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Abstract: The article proposes methodological ideas for the application of the integrated approach in the 
process of education at the elementary school in the subjects of Science, Mathematics and Information Tech-
nologies. The approach is based on solving practical tasks requiring: simultaneous work in several subject are-
as, applying the acquired competencies enhancing the knowledge and skills of young students through team-
work and responsibility. The interdisciplinary links provided determine the integrative learning of traditionally 
separate subjects, which in turn contributes to the preparation of the students according to the key competenc-
es which are a crucial part in the personal development of the first-graders. The inclusion of knowledge on the 
three subjects provides an upgrade of the overall perception of pupils about their hometown, developing social 
and civic competences.

Keywords: Competence, Integral Interdisciplinary Approach,  Homeland, Math and IT 

Детето в 1. клас преживява период на училищна адаптация и поемайки новата социална  роля уче-
ник, то трябва да усвои различен от обичайния тип взаимодействие, не само с учителя, но и със своите 
съученици. „Ставането ученик“ се свързва повече с очаквания за прилежание и послушание, отколкото с 
личностното израстване на детето. Да преодолее естествено заложените му импулси към движение и из-
следване на заобикалящия го свят се превръща в най-трудната задача пред малкия ученик. Поради не-
достатъчния си опит за справяне, детето често изживява отрицателни чувства и състояния, които влияят 
и на ефективността на ученето му [1]. Затова малкият ученик изпитва необходимост от сигурност, общу-
ване, удовлетворяване, самоизява и  непрекъснато търси внимание. неговият опит е беден, възприятия-
та му са хаотични и представите му са неточни. 

Адаптацията се осъществява в резултат на удовлетворяване основните потребности на детето в та-
зи възраст, уравновесяване на емоционалното му отношение към различните видове дейности и в про-
цеса на общуване, създаване на емоционална удовлетвореност и условия за преобладаване на положи-
телни преживявания, наличие на готовност за извършване на учебна дейност и активно участие в учеб-
ния процес [2].

За подпомагане на този период е подходящо използването на интегративния подход в процеса на 
обучение, който е познат на учениците още от детската градина. Детските учители го използват, тъй като 
малките деца възприемат света в неговата цялост. Затова той има ярко изразен организационно-практи-
чески характер. Познавателната дейност на учениците се формира предимно емпирично, но не изключ-
ва теоретични понятия и обобщения, на които се крепи усвояването на учебното съдържание. Интегри-
раността насърчава избора, откривателството, свободата, тя е отворена и евристична. обучението ста-
ва много по-разчупено, когато учителят и ученикът като участници в учебната дейност сами организират 
педагогическия процес. Специфичното, което се откроява в този обучителен процес, е реализирането на 
свободно и активно общуване между тях, а за отправна точка се взема образователната среда, в която 
протича животът и дейността на обучаваните. 

обучението по краезнание в първи клас е насочено към обогатяване и систематизиране на предста-
вите на учениците за заобикалящата ги обществена (градска) и природна среда. „Това, което назоваваме 
с понятието краезнание като явление, е пряко свързано с изучаване на определена територия, край, аре-
ал и земния живот на човека, както и неговата социокултура, а нейното практическо реализиране зависи 
от  самото съществуване на човека“ [3].

РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ИНТЕГРАТИВНИ 
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учебната програма по Краезнание интегрира знания от различни научни области като: история на род-
ния край, народопсихология, етнография, фолклористика, генеалогия, математика, информационни техно-
логии и др. Работата с учебното съдържание предоставя възможности за целенасочено съприкосновение 
със заобикалящата среда и натрупване на ярки образи и впечатления, които разширяват сетивния хоризонт 
на децата. Интердисциплинарният характер на учебния предмет разширява възможностите за това. 

обучението по краезнание създава предпоставки за развитието на компетентности чрез интегратив-
ни междупредметни връзки. В него може да се включат следните области на компетентност:

 y Краезнание – „Пътеводител на времето“ – този основен тематичен дял в учебната програма „обхва-
ща в хронологична и приемствена връзка интегрирано учебно съдържание, което се свързва с жи-
вота, историята, културата, светите места и християнски храмове, просветно-културните обекти, от-
раслите в икономиката, промишлеността и стопанството, административност на селището в тери-
ториален аспект. Главната цел на основния тематичен дял е да формира у учениците нагласа за ця-
лостно осмисляне на духовното, просветно, културно и икономическо минало в селището и реги-
она, в който израстват и живеят“ [4].

 y Математика – ученикът:
 y извършва аритметичните действия събиране и изваждане с естествените числа до 20. Разби-

ра връзката между компонентите и резултата на аритметичните действия с числата до 20. 
 y използва математически представи за пространствено ориентиране;
 y формира алгоритмично мислене.

Това подпомага развитието на социални и граждански компетентности, като: 
 y събиране на данни и съставяне на задачи, свързани със семейството и училището, професии-

те, празниците и др.; 
 y ориентиране в пространството и определяне местоположението на обекти;
 y екипно решаване на задачи, които развиват логическото и алгоритмичното мислене; 
 y изразяване на толерантно отношение към грешките на другите. 

 y Информационни технологии – Графична информация. 
В този тематичен дял ученикът:

 y познава и умее да използва инструменти за оцветяване и рисуване;
 y знае основните характеристики на инструмента за оцветяване: цвят и вид на пълнежа, из-

ползва инструментите за чертане;
 y познава основните характеристики на инструмента за рисуване: цвят и размер на следата;
 y умее да създава собствени цветове като използва възможностите на цветова палитрата; 
 y има представа за библиотека с готови образи и умее да ги използва за обогатяване на графич-

ните си проекти1 .
 y Роден край

 y Прилагане на знанията за природата в родния край, празници , обичаи, история, забележи-
телности и др.

Формирането на тези ключови компетентности помагат на учениците да постигнат личностна реали-
зация в последствие да участват успешно в живота на обществото. Те осигуряват свързаност между лич-
ната, социалната и професионалната изява на съвременния човек. Изграждането на тези компетентности 
е дълъг процес и началото му трябва да се постави още в начален етап на образованието. За тяхното фор-
миране способстват: ученето чрез действие и преживяване, груповата работа, работата по проект, инте-
рактивните методи и техники, както и активното общуване и осмисляне на собствения опит. В представе-
ния урок са включени почти всички от гореспоменатите методи и техники2 .

1 . Тема на урок: Моят град Бургас
По време на урока учениците от 1. клас представят името, символите и забележителностите на град 

Бургас, изучавани в часовете по краезнание.
2. Продължителност на учебната дейност – 2 учебни часа
участници: ученици от 1. клас при оу „Александър Георгиев-Коджакафалията“
3 . Ръководители: 
Даниела Христова – старши учител по обществени науки (околен свят и История и цивилизации).  
Веселина Георгиев –  учител по Математика. 
Таня Сребрева – старши учител по Информационни технологии.
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4. учебни предмети:
 y Краезнание 1. клас; 
 y Математика 1. клас;
 y Информационни технологии 1. клас.

5. Цели 
учениците от 1. клас ще: 

 y Развиват умения да работят в екип като организират и разпределят дейности, изпълняват ро-
ли, допринасят индивидуално за създадения продукт, който възприемат като общо дело.

 y Използват средствата на информационните технологии за изпълнение на учебни задачи.
 y Търсят собствени оригинални решения при изпълнението на задачите. 
 y Развиват алгоритмично мислене чрез използване на интерактивна програмируема играчка.
 y усъвършенстват уменията си за ориентиране в пространството и определяне местоположе-

нието на обекта.
 y Формират умения за работа с таблици.

6. Ключови компетентности:
 y Компетентности в областта на историята.
 y Компетентности в областта на българския език.
 y Компетентности в областта на математиката.
 y Дигитална компетентност.
 y Здравословен начин на живот.

7 . Интегративни междупредметни  връзки:
Български език и литература: 

 y описване на обекти в обществената среда; 
 y Развива техниката на четене на учениците, а чрез използваните понятия обогатява и езикова-

та им култура. 
Информационни технологии:

 y Развива основни умения на дигитална грамотност.
 y Изпълнява задачи, свързани с работа в графичния редактор Paint. 

околен свят:
 y назовава името на селището, в което живее. 
 y описва местоположението на селището, в което живее, според близостта до планина, река, 

море, равнина и др. 
 y Изброява по-важните обществени обекти по пътя си от дома до училище. 

Математика:
 y Решава задачи от действията събиране и изваждане с числата до 20.
 y Програмира интерактивната играчка

Изобразително изкуство:
 y Изразяване на собствена естетическа позиция.

8 . Ход на урока
часът започва въпрос към учениците – какво  учат по Краезнание? (на дъската има снимки от Бургас). 

След което се пуска химна на училището (на екрана логото на училището). Появява се снимка на морето 
и девиза на Бургас – „Вечен като морето“, започва дискусия защо е това е девиза на града.

учителят обяснява, че Бургас има и други символи, които ще бъдат представени с помощта на инте-
рактивната пчела. Класът е предварително разделен на четири групи. Те заемат местата си около таблата 
и получават различни варианти на задачи, подготвени от учителя по математика. 

Пример за задача 1: Разгледайте таблото. Запишете под всеки символ на Бургас числото, което стои 
в квадратчето заедно с него. Програмирайте пчелата така, че да мине през всеки от тези символи по ре-
да на числата в редицата.

Таблица 1. Таблица за попълване на зад. 1
Грамофона часовника община Бургас Св. николай чудотворец Храм „Св. Иван Рилски“

Задачата изисква учениците да приложат знанията си по Краезнание за символите на Бургас, знания-
та по математика за работа с таблици, уменията си за ориентиране в пространството и да създадат ал-
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горитъм, по който да програмират пчелата, така че да изпълни зададения от тях маршрут. Докато пчела-
та „върви“ по своя път един от учениците от екипа обяснява пътя на играчката като изброява символите, 
през които преминава тя.

Следващите две задачи отново интегрират компетентности от областите: Краезнание, Математика, 
Програмиране.

Пример за задача 2: Решете задачите. отговорът на всяка от тях показва през кои от символите на Бур-
гас трябва да мине пчелата. Програмирайте играчката по указания ред на числата в таблицата.

Фигура 1. Пример на зад. 2

За втората задача учениците получават указание всеки от участниците в групата да реши поне една 
задача, за да допринесе за общата работа на екипа. Разрешено е съотборниците да си помагат като на-
края заедно проверят задачите и отстранят евентуални грешки, за да могат успешно да приключат зада-
чата. учениците имат свобода да определят сами кой ще програмира интерактивната пчела, разполагат с 
лист и химикалка, за да опишат предварително схематично пътя ù. Сами решават кой ще представи отбо-
ра като опише символа, от който тръгва и до който стига пчелата, както и останалите символи, през кои-
то минава тя.

Различните варианти на задачите позволяват да се обхванат възможно най-много символи на град 
Бургас, а и поддържат интереса на останалите отбори.

Пример за задача 3: Едно от старите имена на нашия град е:

Фигура 2. Пример на зад. 3

Изпишете това име с помощта на пчелата. 
В трета задача с помощта на пчелата учениците изписват някои от старите имена на града, днешно-

то име и черно море. Преподавателят разяснява, че с помощта на пчелата са изписали и две от старите 
имена на град Бургас. на екрана се виждат и други имена на града от различни епохи, но всички означа-
ват „кула, малко укрепление“, затова и в герба на града има нарисувана кула. 

учителят по информационни технологии прави графична диктовка и учениците откриват още един от 
елементите на бургаския герб.

Фигура 3. Графична диктовка
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Преподавателят обяснява, че се получава кораб. След това пита учениците, какво е необходимо, за да 
може корабът успешно да плава през нощта в морето, какво показва на капитана колко е близо до брега 
и дали има подводни скали. Верният отговор е, че трябва да има фар. Бургаският фар се намира на Мор-
ската гара и също е един от символите на града. За да покажат учениците, че знаят и умеят да използват 
инструменти за оцветяване и рисуване рисуват фар на програмата Paint. 

Фигура 4. Бургаския фар, реализиран с Paint

Последната задача е за родителите и учениците, които заедно работят  и изпълняват задачата в при-
ложението LearningApps.

В заключение ще обобщим, че целта на този урок е да представи как интегрираното обучение по учеб-
ните предмети (Краезнание, Математика и Информационни технологии) в 1. клас допринася за формиране 
и развитие на някои ключови компетентности при учениците в началния етап на образование. „Характерна-
та особеност тук е, че усвояването на тези компетентности не става пряко, чрез изучаване на отделен учебен 
предмет по всяка компетентност, а е по-скоро резултат от наслагването на редица образователни и възпи-
тателни въздействия, разпръснати във всички учебни предмети, както и в цялостния процес на учене (в учи-
лище и извън него)“ [5]. от теоретична и практическа гледна точка интегрираното обучение е предварител-
но планиран и регулиран процес водещ до използване на новостите в методиката като наука. 

Изучаваното тематично учебно съдържание при тази интегрираност в представения урок обединява 
труда на различни педагогически специалисти, които едновременно прилагат разнообразен методиче-
ски инструментариум в учебния час. Интегрираното обучение като иновационна практика има изключи-
телна роля в устойчивото усъвършенстване на педагогическия процес в началното училище. То оказва по-
ложително влияние за подобряване на качеството на образование на малките ученици. 
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