
                   Проектно-базирано обучение                  

Месец Февруари – II клас 

Тема: Книжке, хубава с картинки 

 

Етап I – Наблюдение 

 

Учениците от II „а”, II „б” и  II „в” клас наблюдаваха интересна 

презентация, която ги въведе в темата – „Книжке, хубава с картинки”. 

Децата се запознаха с точната дефиниция за книга. Научиха кой я създава. 

Проследиха пътят й докато стигне до нас през годините. Наблюдаваха 

снимки на библиотеки и книжарници. Изслушаха „Приказка за молбата на 

книжката”.  Разгледаха различни книжки с красиви картинки. Пренесоха 

се в приказен свят с любими герои.  

 

Етап II – Анализ 

 

 Обсъдихме и обобщихме впечатленията от видяната презентация. 

Коментирахме ползите от четенето и правилата, които трябва да се 

спазват. Учениците споделиха, какво им харесва в книжките и какво 

научават от тях.  

Изслушахме предложения за интересни проекти. Уточнихме 

групите. Всеки екип взе решение какво ще представи и разпределиха 

задачите помежду си. 

 

Етап III – Работа по групи 

 

 Учениците се бяха подготвили и снабдили с всичко необходимо за 

да осъществят своите идеи. Всяко дете донесе интересна и любима 

книжка. Използваха ги за формиране на библиотека на класа. Всички се 

включиха много активно, изпипваха всеки детайл.      

 Екипите работиха по следните проекти:    

  

II „а” клас 

I екип – Библиотека на класа 

II екип – Табло с приказни герои 



III екип –  Книжка – Косе Босе  

IV екип – Книжка – Дядовата ръкавичка 

 

 II „б” клас 

I екип – Библиотека на класа - табелка 

II екип – Библиотека на класа – опис на книги 

III екип –  Библиотека на класа – читателски картони 

IV екип –  Книжка – Червената шапчица 

 

 II „в” клас 

I екип – Книжка – Дядо и ряпа 

II екип – Книжка с гатанки 

III екип –  Гатанки за приказни герои 

IV екип – Библиотека на класа – подреждане на книги 

V екип – Библиотека на класа – табелка и читателски картони 

 

Етап IV – Презентиране 

 

 Представителната изява беше много интересна, цветна и приказна. 

Групите представиха своите проекти. С гордост показаха и библиотеките в 

класните си стаи. От тях проличаха отговорността, развитото въображение 

и изобретателността на учениците. С голямо желание децата започнаха да 

си вземат различни книжки и да ги четат. 

 

Положителни страни: 

 

 Придобиване на умения за работа в екипите; 

 Развиване на креативност и въображение; 

 Запознаване с ползите от четенето на книги; 

 Морално развитие на учениците; 

 Придобиване на презентативни умения. 

 

Трудности: 

 Трудности при сработване в екипа; 

 Трудности при овладяване на емоциите, концентрацията и 

изслушването в презентативния етап. 

 

 

Изготвил: В. Тенева 


