
 

 

Проектно-базирано обучение 

м. Февруари – 1  клас 

Тема – „Здравословно хранене“ 

Етап I – Наблюдение 

      През този етап учениците от трите първи класа гледаха презентации и 

филми за здравословното хранене.Проведохме и беседа с медицинската 

сестра в училището госпожа Ивелина Панайотова,която ни разказа за 

полезните и вредни храни и хигиена на хранене .Учениците обещаха да 

разговарят с родителите си за храните, които трябва да се пазаруват и 

носят в училище.  

 

Етап II - Анализ 

    През този етап от проектно- базираното обучение в трите първи 

класа обсъдихме и анализирахме това, което научихме за здравословното 

хранене.Разделихме се на екипи и решихме как ще протече работата ни по 

темата.Част от екипите трябваше да изработят табла със здравословните 

храни и да ни ги представят.Останалите екипи решиха да направят 

здравословни сандвичи и салати, с които да почерпят своите съученици.  

 

 

Етап III –Работа по групи 

Учениците от I a клас се разделиха на три групи и изработиха сандвичи, 

които бяха не само вкусни, но и полезни за здравето.Говорихме и за 

начина на презентиране, който също е от съществено значение.Храната 

трябва да е не само вкусна и полезна, но и красиво поднесена.I б клас 

изработиха пирамида със здравословните храни, като всяка една от 

групите отговаряше за различни продукти. Учениците от I в клас, отново 

разделени на три групи, изработиха салати от различни зеленчуци. 

 

 

IV Етап - Презентиране 



Трите класа направихме обща представителна изява, на която 

учениците от класовете разказаха и показаха снимки на изработените 

продукти.Направихме си викторина с интересни въпроси и обобщихме 

наученото.Забавлявахме се искрено. 

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; 

 Все още трудно се сформират и работят екипи; 

 Трудности при овладяване на емоциите, концентрацията и 

изслушването.. 

 Беден речников запас и неумение за презентиране. 

 

 

 

Изготвил: Стойка Йорданова 


