
Открит урок в Заниманията по интереси 

„В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ” 

На 30.04.2019 година в I СУ „Свети Седмочисленици” се проведе открит 

урок – тренинг в „Заниманията по интереси” с учениците от петите 

класове. Темата на урока е „В света на професиите”. Целта на тренинга е 

по нетрадиционен и забавен начин учениците да се „потопят” в необятния 

и разнообразен свят на професиите. С помощта на игра децата се опитаха 

да открият някои от особеностите на различните професии – професии от 

миналото, настоящето и дори професии на бъдещето. 

Играта предизвика невероятен интерес у децата. В първи етап се избраха 

участниците – по четирима представители от всяка паралелка. И тъй като 

имаше много желаещи, а участниците за отборите са само шест, се наложи 

чрез жребий, те да бъдат определени. На следващ етап е определянето на 

отборите. Отново „помощник” бе жребият. Деца, които не участват в 

отборите, изтеглиха участниците – отбора на жълтите и отбора на 

зелените. Тегленето на жребия се проведе пред учениците от петите 

класове и техни учители.  

За да се осъществи тази игра трябваше да се включат всички ученици от 

петите класове. Те попълниха предварително подготвена анкета. Въз 

основа на техните отговори се направи „класиране” на отговорите – от 

първа до пета позиция се поставиха най-популярните отговори. Важното в 

тази игра е, че грешни отговори няма.  

С голямо вълнение децата очакваха настъпване на началото. Водещият 

покани и представи двата отбори пред публиката – техни съученици, 

родители, учители, които ги подкрепяха. Разяснени бяха правилата на 

играта – два отбора, всеки с по шест участника, които ще премерят сили в 

6 рунда. Участниците се изправят един срещу друг за да тестват своите 

знания, бърза реакция и чувство за хумор. Целта на играта е двата отбора 

да натрупат максимален брой точки. 

При началото на всеки рунд, водещият кани при себе си по един 

представител от отбор, задава въпрос и този, който е по - бърз и даде 

популярен отговор, неговия отборът има право да трупа точки. Ако, обаче, 

отговорът, който е даден не е сред популярните пет, то тогава право да 

отговаря и да трупа точки има другия отбор. За всеки познат популярен 



отговор се присъждат точки. За най-популярният отговор точките са 5, за 

втория познат отговор - точките са четири и така поставеният на пета 

позиция, според анкетираните, отговор – точката е една. Ако единият 

отбор три пъти в един рунд не успее да познае популярен отговор, право да 

„откраднат” натрупаните точки от този рунд има другия отбор. Важно 

условие на играта е, че няма верни или грешни отговори, а само популярни 

и не толкова популярни отговори. Точките в трети и четвърти рунд се 

удвояват, а в пети и шести рунд се утрояват. Ако двата отбора завършат 

при равен резултат, ще имат възможност да премерят сили в един 

допълнителен рунд, с допълнителен въпрос. 

Между отделните рундове, докато отборите се подготвят, водещият 

включи и публиката към играта. Задавани бяха въпроси и децата 

отговаряха с желание на тях. Така всеки, който успееше да познае 

отговора, получаваше подарък. 

По време на цялата игра, която продължи два учебни часа, бе представена 

и презентация с различни професии. Всички успяха да видят и да се 

„докоснат” до различни професии.  

В края на играта се излъчи победител,а и двата отбора получиха грамоти и 

награди за своето старание. 

Цели:  

Обогатяване на знанията на учениците за различни професии 

Развиване на умения на учениците за работа в екип 

Повишаване на интереса на учениците към учебните занятия 

Мотивиране на учениците за нови знания и интерес към откриване на нови 

и интересни за тях професии 

Приложимост и устойчивост: 

Тренингът-игра може да се приложи във всяка една област, по всеки 

предмет.  

На този етап е приложен в областта на кариерното ориентиране. Този 

тренинг е прилаган в две училища на територията на община Търговище, с 

ученици от 6 и 7 клас. 



 

Изводи:    

По забавен и нетрадиционен начин учениците успяха да се ориентират в 

богатия свят на професиите. Тестваха своите знания и умения, бърза 

реакция и разбира се, чувството си за хумор. Откриха  колко важна е 

екипната работа и възможността да обсъдят своите отговори. Заложиха на 

бързия и остър ум при откриване на популярните отговори. 

Изготвили: 
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Маргарита Димитрова - учител ГЦОУД ПЕ 

 

 

 


