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Abstract: From the school year 2017/2018 First elementary school „St. St. Cyril and Methodius „in the town 
of Gotse Delchev is one of the innovative schools in Bulgaria. For this purpose, seven groups in the fifth and sixth 
grade were formed, who facultatively studied Bulgarian language and literature, English, History and Civilization, 
Man and Nature, Geography and Economics, and were based on project-based learning. The emphasis of the 
method was on the acquisition of knowledge, the formation and development of skills and competences need-
ed to solve real problems and situations.

The „Easter“ theme was appropriate for interdisciplinary work in Bulgarian language and literature, Man 
and Nature, and English. The project work was a provocation for the teachers and for students too. Its imple-
mentation has gone through three stages: organizational, operational, productive. The pupils studied and sys-
tematized knowledge of the Easter holiday, they demonstrated different techniques for colouring eggs with nat-
ural materials. Traditional cakes, egg holders and Easter cards were made. During a final lesson, with guests in-
vited – representatives of the Regional Educational Inspectorate Blagoevgrad, of the teachers’ college and par-
ents – the fifth and sixth graders demonstrated that they are capable of being researchers, showing their crea-
tive thinking, reaching new knowledge by solving problem situations and implementing projects.
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I. Кратко въведение.
Първо основно училище,,Св. Св. Кирил и Методий“ в град Гоце Делчев е едно от иновативните училища в 

България. В училището са сформирани 7 групи в пети и шести клас, които факултативно изучават учебните дис-
циплини Български език и литература, Английски език, История и цивилизация, човекът и природата, Геогра-
фия и икономика, като е заложено проектно-базираното обучение. Акцентира се върху овладяването на зна-
ния, формирането и развиването на умения и компетенции, необходими за решаване на реални проблеми и 
ситуации. Интересен момент от проектно-базираното обучение е подборът на теми, които да позволяват ин-
тегриране на знания от различни предметни области. Темата,,Великден“ се оказа подходяща за осъществява-
не на проектна дейност – дава възможност за реализиране на интегративни връзки с учебното съдържание по 
Български език и литература, Английски език, човекът и природата, Информационни технологии,

II. Цел и задачи. 
Целта на проектната работа е опознаване и съхраняване на българските традиции и ценности, толе-

рантност към чуждите култури и традиции чрез иновативни дейности с учениците за развиване на тяхна-
та мотивация за учене, креативност, усъвършенстване на комуникативните им умения и представяне на 
усвоени знания и умения пред непозната аудитория.

За постигане на поставената цел бяха формулиране следните задачи:
1 . учениците да влизат в ролята на изследователи, като работят по определен проблем. Да намерят 

оригинално решение при изпълнение на поставени задачи, като проявят творчество.
2. Да се работи в екипи и да се развиват комуникативните умения на учениците. 
3 . Да се изгради общност между ученици от различни класове. Да се повиши самочувствието на уче-

ника от личния му принос в учебния процес.

III. Реализация.
Преподавателите от групите по Български език и литература, Английски език, човекът и природата 

решихме крайният продукт от реализацията на проекта „Великден“ да бъде интегриран заключителен 
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открит урок пред учители и гости – тържествено събитие, в което да бъдат обобщени придобитите зна-
ния за празника и традициите. Интердисциплинарният урок бе провокация за учителите и събуди инте-
реса на учениците. 

Реализацията на проектната работа премина през три етапа: организационен, оперативен, продукти-
вен. По време на организационния етап бе направена концептуалната рамка на проектната работа. Еки-
път учители изясни етапите, дейностите, критериите за оценка, формата за представяне на крайния ре-
зултат от проектната работа. 

През оперативния етап учениците се запознаха с целта на урока и се разделиха на екипи според свои-
те предпочитания. Първата задача на всички ученици бе да потърсят информация за празника Великден 
в България и в Англия, да я синтезират и представят чрез презентация. най-добро представяне направи 
екипът по човекът и природата – 6. клас. Двама ученици получиха задача да подобрят презентацията в 
техническо отношение. Вниманието на другите ученици бе насочено към основните акценти – характе-
ристика на празника, приготвяне на празничната трапеза, боядисване и декориране на яйца, изработва-
не на подложки за яйцата и написване пожелания за празника на български и английски език. 

учениците от екипа по Български език и литература с ръководител Христина Попаркова се зае да под-
готви воденето на урока, т.е. със словесната част на урока, като за тази цел трябваше да напишат сцена-
рий, да издирят специфични за празника рецепти, които да приготвят заедно със своите майки и баби. 
научиха стихчета, носещи положителния заряд на празника, издирваха легенди, свързани с боядисване-
то на яйца за Великден, спряха се на някои от великденските рецепти – баница със спанак, козунак, ве-
ликденски сладки, баница със сирене. 

Екипът по английски език с ръководител г-жа Динева подготви брошура на тема „Реклама на симво-
лите на Великден в Англия“, издири оригинални рецепти за традиционните великденски сладки и велик-
денски зайчета, както и декорация на великденските яйца в Англия, съчиняваха пожелания за празника.

учениците от екипите по човекът и природата 5. и 6. клас с ръководители г-жа Ванюшкина и г-жа Божико-
ва издирваха различни и по-необичайни техники за боядисване на яйца с природни материали, декорация на 
яйцата, подложки и кошнички, разучи рецепта за козунак, който да направи за финалния открит урок.

отделните екипи изпълняваха с ентусиазъм своите творчески задачи.
на продуктивния етап, пред представители на Руо Благоевград, учителската колегия и родители, пе-

токласниците и шестокласниците демонстрираха, че умеят да бъдат изследователи, да покажат творче-
ското си мислене, да достигат до новото знание чрез решаване на проблемни ситуации и практическо из-
пълнение на проекти. Всички екипи демонстрираха своите проучвания на практика. учениците от екипа 
по Български език и литература водеха урока, като се стремяха да отразят работата на всички екипи. Под-
държаха емоционалния тонус Представиха изготвения кулинарен справочник 

учениците от екипа по в човекът и природата 5. и 6. клас свариха отвари от брош, коприва, куркума, 
червено цвекло, люспи от лук, боровинки, спанак и др. Боядисваха яйца и ги украсяваха. Споделиха, че 
процесът на оцветяване с естествени материали е по-бавен, цветовете не са толкова наситени, но е по-
безопасен и здравословен и най-вече след боядисването на яйцата разтворите могат да се използват ка-
то хранителна екологична тор. Две ученички оплетоха козунак и го изпекоха. В търсенето на бабините ре-
цепти те споделиха, че са научили, че хлябът присъства в много празници като късче от Божественото, 
както и. за предизвикателството да замесиш козунак с помощта на,,квас“, а не на мая. 

Другите ученици украсяваха традиционните великденски сладки и великденски зайчета, изработва-
ха поставки за яйца и картички с поздравления на български език и английски език. Подредиха трапеза 
с приготвените продукти на място и донесените от къщи, които бяха приготвили съвместно с родителите 
си – баница със спанак, козунак, великденски сладки, пролетна салата, баница със сирене. С приготвени-
те ястия почерпиха гостите и им подариха картички с пожелания и боядисани яйца.

В края на урока учениците бяха удовлетворени, че познават българските традиции и тези на страна-
та, чийто език изучават, имаха самочувствие от личния си принос в усвояването на знания и умения по 
темата,,Великден“, усетиха отговорността да работят в екип и полезността от прилагане на наученото на 
практика, което оставя по-трайни спомени, усъвършенстваха комуникативните и презентационните си 
умения. учениците на практика демонстрираха, че учат не заради самото учене, а заради това да знаят и 
да използват своите знания и умения в живота, който е пълен с предизвикателства. убедиха се, че проект-
но-базираното обучение по различните учебни дисциплини им помага не само да научат нещо допълни-
телно, но и да го прилагат в реалния живот. урокът завърши с пожелание към всички присъстващи с обич 
да си подадат дружно ръцете и във всяко сърце да възкръсне Божият мъдър и свят благослов:,,Вяра, на-
дежда и силна Любов!“.


