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ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

IV КЛАС  

/втора  тема/ 

 

 

ТЕМА:  „Посланици на здравословно хранене“ 

 
НАЧАЛНА ДАТА:    04.11.2019 г. 

КРАЙНА ДАТА:       26.11.2019 г. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ:      4 учебни седмици 

АНАЛИЗ ПО ЕТАПИ: 

НАБЛЮДЕНИЕ: първия етап - наблюдение учениците гледаха видеофилма „Приказка за 

здравето” и презентацията „Да се храним здравословно”, четоха стихотворения за здравословното 

хранене, отгатваха гатанки и решиха ребус за плодове и зеленчуци. 

1.  

 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕН: 

 

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

предходната седмица. Учениците споделиха лични наблюдения и впечатления. Във втория – 

аналитичен етап, с помощта на учителя се проведе беседа. Въпросите бяха умело 

задавани, за да се получат целенасочени отговори от страна на учениците. Те 

коментираха и споделиха своите впечатления за здравословното хранене. 

Отговориха на въпросите: -Какви храни консумирахте вчера? Консумирахте ли 

плодове и зеленчуци днес? Консумирахте ли риба през последната седмица?  След 

беседата учениците се разделиха на пет екипа.       Аналитичният етап започна с обсъждане 

на наблюдението. Учениците споделиха факти за храненето в семейството. Обсъдихме хранителната 

пирамида. Учениците стигнаха до извода, че здравословно е разнообразното, балансирано и редовно 

хранене. Разделиха се на четири екипа.  
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ПРАКТИЧЕСКИ: В практическия етап всеки екип приготви разнообразни 

здравословни храни по предварително подбрани от тях рецепти. Учениците бяха 

много ентусиазирани, с голямо желание си набавиха продуктите, както и 

необходимите съдове и инструменти за работа. Градусът на емоциите се вдигна при 

дегустацията на храните в края на практичния етап. Аналитичният етап започна с 

обсъждане на наблюдението. Учениците споделиха факти за храненето в семейството. Обсъдихме 

хранителната пирамида. Учениците стигнаха до извода, че здравословно е разнообразното, балансирано 

и редовно хранене. Разделиха се на четири екипа. Учениците се включиха с голямо желание и ентусиазъм 

в практическия етап. Екипите приготвиха здравословни храни  в следните направления: 

І екип – закуска; 

ІІ екип – предястие или салата; 

ІІІ екип – сандвичи; 

ІV екип – десерт. 

 

3.  

 

ПРЕЗЕНТАТИВЕН: В презентативния етап сборен екип с представители от различните екипи 

изработи и представи пред останалите класове сандвичи и десерти, приготвени с много въображение, 

фантазия и кулинарни умения. Учениците бяха удовлетворени от своята работа по тази тема. 

Презентираха като показаха снимки от практически я етап и разказаха на своите 

съученици за разнообразните  и полезни рецепти, както и съвети да изключат  от 

менюто си вредните храни..                              

По темата "Посланици на здравословното хранене", учениците от 4а клас, влязоха в ролята на 

готвачи. С желание и финес, те правиха плодови салати, здравословни закуски, мини сандвичи. Всеки екип 

самостоятелно подготви менюто си. Работиха и твориха с усмивка! Останаха много доволни от своите 

здравословни произведения на кулинарното изкуство. 

4.  

5.  

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

Учениците бяха удовлетворени от своята работа по тази тема. 
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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 

В първия етап - наблюдение учениците гледаха видеофилма „Приказка за здравето” и 

презентацията „Да се храним здравословно”, четоха стихотворения за здравословното хранене, отгатваха 

гатанки и решиха ребус за плодове и зеленчуци. 

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

храненето в семейството. Обсъдихме хранителната пирамида. Учениците стигнаха до извода, че 

здравословно е разнообразното, балансирано и редовно хранене. Разделиха се на четири екипа.  

Учениците се включиха с голямо желание и ентусиазъм в практическия етап. Екипите приготвиха 

здравословни храни  в следните направления: 

І екип – закуска; 

ІІ екип – предястие или салата; 

ІІІ екип – сандвичи; 

ІV екип – десерт. 
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В презентативния етап сборен екип с представители от различните екипи изработи и представи 

пред останалите класове сандвичи и десерти, приготвени с много въображение, фантазия и кулинарни 

умения. Учениците бяха удовлетворени от своята работа по тази тема. 

По темата "Посланици на здравословното хранене", учениците от 4а клас, влязоха в ролята на 

готвачи. С желание и финес, те правиха плодови салати, здравословни закуски, мини сандвичи. Всеки екип 

самостоятелно подготви менюто си. Работиха и твориха с усмивка! Останаха много доволни от своите 

здравословни произведения на кулинарното изкуство. 

 

В първия – проучвателен  етап учениците наблюдаваха презентации по 

темата, подготвени от тях.                                                                                 Във 

втория – аналитичен етап, с помощта на учителя се проведе беседа. Въпросите бяха 

умело задавани, за да се получат целенасочени отговори от страна на учениците.

 Те коментираха и споделиха своите впечатления за здравословното хранене. 

Отговориха на въпросите: -Какви храни консумирахте вчера? Консумирахте ли 

плодове и зеленчуци днес? Консумирахте ли риба през последната седмица?  След 

беседата учениците се разделиха на пет екипа.                                        

  В практическия етап всеки екип приготви разнообразни здравословни 

храни по предварително подбрани от тях рецепти. Учениците бяха много 

ентусиазирани, с голямо желание си набавиха продуктите, както и необходимите 

съдове и инструменти за работа. Градусът на емоциите се вдигна при дегустацията 

на храните в края на практичния етап.        

 Презентираха като показаха снимки от практически я етап и разказаха на 

своите съученици за разнообразните  и полезни рецепти, както и съвети да 

изключат  от менюто си вредните храни..                              

 


