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Abstract: This report presents the experience of the implementation of project work in mathematics teach-
ing and primary school education. The name of the project is „Young Architect“. The focus of the project is on 
building knowledge about geometric figures. Another goal of the work is to develop the creative and critical 
thinking of the students.

Why is Geometry Education Important? Children need a lot of opportunities to learn about shapes. Learning 
to identify and understand what the different forms are, and their parts are important concepts. Every day, chil-
dren in their environment see and interact with different figures. They must be able to recognize forms, explain 
what they see and understand why they are there, and make the relationship between them.

When children learn every geometric concept, they will move to the next stage of understanding. A strong 
understanding of the forms is vital to studying more complex geometry concepts later.

Keywords: mathematical thinking, logical problem, teaching in mathematics, primary school 

Актуалността на метода на проектите в наши дни се определя преди всичко от необходимостта да се 
разбере смисъла и целта на работа и самостоятелно учителят да си постави цели и задачи и да помисли 
за начини за прилагане включване в съдържанието на проекта.

Преди няколко години започнах да прилагам метода на проекта на практика. Иновативното търсене 
на нови начини за работа с деца ме накара да разбера, че имам нужда от активни, групови, игрови, ро-
леви, практически ориентирани, проблематични, рефлексивни и други форми и методи на преподаване. 
Водещото място сред тези методи, открити в арсенала на световната и националната педагогическа прак-
тика, принадлежи днес на метода на проектите.

основата на метода на проектите е идеята за ориентиране на образователната и когнитивната дей-
ност на учениците към постигнатия резултат при решаване на практически или теоретично значим про-
блем. Външният резултат може да бъде видян, разбран и приложен в реалната практика. Вътрешният ре-
зултат, съчетан с дейност – става безценна собственост на ученика, съчетавайки знания и умения, компе-
тенции и ценности. организирането на изследователската дейност на учениците е сериозна и трудна ра-
бота. Тя изисква учителят да има високо ниво на знания, добро познаване на методите за изучаване на 
обектите на околния свят, наличието на литература и като цяло желанието да се задълбочи работата на 
учениците с изучаване на живи и неживи предмети. Целта на работата по проект е развитие на личност-
та чрез създаване на положително самочувствие и самоуважение, формиране на комуникативна компе-
тентност в сътрудничество, създаване на способност за организиране на дейности и управление, както и 
способност за решаване на творчески задачи. Мотивацията е неизчерпаем източник на енергия за неза-
висима и творческа дейност. За да направим това, трябва да се потопим в проекта отначало, педагогиче-
ски компетентно, да се интересуваме от проблема, перспективата за практическа и социална полза. Ако 
основният въпрос за проекта е от интерес за учениците, тогава проектът ще бъде успешен.

Какво представлява проектът за ученика? Това е възможност да бъде творец, да се изразява индиви-
дуално или в екип. Проектът е дейност, насочена към решаване на интересен проблем. Какво предста-
влява проектът за учителя? Проектът е инструмент за дидактическо преподаване, който ни позволява да 
развиваме уменията за дизайн. По този начин, проектната активност в началното училище, учи децата да 
си взаимодействат, да работят с информация и ги учи да учат.
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В началното образование у нас не е обърнато достатъчно внимание на проблема за формирането на 
пространствените представи, което от своя страна води до редица проблеми в по-нататъшното обучение 
по математика, и в частност по геометрия, тъй като геометричния материал е тясно свързан с простран-
ствените форми. 

Децата постъпват в училище с донякъде изградени пространствени представи, формирани в проце-
са на обучение в предучилищна възраст, но е необходимо тяхното разширение, задълбочаване и усъвър-
шенстване в начален етап. Това е жизнено важно поради две причини: началната училищна възраст е 
един от най-благоприятните моменти за развитие на много способности, в това число и на тези за ориен-
тиране в пространството, а от друга страна е необходимо за осъществяване на прехода между простран-
ствените представи, с които децата постъпват в училища и тези, които са им необходими за успешното 
обучение по редица дисциплини в средния курс на обучение. 

Атакуването на геометричното учебно съдържание с проектна работа и екипна организация в класа 
е изключително ефективен процес. Материята едновременно позволява и изисква разчупване на стере-
отипното преподаване, а по този начин се осъществява по-висока степен на нагледност и повишаване на 
успеваемостта чрез учене чрез действие [1].

В педагогическата практика работата по проекти намира все по-голямо приложение като образова-
телна технология, която има важно значение за постигане на качествено обучение, тъй като включва сис-
тема от дейности, при които обучаемите придобиват знания, умения и компетенции в процеса на плани-
ране и изпълнение на определени практически задачи. Тя оказва силно въздействие върху субект-субект-
ните отношения ученик-ученик и ученик-учител и допринася за взаимното уважение и подкрепа. Проект-
ното обучение е част от структурата на знанието, което всеки ученик натрупва. чрез него ученикът се мо-
тивира и се включва в собственото си обучение.

основна цел на настоящия доклад е да се представи концепция за осъществяване на междупредмет-
ни връзки в обучението по математика, околен свят и Изобразително изкуство в 1 клас. Целта на прове-
деното изследване беше да се изследва връзката между геометрията и архитектурата като се разработи 
и приложи система от уроци на основата на проектна работа за формиране и затвърдяване на знанията 
на учениците за геометрични фигури – видове фигури, елементи на фигурите, умения за ориентиране в 
пространството, както и приложение на геометричните знания в реални житейски ситуации. Предмет на 
изследването: връзката между архитектурата и геометрията.

Подцели на проектната работа бяха: 
 y Развиване на практически умения да систематизират и класифицират геометричните фигури спо-

ред цвета, формата, размера, дебелината, като по този начин се развива логическото мислене и па-
метта. 

 y Създаване на композиция от геометрични фигури по собствен замисъл и по даден модел. 
 y Свързване по форма на обекти от заобикалящата среда с геометрични фигури. 

Изследователската работа бе проведена с ученици от I„б“ клас на оу „Проф. Иван Батаклиев“ гр. Па-
зарджик през учебната 2017/2018 година. За целите на настоящото изследване е разработен и реализи-
ран учебен проект с име „Млад архитект“. Идеята за проекта е заимствана от Red Paper Plane1. Тук автори-
те предлагат проектната работа да се реализира като мисия с 3 етапа – опознавам, Избирам, Създавам. 
В статията е представена авторска реализация на проекта „Млад архитект“. С тази мисия децата опознаха 
същността на работата на архитекта. Запознаха се с известни сгради в света. Планът на мисията беше пре-
дизвикателството да изберат и създадат чертежи и макети на техни собствени сгради в Града на мечтите. 

Мисията премина през три етапа:
 y Първи етап – „опознаваме“ – 3 дни (от понеделник до сряда). 

Това е етапът, в който основно място заема дискусията, въпросите и отговорите и разказването на ис-
тории. обръщаше се внимание на това, че всички сгради около нас са създадени от хора с професия ар-
хитект. Водени от своите идеи, те са създали сгради, които са удобни за ползване, красиви на външен вид 
и имат своя собствена история.

Ден 1 – опознаваме работата и студиото на архитекта 
Показва се дневникът на мисията като се обяснява, че всяко дете, във всеки ден от мисията ще има 

задача, която да изпълни. За да бъдат въведени в мисията в часа по околен свят учениците се запозна-
ха с професията на архитекта, за това какво е работното му място, как изглежда, защо тази дейност е ва-
жна за хората и какъв проблем решава. обърна се внимание на процеса на създаване на сграда – от ед-
на скица („драсканица“) става модел с чертеж, после макет и чак най-накрая строеж и сграда. Така архи-



355

Проектно-базирано обучение

тектът представя идеята си за това как сградата ще изглежда отвътре (чертеж) и как ще е отвън (макет). 
След това в часа по Математика от предварително нарязани ленти и по шаблон първокласниците си из-
работиха каска – аксесоар на архитекта. За домашна работа бе поставена задача всеки да подреди и зале-
пи на страницата в дневника си собствено студио, като за целта им бяха предоставени различни стикери. 

Ден 2 – опознаваме архитекти и известни сгради 
отново в часа по Математика бяха обсъдени различните форми, размери или предназначение на 

сградите. учениците имаха възможност да разглеждат и коментират от какви геометрични фигури се със-
тоят сградите. Сравняваха различните фигури по цвят, форма, размер, дебелина. Поставена бе и екипна 
задача, която изискваше всеки екип да направи модели на къщи от квадрати в червено, триъгълниците в 
синьо, а правоъгълниците в жълто. В края на часа всяко дете в дневника си трябваше да начертае люби-
мата си сграда, като използва всички геометрични фигури, които имат четири страни. В часа по Изобрази-
телно изкуство пък бяха насърчени да нарисуват и нещо допълнително – какво има около сградите, как-
во е времето (слънце, дъжд, облаци), тротоари, градини с хора и т.н. 

Ден 3 – опознаваме града
Попитах децата дали знаят как са изглеждали градовете преди много, много години. Различни ли са 

били сградите на външен вид, по-малко ли са били, по-малки или по-големи? Бяха провокирани и с въ-
проси от типа: „Защо днес в градовете има толкова много и различни сгради? Кой ги е създал?“. очаква-
ше се да направят връзка, че всяка сграда е измислена и създадена от хора, за да могат други хора да жи-
веят, работят или да се забавляват в нея.

чрез мултимедийна презентация децата се запознаха с родния си град – как изглежда сега и как е би-
ло преди много години. След това започнахме дискусия как се създават градовете – в началото имало ли 
е много къщи и улици и какво се случва през времето (мястото се заселва все повече, появяват се пове-
че къщи, тротоари и улици, паркове и градини. Все повече хора се заселват и сградите стават по-големи 
и по-високи и т.н.). обърнахме внимание на човешкия фактор – всеки елемент от града е измислен от ня-
кого, за да решава някакъв проблем (повече и по-големи улици за по-лесно придвижване на повече хора, 
повече паркове и алеи за по-здравословен живот, по-високи сгради, в които да има повече апартамен-
ти, магазини, офиси и т.н.). чрез предварително приготвени постерите се дадоха примери за това как се 
е променял града през времето. Тук учениците откриваха разлики. Беше поставена и групова задача да 
се направи силует на Града на мечтите. За да се запознаят какво е това силует изиграхме игра. Всички де-
ца се изправиха и подредиха по височина. След това показах постера на сегашния Пазарджик от предиш-
ната стъпка и всяко дете трябваше да избере какъв елемент иска да бъде – висока сграда, по-ниска сгра-
да, мост, река, улица. Всеки зае позиция (прави, седнали, легнали) и правеше силуета. За домашна рабо-
та в дневника си учениците трябваше да направят силует на града от стикери, предварително изрязани 
от всички сгради. Показа им се как да ги залепят и изправят така, че да седят изправени (слага се лепило 
само на бялото поле под картинката на сградата, залепва се на страницата и се прегъва стикера нагоре). 

 y Втори етап – „Избираме“, 1 ден (четвъртък)
В този етап децата даваха идеи въз основа на наблюденията си и правеха общ избор за бъдещия про-

ект на екипа. насърчаваха се разговорите между децата в екипа и се обсъждаха мнения и предпочита-
ния.

Ден 4 – избираме сградата, която да построим. 
основната задача в този ден бе, учениците да дадат идеи за видове сгради в Града на мечтите и да се 

разделят по екипи. Предварително залепих три големи бели флипчарт листа на стената – по един за всеки 
от трите основни типа сгради (за живеене, за работа и за забавление). на първия лист написахме първия 
тип сграда. След това учениците трябваше да дават идеи какви помещения им се иска да има в тях. По-
магах с насочващи въпроси, с които да се фокусира даването на идеи, според типа сграда – какво правят 
хората в такава сграда, защо ходят там, от какво имат нужда, какви бихте добавили? Всяка идея се запис-
ваше на лепящо листче и се залепваше на големия лист. След няколкото идеи преминахме на следваща-
та сграда. Когато и трите постера бяха готови ги оставих на видимо място. След това децата се разделиха 
по екипи, според техните предпочитания – коя от сградите иска да проектира и построи. Всеки екип тряб-
ваше да предложи проект на квартал като се съобрази с размерите му. Всеки екип получи по един празен 
флипчарт лист – като основа на чертежите им. Екипите получиха и по едно табло с типове сгради, което 
да залепят в горния край на листа си. Децата избираха формата на тяхната сграда и я ограждаха с молив. 
След като дискутираха и се съгласиха на една форма, насочих вниманието им към идеите, които са дали 
за този тип сграда на лепящите листчета. Казах им, че всички заедно трябва да изберат пет идеи за поме-
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щения за тяхната сграда от листчетата. Записваха отново всяка от тях на отделно листче и после ги зале-
пихме в горния край на основата до таблото със сгради. След това остана групата да помисли за външния 
вид на сградата – цветове, декорации, материали. Това бе повторено с всички екипи.

За следващия ден трябваше да се приготвят подходящи кутии – не много големи, за да могат лесно 
да боравят с тях. Може да има и по-различни като форма (триъгълни, кръгли), ако пасват на типа сграда.

 y Трети етап – „Създаваме“, 1 ден (петък)
Тук децата правят общ чертеж на избраната сграда от предния ден като изработват макет от кутии или 

кашони и украсяват фасадата ѝ. Представят чертежа и сградата по екипи, а за финал очертават ръката в 
дневника за една успешна и весела мисия. Всеки екип е насърчаван да разкаже накратко как са направи-
ли избора и изработката на модела, като се задават насочващи въпроси. 

Ден 5 – създаваме чертеж и макет на сградите
Извадени са постерите от първия ден и припомних на децата как изглеждат чертежите и макетите. 

обърнах внимание как на всеки постер архитектите работят по екипи.
на всеки екипи раздадох основата за чертежа на сградата им. Използвахме останалата част на лис-

та, за да се прерисува контура на сградата. След това разделихме сградата на етажи и помещения на все-
ки етаж (на кутийки не по-малки от едно лепящо листче). Децата разгледаха идеите за стаи и помеще-
ния, които са избрали на техният лист и решиха къде в сградата ще ги разположат. Раздадох разноцвет-
ни лепящи листчета, на които трябваше посредством геометрични фигури да изобразят разположение-
то на мебелите в помещенията и след това да ги залепят на чертежите. насърчаваше се дискусията и об-
съждането на мнения и идеи между децата (какво да има на първия или последния етаж) и да направят 
заедно вътрешното разпределение на сградата. След приключването с чертежите се започна изработка-
та на макета на сградата. насочих децата първо да направят основната конструкция от кутиите, а след то-
ва да използват материалите за фасадата и украсата. Изчаках всички екипи да приключат преди да пре-
минем на следващата стъпка.

Представяне от екипите – всеки екип трябваше да разкаже на останалите за техният чертеж и макет, 
като започнат с това какъв тип сграда са избрали, защо има такава форма, какво има вътре и какво могат 
да видят на самия модел. насърчаваха се всички деца да участват и задавах въпроси кое им е било най-
трудно или лесно, какво им е харесало най-много във макета и какво биха искали да направят по-добре. 
За финал на мисията всеки отбелязва ръката си за една успешна и весела мисия. Мисията е завършена!

Задачите за ориентиране в местност са важна част от ориентирането в пространството. Математика-
та е дисциплината, която има най-голям принос за развитие на творческото мислене. А екипната работа 
може да се разглежда като важен елемент в процеса на обучението по математика. Тя има голямо възпи-
тателно, образователно, развиващо и практическо значение и съдейства за развитието на паметта и въ-
ображението. 

Идеята е, че чрез обучението учениците трябва да достигнат до нещо ново в индивидуален план – ка-
то знание, умение, отношение. Желанието за работа в екип на учениците се видя в позитивна нагласа и 
бърза организация. учениците се държат свободно, дискутират, помагат си.

Изводи:
Прилагането на иновационните техники за учебно мотивиране в обучението по математика повиша-

ва ефективността в обучението, вследствие на изградените у децата трайни знания, умения и навици за 
работа. Постига се равнище на математическо мислене, изразяващо се в по-голяма гъвкавост, самостоя-
телност, широта, точност, критичност, творчество. Екипната работа развива математическото мислене на 
учениците и ги приучава да наблюдават, анализират, синтезират и обобщават. учениците с желание и ен-
тусиазъм приемат всичко ново, поднесено им в обучението. Доволна съм, че мога да работя по проекти-
те на Red Paper Plane и така заедно да успяваме да развиваме в децата редица умения, които ще им бъ-
дат от полза занапред в живота, а повишената мотивация за активно участие в учебния процес неминуе-
мо допринася за ефективността на обучението по математика.
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