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                              УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА III КЛАС 
„ЗЕЛЕНА РАБОТИЛНИЧКА ЗА УЧЕНЕ“ 

 

Годишен брой часове за изучаване на предмета „Зелена работилничка за учене“ във факултативни учебни 

часове: 

Седмичен хорариум: 1 час 

Годишен хорариум: 32 часа – 32 учебни седмици 
 

 

 

 
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Учебният  предмет “Зелена работилничка за учене ” е въведен за обучение на учениците от 2. клас. Той е съчетание 

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

 

През втората година се решават  стандартни и нестандартни задачи. Учениците ще знаят как и от къде да проучват 

информацията. Ще   разработват и представят собствен проект.  Залагат се задачи за  дентифициране на  нужди  и 

предизвикателства, които трябва да се решат, да се правят връзки и да се обединяват отделни елементи. 
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I. ЦЕЛ:  

Обогатяване на екологичната култура на учениците и позитивните междуличностни взаимоотношения. 

II. Привлекателна зелена територия – Озеленяване и облагородяване на училищния двор,  чрез засаждане на вътрешните площадки 

с листно-декоративни треви и храсти. 

 

 

   II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

 Проучване на растителния и природния свят; 

 Анализиране на начините за опазване на застрашени природни обекти, животински и растителни видове; 

 Групиране на съвременни начини за съхранение и опазване на природните ресурси – рециклиране, ефективно използване на 

материалите и енергията, намаляване на замърсяването; 

 Осмисляне на връзката човек-природа. 

 

  III. ДЕЙНОСТИ: 

 

 Проучване; 

 Наблюдение; 

 Изработване на постери; 

 Гледане на филми и презентации; 

 Рисуване и апликиране; 

 

 

   IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

 Придобиване на умения и ценности, които ще позволят избора на индивидуални и колективни действия и поведение в 

интерес на подобряване качеството на живот и преодоляване на заплахите за бъдещето на планетата. 

 Обогатяване знанията и практическия опит на учениците за заобикалящата ги среда. 
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 Обогатяване на екологичното образование и възпитание на учениците. 

 Създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот,чрез използване на естествено детско любопитство 

и ентусиазъм към образователно-творчески  дейности с природни материали и игри на открито.Индивидуални и групови 

занимания,екологични дейности,дейности за рециклиране, театрални дейности, чрез които подрастващите малчугани да 

разберат и ценят околната среда и социално здраве. 

 

  V. РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

 Природен училищен двор 

 Екоматериали; 

 Екодом 

 Презентации 

 Природни материали; 

 

 

 

Цели на обучението 

 

-Да се стимулира познавателната активност чрез непосредствени контакти с природата 

 

-Да се приобщят към красотата на природата,чрез създаване на красота 

 

-Да се възпитават естетически чувства 

 

-Да се формира модел на поведение сред природата,който впоследствие да се превърне в навик 

 

-Да се усъвършенстват уменията за наблюдение и определяне на специфични признаци и особености на природата през различни 

сезони 

 

-Да осъзнаят зависемостта на хората от природата,начините, по коиточовешката дейност допринася за замърсяването на околната 

среда 
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-Да се разшири кръгозорът на учениците 

 

-Да сеформират представи за природата като източник на живот 

 

-Да се формира положително отношение към заобикалящата ни среда и екологично съзнание и поведение 

 

-Да се развиват наблюдателност,прецизност и творчески умения 

 

-Да се възпитава  стремеж за опознаване и  опазване на родната природа 

 

-Да се поощрява развитието на умения за вземане на самостоятелни решения,отстояване на мнения,предлагане на идеи,стремеж към 

усъвършенстване и развитие 

 

-Съпричастност към проблемите за опазване на природата и включване в решаване на екологичните проблеми 

 

-Екологично възпитание,природолюбие,разделно събиране на отпадъци 

 

-Да се развиват умения за анализиране,систематизиране и обобщаване 

 

-Усъвършенстване на умения за работа в екип 

 

Очаквани резултати от обучението 

 

- Осъзнава връзките между живата и неживата природа 

 

-Разбира взаимните връзки и зависимости в природата 

 

-Осъзнава необходимостта от поддържане красотата и чистотата за равновесието в природата 

 

-Открива причините за изчезването на някои растителни видове 
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-Осъзнава последствията от работата на химическите комбинати,промишлените предприятия и транспорта 

 

-Знае,че горивата са източник на енергия,но причиняват замърсяване на въздуха 

 

-Разкрива причините за замърсяване на околната среда и необходимостта от засаждане и залесяване 

 

-Изброява дейности за опазване на природата 

 

-Осъзнава мястото си в природата и участва в опазването и облагородяването и 

 

-Открива връзки и зависимости между организмите и създава условия за развитието им 

 

-Опитва се да оползотворява твърдите отпадъци и да ги събира разделно 

 

-Изработва красиви предмети от отпадъчни материали 

 

-Усвоява модели на поведение сред природата 

 

-Осъзнава красотата на природата и съдейства за нейното опазване 

 

-Осъзнава зависимостта от чист въздух и чиста вода 

 

-Оценява икономическите и екологични предимства от преработката и оползотворяването на отпадъчни материали 

 

-Предлага свои идеи за опазване на чистотата на природата 

 

-Осъзнава опасностите,които крие нарушеното екологично равновесие 
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 

 
 

Допълнителни уточнения за конкретния учебен предмет 

 
  Обучението се осъществява в класната стая и двора на училището.  

  Знанията и уменията на учениците от трети  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. 

 

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 % 

mailto:info@ouivanvazov.eu


                      ОбУ „ Иван Вазов“ с. Л. Каравелово, общ.  Аксаково, обл. Варна                           

ул. Иван Вазов  №25,  е-mail: info@ouivanvazov.eu,  тел: 0885944923 

 

 

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. 
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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. 
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VI. УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

 Книга за учителя по Човекът и Природата– Издателство Просвета -плюс; 

 Енциклопедии за природата и растенията; 

 Литературни произведения за природата 
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