
 

 

 

 

 „Човекът – част от природата” 

/проектно-базирано обучение по изобразително изкуство и  човекът и 

природата в VI клас/ 

Проектът е реализиран във връзка с темата „Интерактивни методи на обучение“ 

като част от плана по проекта „Иновативни училища“ на МОН.  

1. ЦЕЛИТЕ на това проектно-базирано обучение (ПБО) са: 

 Конкретизиране и обогатяване знанията на учениците за изучаваните 

жизнени процеси.  

 Повишаване интереса и мотивацията на учениците за изучаване чрез 

изследване и работа в екип.  

 Развиване на умения за логическо мислене – анализ, изказване на мнение, 

достигане до изводи.  

 Разширяване на уменията за самоконтрол и самооценка на собствените 

постижения. 

 Стимулиране творческия потенциал на учениците търсещи и откриващи 

нови знания. 

 Развиване на детското художествено творчество и въображение по 

зададена тема. 

 Възпитаване на гражданско и здравно отношение, като опознават себе си и 

тялото си и също как да се грижат за здравето си. 

 Насочване на вниманието им към разнообразни дейности свързани с това 

да обърнат внимание към значими въпроси за здравна култура – за болести 

и как да не ги допуснем. 

2. ВРЪЗКА С УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В ПЕТИ 

КЛАС И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ; 

Представяната практика кореспондира с общите цели на програмата за цялостно 

личностно развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура, изграждане на 

правилни модели на социално поведение в ситуации на междуличностно и 

междукултурно общуване.  

Тя допринася за:  

 развиване на  умения за изразяване на собствени  мисли и преживявания; 

изграждане на  поведенчески стратегии за общуване в конкретни 

ситуации;  

 разширяване на  уменията си за самоконтрол и самооценка на 

собствените постижения;  

 овладяване на правила за позитивна обратна връзка; 

Междупредметни връзки: с информационни технологии в 5 клас и човекът и 

природата 3 и 5 клас, изобразително изкуство. 

3. МЕТОДИ И ПОДХОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ : 

-  методи на изложение: разказ, беседа, презентиране;  



 

 

 

 

- методи на самостоятелна работа на учениците: разработване на проектно-

базирано обучение като комплексен интерактивен метод на проекти, работа в екип; 

 
4. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИНОВАТИВНАТА ПРАКТИКА: 

Използвахме метода на проектно-базираното обучение и дизайнерски подход на 

учителя при организиране на дейностите. 

5.ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

Избора на тема: Задачата се прие с огромен интерес от всички ученици. Ние, учителите, 

носим отговорността нашите ученици да придобият важни умения за опазването на 

околната среда. Тази тема е важна и автентична за учениците, тя предполага 

разгръщане на техния творчески потенциал.  

 

Намиране на връзка с учебната програма : не беше трудно да намеря връзката на моите 

идеи за ПБО с учебната програма на МОН (описана по-горе). 

6. СТЪПКИ НА ПРОЦЕСА: 

 Формулиране на задачата и мотивиране на учениците: 

Разделихме класа на V групи. Всяка група получи конкретна задача, по която 

работи в рамките на три седмици. По време на тяхната работа ги насърчавахме и 

мотивирахме. Учениците имаха пълната свобода да разработят по свой начин 

поставените задачи.  
 

 Указания към учениците: 

Определихме групите на произволен принцип, чрез опцията случаен номер в 

електронния дневник. Разяснихме задачите. Запознахме учениците с критериите, по 

които ще се оценява техния проект: 

1. Оригиналност; 2. Научен изказ; 3. Увереност;  4. Продължителност на 

презентационния продукт;  

 Процес на работа по проектите: 

 

Група 1 – Кръвоносна система 

Учениците от групата създадоха рисунка на кръвоносната система на човека. 

 

Група 2 – Нервна система 

Учениците работещи по поставената тема изработиха рисунка на нервната 

система. 

 

Група 3 – Опорно-двигателна система  

Учениците от тази група имаха не лека задача – табло с означения на опорно-

двигателната система.  

 

Учениците от трите групи в продължение на три учебни часа рисуваха на голям формат 

70/100 см кадастрон.   

По този начин те упражниха чрез рисувателни техники изучаваните жизнени процеси 

на човека.  

 



 

 

 

 

Група 4 – Растеж и развитие 

Мотивацията на групата идваше от желанието им да опознаят собственото си 

развитие. Те подготвиха презентация. 

 

Група 5 – Здравни познания и хигиена на човека 

Мотивацията на групата идваше от желанието им да бъдат здрави и да изработят 

продукт, който да помогне на връстниците им да се предпазят от редица заболявания. 

Те подготвиха презентация. 

 

 Представяне на проектите:  

Проектите бяха представени пред преподаватели по природни науки, ръководство и 

гости на Първо СУ „Св. Седмочисленици” – гр. Търговище. Позитивната реакция от 

страна на присъстващите при представянето беше изключително важна за нас и 

допълнителна мотивация за изпълнение на следващи творчески задачи. 

В края на урока учениците попълниха отборно карта за оценка, използвайки метода 

оценяване от съученици те дадоха своята оценка за отбор, който ги е впечатлил най-

много. 

7.ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 

Използвахме метода на проектното обучение. В центъра на обучителния процес 

се поставиха учениците и техните потребности и желания, а моята роля беше на творец 

по отношение на организация на дейностите; на ментор и фасилитатор.  

Новото ниво, на което беше издигнато взаимодействието учител-ученик, което 

се основава на  принципите на педагогиката на сътрудничеството, се оказа мотивиращо 

и обучаващо както за учениците, така и за мен. 

Един от най-важните изводи е, че е важен не само резултатът, а и самият процес 

на достигането му. Именно в процеса се развиха новите взаимоотношения, той 

допринесе за създаването на творческия климат и активност. 

Предвид възрастта на учениците и това което направиха, разработвайки мини 

проектите си те доказаха, че имат огромни компетенции по поставените теми и 

нужните знания. Нашата задача задача беше да ги напътстваме и подпомагаме. 

 

Изготвили: 

Мирела Маринова 

 /учител по Човекът и 

природата/ 

Силвия Малинова 

/учител по изобразително 

изкуство/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


