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ПРОЕКТО–БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

IV КЛАС  

/първа тема/ 

 

 

ТЕМА:  „Застрашената планета“ 

 
НАЧАЛНА ДАТА:    01.10.2019г. 

КРАЙНА ДАТА:       22.10.2018г. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ:      4 учебни седмици 

АНАЛИЗ ПО ЕТАПИ: 

1. НАБЛЮДЕНИЕ: 

 

Всички учениците се запознаха с темата, като им бяха показани видеоматериали. В първия, 

проучвателен  етап, учениците наблюдаваха примери за безотговорното изхвърляне на отпадъци 

и последствията, до които води това в околната среда. Учениците се запознаха с вредите, които 

човекът нанася на околната среда. Децата разгледаха снимки от различни краища на света, които 

показват как нещата, които се изхвърлят безразборно в природата, рушат света на живите 

организми. Запознаха се с ползите от културата на рециклиране.                                                                      

Учениците гледаха видеофилма „Планета или пластмаса”, четоха откъси от енциклопедията 

„Застрашената планета”. Наблюдавахме реална градска среда – улиците около нашето училище. 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕН: 

 

Проведоха се беседи и дискусии по класове, обвързани с представената тема от 

предходната седмица. Учениците споделиха лични наблюдения и впечатления. Обсъдиха 

варианти, чрез които да се популяризира опазването на околната среда сред учениците. 

Аналитичният етап започна с обсъждане на наблюдението. Учениците споделиха факти по 

въпроса  „Колко години са необходими, за да успее околната среда да се справи с изхвърлените 

продукти от човешкото свръх-потребление”. Стигнаха до извода, че за да предотвратим 

екологичната катастрофа, най-напред трябва да осъзнаем, че съдбата на природата е лична 
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отговорност на всеки един от нас. В този  етап  ученици разказаха кога и как са се включили в 

инициативата „Да изчистим България за един ден”.  

 

 

 

3. ПРАКТИЧЕСКИ:  

За да покажат своята съпричастност и отдаденост към природата, всички 

четвъртокласници почистиха около училището. Учениците се включиха с голямо желание 

и ентусиазъм в практическия етап, като почистиха двора на училището. 

 

4. ПРЕЗЕНТАТИВЕН: 

В презентативния етап гледахме презентация от снимки, направени в практическия етап.      

Учениците бяха удовлетворени от своята работа по тази тема. 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ: 

 

 Допълват и обогатяват знанията си за ролята на всеки човек за опазване на околната среда. 

 Общите идеи и съвместната работа по почистване на района около училището сплотява 

учениците. 

 Възможност за възприемане на различни гледни точки по една и съща тема.  

 

 

ТУДНОСТИ ПРИ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА: 

 

 Приемането на  чуждо мнение  от учениците. 

 

ИЗВОДИ: 
  

Учениците се справиха успешно с поставената им тема „Застрашената планета“. Те с желание 

реализираха своите дейности и повярваха, че всеки от тях е отговорен за екологичното състояние 

на планетата.  

 

 

                                                                                   Изготвил:  Йорданка Добрева 


