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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПЕТРОВ“ – СЛИВЕН 
 

ПРОЕКТО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

I  КЛАС  

/трета тема/ 

ТЕМА: „Коледният празник“ 

НАЧАЛНА ДАТА: 27.11.2019г. 

КРАЙНА ДАТА: 18.12.2019г. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4 учебни седмици 

 

АНАЛИЗ ПО ЕТАПИ: 

 Първи етап – НАБЛЮДЕНИЕ: 

Учениците бяха запознати с поставената тема чрез видеоматериали, 

презентации, стихове, приказки, разкази и музикални произведения, отразяващи 

празнуването на коледните празници и обичаи у нас и в различни страни.  

 

 Втори етап – АНАЛИТИЧЕН: 

Във всички класове се проведе беседа свързана с Коледа и Нова година. 

Учениците споделиха впечатления от изминали коледни празници. Сформираха се 

екипи, необходими за осъществяване на проектната дейност. 

 

 Трети етап – ПРАКТИЧЕСКИ: 

 

I 
А 

клас 
Екип 1: 

Състои се от 5 ученици. Те представиха кратка театрална пиеса свързана с 

Коледа. 

Екип 2: 

Всички ученици чрез песни, кратки изказвания и стихове разказаха за Коледа. 

Екип 3: 

Учениците изработиха сурвачки и картички. 

 

I 
Б 

клас 
Екип 1: 

Учениците показаха обичаи свързани с Бъдни вечер. Децата подготвиха късмети, 

изработиха картички. 

Екип 2: 

Състои се само от момчета. Те разказаха за обичая коледуване и изпълниха 

коледарски песни и благопожелания.  

Екип 3: 

Учениците представиха пиесата „Коледари“ от Константин Константинов. 

Репетираха с голямо старание и показаха чудесни артистични умения.  

Екип 4: 

Първокласниците изработиха сурвакници и научиха повече за обичая сурвакане. 
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I 
В 

клас 
Екип 1: 

В този екип се включиха всички ученици, които решиха да изработват малки 

картички, посветени на празника, за да ги подарят на приятели, съученици и близки. 

 

Екип 2: 

Учениците от този екип изработиха хартиени играчки, за да се включат в 

Коледния училищен базар.  

 

Екип 3: 

Участниците в този екип решиха да нарисуват рисунки посветени на коледните 

празници. В тях децата се постараха да предадат празничното настроение на всички.  

 

 Четвърти етап – ПРЕЗЕНТАТИВЕН: 
Презентирането на учениците от I

А 
и I

Б 
клас се осъществи пред родителите, 

които активно се включиха в подготовката и представянето на темата. 

Презентирането на готовите изделия  на учениците от I
В  

клас се извърши пред 

съучениците им от другите класове. Споделиха и разказаха всичко, което бяха научили 

по темата. 

                            

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ: 

 

 Работа в екип носи удовлетворение и положителни емоции;. 

 Обогатяват се знанията за Коледа и Нова година; 

 Учениците бързо се ориентират, макар че имат скромен опит и показват 

артистичност, творчески усет и желание за изява. 

 

ТРУДНОСТИ ПРИ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА: 

 

 Наблюдаваха се трудности при изработването на сурвачките; 

 Децата с желание работиха по поставената тема, но все още се нуждаят от 

помощ; 

 Липсват умения и опит.  

ИЗВОДИ: 
  

Учениците се справиха успешно с темата  „Коледният празник“. Те отговорно 

изпълниха поставените им задачи по екипи. Емоционално протекоха всички етапи.  

 

Изготвил: К. Тодорова 


