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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПЕТРОВ“ – СЛИВЕН 
 

ПРОЕКТО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

I  КЛАС  

/четвърта тема/ 

ТЕМА: „Професии в полза на хората“ 

НАЧАЛНА ДАТА: 08.01.2020г. 

КРАЙНА ДАТА: 12.02.2020г. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4 учебни седмици 

 

АНАЛИЗ ПО ЕТАПИ: 

 Първи етап – НАБЛЮДЕНИЕ: 

Учениците бяха запознати с поставената тема чрез видеоматериали, 

презентации, беседи с родители и близки 

 

 Втори етап – АНАЛИТИЧЕН: 

Във всички класове се проведе беседа по поставената тема.  В I
Б
 клас гостуваха 

служители от училището, които разказаха на децата за своята професия. 

Учениците споделиха лични наблюдения и впечатления. Вниманието в 

обсъждането на професиите бе насочено върху тяхното разнообразие и значимост. 

 

 Трети етап – ПРАКТИЧЕСКИ: 

 

I 
А 

клас 
Екип 1: 

Представиха чрез рисунки различни професии. 

Екип 2: 

Подготвиха разнообразни и интересни факти по поставената тема. 

Екип 3: 

Учениците изработиха от хартия елементи характерни за професиите. 

 

I 
Б 

клас 
Екип 1: 

Свързан е с храненето на хората - готвачи, сервитьори и др. 

Екип 2: 

Разглеждаха здравните услуги - лекари, медицински сестри и др. 

Екип 3: 

Представиха  професии свързани с образованието. 

Екип 4 

Разглеждаха търговията и предлагането на стоки - продавачи в различни 

магазини и др.  

 

 



  

2 
 

I 
В 

клас 
Екип 1: 

Учениците рисуваха рисунки, отразяващи дейности от различни професии, за 

които те могат да разкажат на съучениците си.  

 

Екип 2: 

Изработиха от хартия и картон елементи, които са характерни за някои от най-

разпространените професии – шапка на полицай и готвач, лекарска чанта и др. 

 

Екип 3: 

Изработиха макет на болница. Идеята им беше при представяне на макета да 

разкажат за професиите на всички, които работят в болниците. 

 

 Четвърти етап – ПРЕЗЕНТАТИВЕН: 

Екипите представиха изработените изделия пред съучениците си 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 професиите; 

 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 отделни изделия; 

 Децата с желание работиха по поставената тема; 

.  

ИЗВОДИ: 
  

Учениците се справиха успешно с темата  „Професии в полза на хората“. 

Емоционално протекоха всички етапи.  

 

Изготвил: К. Тодорова 


