
ИНОВАТИВНА ПРОГРАМА 
ЗА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 1-4 КЛАС 

 
 

Етапи 

Учебни предмети 

Проектно-

базирано 

обучение 

Продук

т 

Околен свят/Човекът и 

природата 

Човекът и 

обществото 

Изобразително 

изкуство 

Технологии и 

предприемаче

ство 

ДЧФВС   

І етап 

 

-" Разказвам за своя град или 

село"; 

-"Познавам света около мен" 

 -"Красивото около 

мен" 

 Туризъм "Чудната 

река"– 

изработване 

на диплянка 

Книга 

албум 

"Нашата 

река 

Марица" 

 

"Празнуваме пролетните 

празници" 

 -"Цветни магии" 

-"Празнично 

веселие" 

  

"Аз съм приятел с природата", 
 -"Знаци и правила"  "Туризъм" "Празник 

край реката" 

ІІ етап 

Класна 

стая на 

открито  

„Под 

дъгата“ 

 

"Природата около нас" 

 "Красотата на 

природата" 

"Изобразителни 

техники" 

 "Туризъм" -"Растенията 

край Марица" 

"Групиране на растенията 

според особеностите в 

устройството им и формата на 

листата" 

 "Красотата на 

природата"; 

  "Растенията 

са 

богатство"– 

изработване 

на диплянка "Опазване на околната среда и 

живота на човека" 

 "Човешки дейности 

и знаци"  

Конструкции и 

модели" 

"Туризъм" 

"Човекът и неговото здраве" 
 "Образи и цветове"  "Подвижни 

игри" 

ІІІ етап 
"Тела и вещества-Свойства на 

водата" 

 "Образи и цветове" "Планиране и 

обработка" 

 "Животните в 

р. Марица и 



Класна 

стая без 

стени 

 

"Значение на водата и въздуха 

за живота на Земята" 

"Разнообразната 

природа на 

България" 

"Образи и цветове "   на брега"– 

изработване 

на диплянка 

"Организмите и тяхната среда 

на живот" 

 

 "Образи и цветове" "Инструкции и 

материали" 

 

"Приспособления на животните 

към тяхната среда на живот" 

  "Образи и цветове"  "Туризъм" 

"Да опазим видовото 

разнообразие от организми и 

средата на живот" 

 

-"Разнообразната 

природа на 

България" 

"Градове на 

бъдещето " 

 "Туризъм" 

ІV етап  

училище 

сред 

природата 

 

"Богатствата на България-

природа и хора" 

-"Организмите и тяхната среда 

на живот" 

 "Разходка сред 

природата" 

  -"Аз съм 

приятел с 

река Марица" 

"Използването на природните 

дадености в стопанската 

дейност на човека" 

 "Образи и цветове" "Инструменти 

и материали" 

 

"Послания за 

Марица" – 

изработване 

на диплянка 

"Промени в природната среда 

предизвикани от хората" 

-"Замърсители на въздуха, 

водата и почвата" 

 "Символи и знаци"   

"Аз съм отговорен гражданин" 

-"Човекът и здравословният 

начин на живот" 

 -"Традиционни и 

нетрадиционни 

материали, техники 

и природни 

ресурси" 

"Конструкции 

и модели" 

"Туризъм" 

посещение 

на 

защитена 

местност 

"Злато 

поле". 

 
 
 
 
 


