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Общо представяне на дейностите в експедиция  

„Нашето природно наследство, традиции и здравословни навици“  

през учебната 2021/2022 г. – VI  клас 

Проблемите на Земята - глобалното затопляне, намаляването на населението на Земята, здравето и 

дълголетието зависят до голяма степен от  нас. Човешките дейности са тези, които пораждат болестите причинени 

от замърсявания – химическите замърсители са основните.  

Планираме по време на експедицията да бъдат проведени разнообразни дейности. Запознаване с бита и 

традициите на българите, изучавайки миналото да открият и осмислят  съвременните тенденции в здравословния 

и природосъобразен начин на живот по история и цивилизация. Това ще допринесе за по-задълбоченото и 

многоаспектно разглеждане и осмисляне на процеса хранене и здравословния начин на живот на нашите ученици. 

 Изучаване на природата на Пловдив и региона, като включим и част от Източни Родопи и запознаване 

природата, културните и исторически паметници, бит и традиционни български занаяти, фото лов – по история 

и цивилизация, география и икономика, технологии и предприемачество;  

Провеждане на наблюдения и изследвания в природата (Опити с почва-жива почва- рохкава на бучки с 

наличие на червеи, а почва третирана с пестициди- е мъртва сбита без живот). Занятия сред природата по човекът 

и природата. 

Включване на учениците от интерактивната паралелка в интересни интерактивни обучения за събития и 

обстоятелствени игри за обединяване на информацията и знанията от различни учебни дисциплини - творчески 

работилници  и интерактивна игри; решаване на проблеми и казуси на здравна и екологична тематика 

(Биопродукти- земеделие, животновъдство; как се води борба с вредителите, болестите по животните, торенето 

на почвата. Изследване на глобални екологични проблеми, свързани с храненето и здравето (като напр.: пътят на 

храната до дома и екологичните проблеми, които създава транспорта и логистиката на пренос на хранителни 

продукти от производителя до крайния потребител); творчески ателиета, музикални игри, ролеви игри и дискусии 

по тях, използването на мобилна техника и култура на поведение с нея; логически задачи, беседи- работа по групи 

– по всички учебни предмети. 

Предвиждаме активно да включим учениците в спортни игри от настоящето и такива, които те са проучили 

от своите родители, баби и дядовци (предварителна изследователска дейност), които ще подобрят екипната 

работа, ще подпомогне процеса на сплотяване и ще придобият здравни познания за двигателната си култура на 

поведение. – по физическо възпитание и спорт, история и цивилизация и извънкласни дейности. 

Доброволческа дейност - откриване и преодоляване на следи от безотговорни, неразумни човешките 

дейности – извънкласни дейности. 

„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. 

Благодарение на по-голямото сътрудничество между учителите, които ще се съгласуват дейностите по 

проекта предварително, съобразно ДОС за учебните програми по всички предмети за класа и активно ще се 

работи в посока на развиване на умения за извличане на важна информация от хартиени източници, интернет 

източници и от автентични източници.  Важни са не наизустените формули, а умението да се използват 

справочници, текстове, интернет, компютри, способността да се  мисли, да се намират необходимите ресурси за 

решаване на текущия проблем. 
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 Учениците ще са по-спокойни, внимателни и щастливи, ще играят образователни компютърни игри, но 

ще обичат природата, ще се забавляват заедно и ще се радват на живота, учейки. Целта ни е да ги  подготвим за 

реалният им живот. 

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.клас 


