


 

 

Отчет за дейността на учениците от трети клас по ПБО (математика) 

 През изминалия месец март завърши шестата тема по която работиха учениците от  

трети клас от 26.02 до 26.03.18г. и тя бе „Празници и обичаи през пролетта“. 

Учениците се запознаха с всички официални и религиозни празници и обичаи, които се 

провеждат през пролетта, от Трифон Зарезан до Гергьовден. При посещението си в къщата-

музей „Сливенски бит“, те се запознаха с част от тях. Гледаха видео-материали и презентации 

от които научиха интересни и нови за тях неща от бита на българина, времето и 

последователността на провеждането на празниците, ритуалите които се изпълняват. 

През втората седмица учениците си отговориха на въпросите „Какво празнуват 

българите през пролетта?“, „Традиции и обичаи?“. Класовете се разделиха на екипи, като всеки 

екип си избра празник (обичай) по който ще се подготви и какво ще представи пред 

съучениците си. 

Изработени бяха презентации, табла и флаери. Подготвиха викторина и рецитал. 

Боядисаха яйца използвайки различни техники. Всичко се осъществи и с активната помощ на 

родителите. 

Презентативният етап бе проведен в училище – залата за чуждо-езиково обучение и 

информационната библиотека. С нетърпение очаквахме да видим какво са приготвили 

учениците от всеки клас. Оказа се, че в четирите класа са подготвили много интересни неща за 

различни празници. 

Учениците от 3а клас представиха презентация и табла за Цветница. Момичета облечени 

като лазарки пяха песни за този празник. 

Трети „Б“ клас представиха своите идеи с презентация за Сирни заговезни и обичая 

„Хамкане“, разказаха чрез табла за Баба Марта, Тодоровден и Лазаровден.  

Децата от 3в клас бяха изработили флаери и подготвили викторина за своите съученици, 

като всички отговорили правилно на зададените въпроси получиха награди. За финал изпяха 

песента „Минзухар“. 

Този път учениците от 3г клас представиха празниците с презентация и рецитал от 

стихове за всеки от тях, като за Лазаровден момичетата бяха облечени в традиционни носии, а 

за Цветница имаха венчета от върбови клонки. Децата бяха подготвили флаери и върбови 

клонки, които заедно с учениците от 3в клас раздадоха на учители и ученици от училището.  

Във всички часове учениците се занимаваха с интересни и различни за тях неща, 

забавляваха се, играха и бяха весели и щастливи. Докоснаха се до неща за които досега не бяха 

чували. 

 

 

Хр. Гинчев 
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