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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПЕТРОВ“ – СЛИВЕН 
 

ПРОЕКТО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

I  КЛАС  

/втора тема/ 

 

ТЕМА: „Спортът в моя живот“ 

НАЧАЛНА ДАТА: 30.10.2019г. 

КРАЙНА ДАТА: 20.11.2019г. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4 учебни седмици 

 

АНАЛИЗ ПО ЕТАПИ: 

 Първи етап – НАБЛЮДЕНИЕ: 

Учениците се запознаха с темата чрез видеоматериали, презентации. 

 Втори етап – АНАЛИТИЧЕН: 

Във всички класове се проведе беседа по поставената тема. Учениците 

споделиха лични наблюдения и впечатления. Вниманието в обсъждането бе насочено 

върху: 

*спорта, който харесват,  

*ползите от спортуване,  

*известни спортисти,  

*любими игри. 

 Трети етап – ПРАКТИЧЕСКИ: 

I 
А 

клас 
Екип 1: 

Учениците подготвиха и представиха материали свързани с известни български 

спортисти. 

Екип 2: 

Учениците нарисуваха картини по поставената тема. 

Екип 3: 
Представиха любими свои игри. 

I 
Б 

клас 
Учениците изиграха в училищния двор игрите: " Премини през опасната зона",  

"Топка над глава","Топка в тунел" и други. Децата нарисуваха рисунки, свързани с 

темата за спорта.  

I 
В 

клас 
Учениците се разделиха на три екипа. 

 

Екип 1: 

Учениците от този екип подготвиха и  представиха няколко упражнения, които 

да се изпълняват всяка сутрин преди започване на учебните часове. 
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Екип 2: 
Участниците в този екип нарисуваха картини, в които представиха спортовете, 

които познават.   

Екип 3: 

Учениците от  екипа запознаха съучениците си с щафетна игра, която те 

измислиха. 

 

 Четвърти етап – ПРЕЗЕНТАТИВЕН: 
Презентирането на рисунките на учениците от I

А 
,I

Б 
и  I

В 
клас се осъществи в 

класните им стаи. Подредена бе обща изложба и се направиха снимки за училищното 

табло. 

Проведоха се състезателни игри между първокласниците от трите класа. 

 

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ: 

 

 Допълват и обогатяват знанията си за различни видове спорт и положителното 

им влияние върху хората; 

 Сплотяват се и работят екипно. 

 

ТУДНОСТИ ПРИ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА: 

 Приемането на  чуждо мнение. 

 

ИЗВОДИ: 
  

Учениците се справиха успешно с темата  „Спортът в моя живот“. 

Емоционално протекоха и четирите етапа. Наблюдава се сплотеност и взаимни игри 

между всички първокласници. 

 

Изготвил: К. Тодорова 


