
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО “Зелена работилничка за учене” ЗА II КЛАС 

(ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ “ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ”) 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

 Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от  2. клас. “Зелена  работилничка за учене ”.  Той  е 

съчетание от Околен свят, Компютърно моделиране,  Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство. 

20 ученици  ще изучават дисциплината в рамките на 2 последователни години, с  надграждане на  знанията  и 

компетентностите им. Ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и "обучение чрез 

правене". 

Очакваме да подобрят своето логическо, креативно мислене, и самочувствие. И като резултат - да се повиши успехът на 

участниците и интересът им към училищния живот и учебен процес. Учениците да придобият конкретни умения за 

решаване на нестандартни задачи, да се справят с учебни предизвикателства, да бъдат решителнии отговорни. 

Ръководителят   ще придобие   опит за работа в  интерактивна и адаптивна система, и ще повиши своята 

професионална квалификация и самочувствие. 

Родителите ще се включват по-активно към училищния живот, а училището ни ще завоюва име на престижно, иновативно, 

дигитално и творческо в региона. 
 

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:  

 Еко теми 

 Екипна работа по проекти 



 Наблюдение в естествени условия – събиране на информация 

 Практически занятия 

В програмата са включени теми за въведение , в които децата  ще придобият иновативни умения в училище, без 

нужда от платени кръжоци или школи. Проектът ще заостри вниманието им към възможностите на детето. При успех, те 

могат да бъдат насърчавани и подкрепяни от родителите си да продължат да се занимават с нестандартни идеи. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  

В края на обучението     

  През 1-та година:  ученикът ще може да работи в изнесена среда,  ще придобие навици за екипна работа. Развиват се 

творческото и критично мислене, насочено към психологическото и интелектуално израстване на  децата; 

 

 

През 2-та година: Решаване на  стандартни и нестандартни задачи.   Учениците ще знаят  как и от къде да проучват  

информацията. Разработват  и представят  собствен проект. Идентифицират  нужди и предизвикателства, които трябва 

да се решат, да се правят връзки и да се обединяват отделни елементи. 
 

 

 

 



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия 

Тема 1: Еко теми 

1.1. Проучване на 

природата в 

родния край 

 Екипната работа ще затвърди  чувство за принадлежност към 

класа и училището, ще допринесе за утвърждаване на ценности 

като взаимопомощ, отговорност, толерантност и съпричастност във 

взаимоотношенията. Разграничава жива от нежива природа. 

Свързва промени във времето с промени в развитието на 

растенията и в поведението на животните през различните сезони.   

Познава необходимите условия за развитие на растенията: въздух, 

вода, топлина, светлина, почва. 

Групира растенията според особеностите в устройството на 

стъблата на дървета, храсти и тревисти растения. 

Разграничава диворастящи, селскостопански, градински и стайни 

растения. 

 

Извършва целенасочено наблюдение. 

Свързва здравословния начин на живот с разнообразното хранене и 

с редуването на учене, спорт и отдих. 

Среда на живот  

Условия на живот 

Дървета, храсти, тревисти растения 

1.2 Защитени 

местности в родния 

край 

 

Илюстрира с примери разнообразието от растения и животни, 

обитаващи водата и сушата. 
Познава характерни за дадена среда приспособления на живот. 

Дава примери за опазване на видовото разнообразие от организми и 

средата им на живот. 

Систематизира факти и данни и ги регистрира чрез рисунки. 

Свързва здравословния начин на живот с разнообразното хранене и 

с редуването на учене, спорт и отдих. 

Жива и нежива природа 

1.3 Отглеждане на 

декоративни рибки 

Разграничава домашни и диви животни. Разграничава живите 

организми от неживите тела по жизнените процеси хранене, растеж 

 



в аквариум 

 

и размножаване. 

Демонстрира грижовно отношение и анализира ползата от 

домашните любимци. 

1.4.Апликация на 

дърво през 

четирите сезона 

Посочва по схема частите на растенията – корен, стъбло, лист, цвят, 

плод.  

Селектира и съотнася съществени признаци и проявления. 

Създаване на природен календар. 

 

Тема 2: Екипна работа по проекти 

2.1 Събиране на 

информация за 

видовете растения 

/тревисти,храсти,

дървета /  

Изброява от какво се нуждаят растенията, за да си изработват 

хранителни вещества (вода, въздух, светлина). 

Наблюдаване на природни обекти и процеси. 

Съпоставяне на неживите тела и живите организми.  

Разпознаване на жизнените процеси 

 Наблюдения и изводи от тях. 

Обект  

Хранителни вещества 

2.2 Изработване 

на табла  

 

Формулиране на изводи и обобщения от наблюденията на живата и 
неживата природа.Наблюдаване и откриване на природни обекти и 
предмети. 
Различаване на телата. Описване на наблюдавани обекти. 

Извличане на информация от картини, снимки. 
Разчитане на информация. 
 Формулиране на изводи и обобщения. 
Извличане на информация, представена чрез рисунки и табло. 

Оразмеряване  

Скица  

 

2.3 Презентиране на 

проекти 

Различаване на материали по свойства и употреба. Извличане на 

информация от картини, снимки.Разчитане на информация, 

представена със схема. Запознаване с любопитни факти по темата.  

Указания за разработване на индивидуален или групов проект по 

темата 

 



Тема 3: Наблюдение на естествени условия 

3.1Еко пътека 

с.Любен Каравелово- 

Веселин  

Свързва здравословния начин на живот с разнообразното хранене и 

с редуването на учене, спорт и отдих 

Еко пътека 

Тема 4 :  Практически занятия  

3.2 Подготвка за 

разсад 

Усъвършенстване на уменията за полагане на грижи при 

отглеждане на растения, запознаване с технологии за обогатяване 

на почвата, укрепване на растенията и др., проучване на данни за 

растения и грижи за тях, изработване на информационни табели и 

украса за саксия. 

Разсад  

Почва  

3.3 Засаждане на 

пролетни цветя 

 

 

Усъвършенстване на уменията за полагане на грижи при 

отглеждане на растения, запознаване с технологии за обогатяване 

на почвата, укрепване на растенията и др., проучване на данни за 

растения и грижи за тях, изработване на информационни табели и 

украса за саксия. 

Луковици  

Резници  

3.4.Изработване 

на сувенири от 

природни материали 

съвместно с родители 

Изработва изделия, като комбинира различни материали (хартия, 

картон, пластмаса, метално фолио, тел).  

Илюстрира чрез рисунки или скици своите идеи за изработване на 

модели. 

Прави скица на изделие, като посочва размери на отделни части. 

 

Производство  

Конструкции  

Модели  

3.5.Базар 

съвместно с родители 

 

Осмисляне на ролята и значението на базара, проучване на 

различни начини за рекламиране на продукти или услуги, 

изработване на рекламен материал от хартия, екипна дейност. 

Базар  

Реклама  

Стойност  



3.6.Публична 

изява.Награждаване 

Осмисляне на ролята и значението на базара, проучване на 

различни начини за рекламиране на продукти или услуги, 

изработване на рекламен материал от хартия, екипна дейност. 

Мотивация за съвместна работа. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нови знания и умения 19 % 

За упражнения 72 % 

За обобщение и затвърждаване на новите знания 9 % 

За диагностика на входното и изходно ниво 6 % 



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Допълнителни уточнения за конкретния учебен предмет  

Обучението се осъществява в оранжерия и  в класната стая. За всеки ученик има самостоятелно работно място. 

Знанията и уменията на учениците от втори клас се оценяват предимно чрез резултата от практически и проектни дейности , като за 

отделни теми и за обобщение се използват устни и практически форми на проверка. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

Ключови компетентности  Примерни дейности и междупредметни връзки 

Компетентности в областта на 

българския език 

Коментиране на възможностите за решаване по различни начини на конкретна проблемна ситуация. 

Математическа компетентност и 

основни компетентности в 

областта на природните науки и на 

технологиите 

Предвиждане на стойността на резултат от действие.  

Използва цифри за означаване на слоевете. 

Извличане на информация от картини, снимки. 

Разчитане на информация, представена със схема 

Сравняване, формулиране на изводи и обобщения. 



 

Дигитална компетентност 

Обработване на информация.  

Използване дигитална идентичност. 

Прилагане правила за безопасна работа в дигитална среда. 

Умения за учене 
Откриване на грешки в собствно и чуждо решение/изображение 

Предлагане на повече от едно вярно решение 

Социални и граждански 

компетентности 

Изграждане на толерантно отношение чрез приемането на различни гледни точки по отношение на една и 

съща учебна задача.   

Инициативност и предприемчивост 

Предлагане на идеи за различни проекти. 

Работа по собствен проект.  

Планиране на дейностите, ефективно разпределение във времето и адекватен избор на начини, средства, 

материали за постигане на учебната задача.  

Предлага различни варианти за постигане на правилно решение. 

Възможност за креативно решаване на предварително поставена задача. 

Културна компетентност  
Осмисля и практикува лични и семейни отговорности, свързани с отглеждането и опазването на растения 

и  домашни любимци. 

Умения за подкрепа на устойчивото 

развитие и за здравословен начин на 

живот и спорт 

Запознаване с правилата за безопасна работа, чрез заемане на правилна стойка на стола, и правилен режим 

на обучение и почивка. 

Изработване на личен проект със зададена тематичност. 


