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                                 ОТКРИТ УРОК С ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

                                              ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

    

 

 

                           УРОК-ИГРА  ИСТОРИЧЕСКО КУБЧЕ 
                                         / ПОДХОДЯЩ ЗА ГОДИШЕН ПРЕГОВОР/ 

 
  

 

1. Вид на урока – Урок-игра Историческо кубче - интерактивен урок с иновативни 

елементи. 

2. Продължителност – 40 мин. 

3. Тип на урока – преговор 

4. Цели: 

а/ Образователни 

 Чрез активно лично участие на учениците в осмислянето на историческото 

знание ще се формира разбиране за историческата съдба на народите и 

рационално отношение към миналото им. 

 Учениците сами ще извличат, тълкуват, използват историческа информация и 

сами ще конструират своето знание. 

 Учениците ще затвърдят умения за формулиране на въпроси и даване на кратки 

и точни отговори. 

б/ Възпитателни 

 Включване на учениците като равнопоставени преки участници в учебния 

процес  ще доведе до формиране на ясна гражданска позиция и култура на 

поведение. 

 Учениците ще формират умения за изработване на геометрична фигура – куб и 

естетическо оформление с подходящи изображения. 

5. Междупредметни връзки с български език и литература, математика, география 

и икономика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество. 

6. Използвани методи: 

6.1. Дидактически средства 

Ученикът се превръща в субект на познавателния процес. Той е главно действащо 

лице и сам прави познавателните стъпки, базирайки се на осъзнатото желание, 

провокирано от интеракцията на играта и възможността да участва в създаването на 

правилата на играта. Ученикът сам „конструира” историческата картина и наученото се 

превръща в негово творение–постижение, което всъщност води до значимост на 

познавателния процес и достигане на ново ниво на знание за историческия процес и по-

добра мотивация. 
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Ученикът сам достига до информацията, транслира /превежда/ си я, акумулира 

/натрупва, запомня/ и презентира с помощта на приятелите си /съученици/ - екипна 

работа. 

6.2. Методи. 

 Учене чрез действие – собствен опит 

 Ситуационен метод –Учениците с помощта на преподавателя създават играта. 

Това помогна за преодоляване на скуката, еднообразието на преговора и води до 

ново ниво на взаимодействие между учениците и учителите с цел повишаване на 

качеството на познавателен исторически процес. 

 Дидактически игри - Правила на играта Историческо зарче: 

Всеки отбор получава пул, чрез който ще отбелязва движението си върху 

игралното поле, което ще има формата на цифрата 8 – символ на безкрайността,  

защото “Историята е полезна не защото четем в нея миналото,  а защото четем в 

нея бъдещето”. В началото на играта журито обявява резултатите от оценката на 

историческите зарчета на всяка страна. Отборите преместват пуловете си от 

старта, в зависимост от получените точки. Чрез жребий се определя 

последователността на участие на  екипите в играта във всеки етап. Играта 

започва: Екип №1 търкаля своето историческо зарче. Екип №2 формулира и 

задава въпрос върху темата, която се пада. Екип №1 отговоря на въпроса.  И така 

всички екипи участват в този етап. След приключване на етапа журито обяви 

резултатите, формирани от оценка на зададените въпроси и получените 

отговори. Пуловете се местят и се играе, докато всички  финишират.  

 Креативните методи са свързани с екипната работа, създаването на 

образователен продукт,  презентиране пред аудитория, общуването с различни 

хора и формирането на ключови компетенции свързани с историческото и 

гражданското познание  за изграждане на обща комуникативна компетентност 

на учениците и ценностно осмисляне на заобикалящия ги свят. 

 Диалогичност 

 Дискусията- води до конструиране и аргументация на историческото 

познание чрез формулиране на собствени въпроси, общуване с учители, 

музейни работници и родители, толерантно възприемане на различни мнения 

и водене на научен спор, ако е необходимо. 

 Обсъждането – провокира защита на собственото мнение, подкрепено от 

рационални доводи, защото вече са  формирани исторически знания и 

компетенции по темата. 

 „Мозъчната атака” – генерирането на идеи по време на екипната работа 

дава възможност да се вземат най-правилните според учениците решения за 

презентацията. 
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Ролята на учителя е много добре да организира познавателния процес и в него 

само да насочва и оперативно да подпомага дейностите, но по същество не да 

управлява, а да оставя учениците свободно да вземат решения 

 

7. Структура и ход на урока: 

7.1. Предварителна подготовка 

 Учениците се разделят на екипи.  Екипите избират своето име 

/съответстващо на страната/ и подготвят отличителен знак /емблема/.  

 Всеки екип създава  историческо зарче за една от изучените страни: 

Египет, страните от  Месопотамия, Древна Елада, Древна Тракия или 

Древен Рим по предварително зададени указания. Указания за 

изработване на зарчето: 

-1 страна: Име на държавата или територията на фона на колаж от снимки, 

характерни за историята и /артефакти, архитектурни забележителности, 

произведения на литературата или изкуството/. 

-2 страна: Географско положение и природни условия и ресурси на страната. 

-3 страна: Организация на обществото 

-4 страна: Значими владетели и техните постижения. 

-5 страна: Религия 

-6 страна: Културни постижения. 

 Учениците участват в създаването на играта. Формулират се правилата и 

се проектира игралното поле. 

 Формира се жури /учител и ученици от гимназиален етап/. 

Те предварително ще оценят кубчетата по следните критерии: точно изпълнение на 

поставената задача /правилен подбор на фактите и снимковия материал/ и естетическо 

оформление /няма изискване на цветни фотоси/. 

          Журито формулира критерии за оценка на зададените въпроси и получените 

отговори по време на играта. Максималният брой точки е 6. Оценката на всеки екип се 

оповестява в края на всеки етап от играта. 

При стартиране на играта се припомнят правилата и  критериите на журито за 

оценка. 

7.2.  Ход на урока. 

 Начало на играта. 

 Екип №1 търкаля своето историческо зарче. Екип №2 формулира и 

задава един въпрос, в зависимост от информацията, прочетена на горната 

страната на зарчето. Екип №1 отговаря на въпроса.   
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 Слeд това игрaе на екип №2, коjто търкаля своето историческо зарче. 

Екип №3  задава  въпрос, в зависимост от информацията, прочетена на горната 

страна на зарчето. Екип №2 отговаря на въпроса.  

 Първият етап от играта завършва след като всички отбори са отговорили 

на един въпрос. 

 Следва оценката на журито. След оповестяването на точките се местят 

пуловете върху игралното поле 

 Отново чрез жребий се определя последователността на участие  във 

втория етап. 

 Играта продължава, докато финишират всички отбори. 

 

7.3. Край на играта. 

Обявяват се победителите.  

Всички участници получават грамоти за участие и награди. 

 

 

 

     Преподавател по история Росица Станкова 

 

 

 

 

 


