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ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

IV КЛАС  

/четвърта  тема/ 

 

 

ТЕМА:  „Аз съм творец – писател, музикант, художник“ 

 
НАЧАЛНА ДАТА:    07.01.2020 г. 

КРАЙНА ДАТА:       28.01.2020 г. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ:      3 учебни седмици 

АНАЛИЗ ПО ЕТАПИ: 

1. НАБЛЮДЕНИЕ 

В първия – проучвателен  етап учениците наблюдаваха презентации по 

темата, подготвени от тях.   Чрез тях те се запознаха с творчески проекти на   

техни връстници . Учениците от 4.б клас гледаха видеофилми за деца, които се 

изявяват в областта на  музиката, танците и спорта. Разгледаха  картините от 

самостоятелната изложба на десетгодишната Беатрис, която е пра-пра внучка на 

Златю Бояджиев. 

2. АНАЛИТИЧЕН ЕТАП 

 

Във 4. а, в и г  клас в аналитичния етап, с помощта на учителя, се проведе 

беседа. Въпросите бяха умело задавани, за да се получат целенасочени отговори от 

страна на учениците. Те коментираха и споделиха своите впечатления от 

творбите . Отговориха на въпросите: Всеки ли може да  е творец?  Какво означава 

авторско право?  

Аналитичният етап в 4.б клас започна с обсъждане на наблюдението. 

Учениците споделиха впечатленията си от лични наблюдения по темата. Обсъдиха 

дали всеки може да бъде творец. Учениците стигнаха до извода, че човек трябва да  
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има  природни дадености и заложби, които да развива и да има вътрешна 

необходимост за изява на възможностите си.  Разделиха се на пет екипа.  

   

3. ПРАКТИЧЕСКИ ЕТАП 

В практическия етап учениците се подготвяха самостоятелно. Всеки екип 

подготви изява, чрез която да покаже своя талант. Учениците се включиха с 

въображение и голямо желание за изява в практическия етап.  

Екипите от 4. б клас се подготвиха за представяне в следните области: 

І екип – наука; 

ІІ екип – литература и изобразително изкуство; 

ІІІ екип – театър; 

ІV екип – музика; 

V екип – спорт. 

Всички екипи показаха пред класа какво са подготвили. Учениците решиха 

част от екипите да представят класа в последния етап.  

4. ПРЕЗЕНТАТИВЕН ЕТАП 
Учениците от 4.а клас бяха подготвили три изяви – Учениците от екипа на 

художниците показа напредъка си  от 1. до 4. клас. Избраха рисунки от четирите 

години на обучението си и показаха креативността си като творци. Вторият екип 

изработи модели от пластилин, а третият написа кратки стихотворения.  

Екипът от 4.б клас от област литература и изобразително изкуство представи 

книгата на класа. В нея са включени приказки, разкази и стихотворения на ученици 

от класа, а илюстрациите към тях са дело на нашите малки художници. С 

изпълнение на народна песен се представиха учениците от екипа по музика. Ученик 

от спортния екипа направи демонстрация на особени физически способности, 

характерни за спорта, който практикува. Учениците  работиха по тази тема с 

желание и творчески ентусиазъм. 

В практическия етап всеки екип от 4.в клас подготви изява, чрез която да 

покаже своя талант. Първият отбор показа актьорско майсторство като представи 
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кратка комедийна пиеса. Вторият отбор направи хореография  на танц. Третият 

представи изложба от свои рисунки. Четвъртият показа заложбите си като 

писатели. Петият се изяви чрез музикалния си талант.  

Първият екип от 4. г клас – писатели, се представи с написана приказка, която 

вторият екип драматизира пред учениците. Екипът на художниците беше нарисувал 

декорите за драматизацията, а екипът на певците представи песен по техен текст и 

музика. Учениците работиха с много ентусиазъм. 

                                 ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ: 

 

 Всеки от учениците оцени собствените си възможности, за да се включи в определен 

екип. 

 Обмяната на идеи между участниците и тяхната креативност доведе до качествен 

творчески продукт, на който се насладиха всички четвъртокласници. 

 Учениците приемат изявата си на сцена много отговорно и имат желание да покажат 

своите творчески заложби пред публика. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Изготвил:  Йорданка Добрева 

 


