим малко лепило по средата и ще вържем листа с текстилна панделка.
У: Поздравления! Вие сте много съобразителни и аз се гордея с вас! Вярвам, че на 

празника ще покажете най-доброто от себе си, както го показвахте и през цялата учебна 
година. Благодаря ви!

4.34. Тема: „Какво и колко знаем – състезание“

Цели: Изходяща диагностика на знанията и практическите умения на учениците
Основни дейности: състезание и изработване на изделие от подръчни материали
Необходими материали: лист хартия, химикалка, подръчни материали (книги, учеб-

ници, линийка и др.)

Методически съвети:
► Разделете класа на два отбора. Поставете задача на всеки отбор да си измисли име – 

например отбор „Знаещи“; отбор „Комета“; отбор „Звезда“; отбор „Бързи и сръчни“ 
и др. Разделете дъската на две и запишете имената на отборите в съответните графи. 
Всеки отбор трябва да отговори на 7 въпроса. Осмият въпрос е практическа задача, 
която трябва да се изпълни от всички ученици в отбора;

► Задавайте въпросите последователно – един въпрос на единия отбор и един на другия. 
На всеки верен отговор присъждайте по една точка. Ако единият отбор не успее да 
отговори на даден въпрос, тогава въ-
просът се дава на другия отбор и при 
верен отговор точката се присъжда на 
втория отбор;

► След задаването на въпроса осигуря-
вайте кратко време на отборите за об-
съждане и размисъл; 

► При изпълнението на практическата 
задача (изработване на изделие) дайте 
възможност на учениците да обсъдят 
и сами да изберат какво изделие да из-
работят. Важно условие е изделието 
да бъде изработено от всички членове 
на отбора. За правилното изпълнение 
на практическата задача се присъждат 
3 точки за отбора;

►  Насочвайте вниманието на ученици-
те към сътрудничество, обсъждане и 
изслушване по време на провеждане 
на състезанието. Победител е отбо-
рът, събрал повече точки.
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