
   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПЕТРОВ“ – СЛИВЕН       
                                               

 

ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

IV КЛАС  

/трета  тема/ 

 

 

ТЕМА:  „Коледни изненади“ 

 
НАЧАЛНА ДАТА:    02.12.2019 г. 

КРАЙНА ДАТА:       20.12.2019 г. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ:      3 учебни седмици 

АНАЛИЗ ПО ЕТАПИ: 

1. НАБЛЮДЕНИЕ 

 В първия, проучвателен  етап, четвъртокласниците наблюдаваха видео 
материали, в които им бяха демонстрирани различни идеи за украса. Те 
коментираха и споделиха своите впечатления относно рециклираните материали, 
които могат да се използват за направата на различни коледни и новогодишни 
изделия. Споделиха идеята да защитим околната среда и да не харчим 
допълнителни суми за материали. В 4.”б” клас първият етап премина в  
наблюдение- учениците гледаха клипове  „Направи си сам” с идеи за изработване 
на коледна украса и коледни изненади. В 4. „г” клас  учениците също бяха насочени 
да използват в коледните изненади рециклирани материали, обсъдихме интересни 
идеи и какви материали ще са необходими за изработване на украшенията за 
Коледния базар, както и споделихме с тях каква е каузата, за която събираме 
средства. 
 

2. АНАЛИТИЧЕН ЕТАП 

 

Аналитичният етап започна с обсъждане на наблюдението. Учениците 

споделиха факти по въпроса как могат да използват рециклирани материали при 

изготвяне на изделията. Те се разделиха на екипи и обсъдиха какви материали ще 

са им необходими за работа 
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3. ПРАКТИЧЕСКИ ЕТАП 

В практическия етап учениците от 4. „а” клас направиха красиви снежни 

човечета от чорапи и копчета, снежинки от картон, картички и много други 

изненади.  

  Екипите от 4.”б” клас работиха в следните направления: 

І екип – картички; 
ІІ екип – украса за класната стая; 
ІІІ екип – предмети за Коледния базар. 

           В 4. „в” клас работиха  5 екипа. В практическия етап всеки екип се беше 

организирал и подготвил с материали за практическа работа.  

           В 4. „г” клас учениците се съсредоточиха в изработка на изделия за 

Коледния базар, като разделените четири екипа си помагаха взаимно с 

материали и идеи. 

 Класните стаи се превърнаха в коледни работилници, в които малките 

творци  с невероятен ентусиазъм изработваха своите изделия. Коледният дух 

бе обзел всички и те ни изумиха с невероятната  изработка на  подаръци от 

рециклирани материали.       
 

4. ПРЕЗЕНТАТИВЕН ЕТАП  

Презентативният етап беше на Коледния базар. Учениците сами продаваха 

изработените от тях предмети с усмивки и настроение. Те подредиха  коледна 

изложба, на която представиха изработените си продукти. 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ: 

 

 Четвъртокласниците се убедиха, че могат да изработят красиви изделия от 

рециклирани материали. 

 Работата в екип и споделянето на идеи създаде творческа обстановка, която 

допринесе за многообразието от коледни изненади. 

 

 

 

 

 

 



   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПЕТРОВ“ – СЛИВЕН       
                                               

 

. 

 

ИЗВОДИ: 

Общата кауза, която беше вложена в събирането на средства от Коледния базар, обедини 

усилията на учениците и те с много творчество и вдъхновение изработиха красиви коледни 

изненади.  
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