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Общо представяне на дейностите в експедиция „С уважение към природата“ 

през учебната 2020/2021 г. в V клас 

Човекът и природата са неразривно свързани помежду си. Величествената Българска природа е 

неповторимо място за обучение и възпитание на младите хора в любов към нея. За природата се учи най-

добре от самата природа. 

Планираме по време на експедицията да бъдат проведени разнообразни дейности: 

 1.Ориентиране сред природата и запознаване с  флората и фауната на региона- редки и ендемични 

видове за България и Балканския полуостров, фото лов  - по човекът и природата;  

2.Провеждане на хидрометрични измервания, изследване ултравиолетовата радиация с UV 

детектор;   и изследвания на биоразнообразието на Черно море - по човекът и природата; 

3. Интересни интерактивни обучения и игри „в класна стая под небето”- творчески работилници  и 

интерактивна игра посветена на рибите, птиците и др.; решаване на проблеми и казуси на здравна и 

екологична тематика; творчески ателиета „Рисувам природата на черно море”, музикални игри, ролеви 

игри за анализиране на екологична обстановка и дискусии по тях, показват вдъхновението и 

преклонението пред красотата на родната природа.  Разисквания по темата е „Технолигиите на ХХІ век” -

източници на информация, възможности на комуникацията-  използването на мобилна техника и култура 

на поведение с нея; логически задачи, беседи- работи се по групи – по всички учебни предмети, изучавани 

в V клас. 

4. Спортните игри помагат на участниците да се сплотят, с  екологична насоченост; „Водна 

олимпиада”  (спортни игри с вода) – по физическо възпитание и спорт.  

5. Доброволческа дейност-откриване на следи от безотговорни, неразумни човешките дейности – 

изсечени, увредени и опожарени дървета, замърсявания с  битови отпадъци на бреговата линия – 

извънкласни занимания в свободното време.  

6.„Малките репортери“ – ще провеждат интервюта, по забавен и атрактивен начин ще представят 

своите репортажи за изминалия ден, ще организират мини викторини, тематични състезания, дискусии, 

скечове и др. – по всички учебни предмети и в извънкласни занимания – провеждане на тематични вечери 

за представяне на репортажите. 

 7.Звездно шоу Астро-парти- да търсим и откриваме познатите звезди и съзвездия, да се 

ориентираме по тях – по човекът и природата, информационни технологии и математика. 

 Участниците ще подобрят не само екологичните си знания, умения, а ще повишават своята 

мотивация и увереност, ще  подобряват природозащитна си култура. Иновативните форми и работата на 

терен съчетана с продължителният престой заедно ще спомогнат за развитие на екипността на  

участниците. По време на целия си престой децата ще се учат и ще придобиват умения да изразяват 

собствени мнения и идеи, да сравняват и противопоставят различни гледни точки, да дискутират и 

подлагат на съмнение, да се учат от опита и практиката („Човек се учи от що му се случи”). Получават 

възможност да се поучат от природата, за да го приложат, да участват активно, да поставят въпроси и 

проблеми,   да получават компетентен  отговор от специалист в съответната област, така се променят и 

нагласите им (”Не гледай кой съм бил, а кой съм сега”)  участниците ще  се превърнат в по-добри еколози 

и ревностни пазители на природата.  
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Процесът на подготовка и провеждане на експедицията активно ще противодейства на агресията и тормоза 

в училище. Развитие  ще претърпят уменията им за общуване и отговорно поведение сред природата ще 

се осмисли свободното им време. 

При общуването и работата в група, ще се развие тяхната групова идентичност и принадлежност към 

училището и училищния живот. 

Времето, прекарано сред природата, ще направи нашите ученици в значителна степен по-добри, по-

мотивирани и по–адекватни спрямо променящите се в глобален план политически, финансови, 

икономически и социални условия. Ще развием тяхната емоционална интелигентност и ще ги направим 

по-успешни  

След провеждането на експедицията ще обработим  данните: от изследванията и наблюденията: 

подреждане и анализиране на събраните материали, организиране на изложба и фотоизложба, издаване на 

сборник, изработване и представяне на  мултимедиен продукт; изработените материали ще послужат за 

участие на учениците  в пленери, конкурси, състезания  и др.; отразяване на дейностите ни в  интернет  

страницата на училището, Пловдив 24; Уча се; местен телевизионен канал и др.  

Разпространяване на  добрия опит сред ученици, родители и цялата педагогическата общност в 

нашето и други училища. 

 

 

 


