
 

 

Проектно-базирано обучение 

м. Ноември  – 1  клас 

Тема – „От нищо - нещо“ 

Етап I – Наблюдение 

      През този етап учениците посетиха парк” Юнак и Градската градина. 

Поставихме задача за следващата седмица и се разделихме на екипи.  

 

Етап II - Анализ 

    Обсъдихме и обобщихме впечатленията от видяното. 

Коментирахме какви са размерите на замърсяванията в природата от 

безразборно изхвърляните отпадъци. Набелязаха се идеи за работа и се 

сформираха  работните групи. Всяка група взе решение какво точно ще 

изработва и какви материали ще са нужни за изделието.  

 

 

Етап III –Работа по групи 

Първокласниците с неподправен ентусиазъм започнаха работа по 

своите проекти.  Екипите работиха по следните изделия:    

       I a клас  

I екип – Изработване на снежен човек от стари хартии и парцали 

II екип – Пеперуди от ролки тоалетна хартия 

III екип – Вазички от пластмасови шишета 

IV екип – Снежинки от хартии 

 

 

I б клас 

I екип – Гирлянди от списания 

II екип – Играчки за елхата от шишарки   

III екип – Поставка за моливи 

IV екип – Робот  

 



 

 

         I в   клас  

I екип – Касичка от кутии от бисквити 

II екип – Играчки за елха от шишарки 

III екип – Моливник 

IV екип – Автомобил от ролки тоалетна хартия  

 

 

IV Етап - Презентиране 

Децата с нетърпение очакваха този етап. Всички искаха да покажат 

своите изделия и да разкажат за тях. 

Представителната изява бе организирана съвместно с всички първи 

класове. Проведе се в училище. Малките ученици с нескрит интерес 

разгледаха и коментираха всички изделия. Представител на всеки един 

екип разказа за работата на своята група. 

Положителни страни: 

 Придобиване на умения за работа в екипите; 

 Развиване на креативност и въображение 

 Придобиване на презентативни умения. 

 

Трудности: 

 Децата изпитват затруднения със самостоятелната изпълнителска 

дейност и търсят постоянната подкрепа и помощ; 

 Трудности при сработване в екипа ; 

 Трудности при овладяване на емоциите, концентрацията и 

изслушването  в презентативния етап. 

 


