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Abstract: science escape room in the classroom is a different summary lesson which is based on the topic 
of „chordate animals“, and designed for students in 7th grade, Biology and health education. just like in the re-
al „escape room“, the students are „locked“ in this game. the aim is to find and save an endangered animal by 
deciphering the „escape“ codes, following the clues and solving the tasks within 30 minutes.

„science escape room“ consists of 6 clues and the questions are about the structure and processes of chor-
date animals. the answers of the questions are part of a code that needs to be entered into the corresponding 
section in google forms. only the correct answer allows you to proceed to the next clue. By successfully pro-
gressing through each clue, students receive parts of a puzzle with the image of the endangered animal which 
they have to save. finally, in order to complete the mission, students put the parts of the puzzle together and 
guess correctly the respective animal.

Keywords: science escape room, chordate animals

училището днес трябва да възпитава успешни личности готови за новите предизвикателства на 21 век. 
от учителя се очаква да създаде по-благоприятни условия, които да стимулират активно, действено учене 
и да мотивира интереса на учениците към самостоятелно извършване на познавателни, комуникативни и 
практически дейности. предизвикателството днес не е учебното съдържание, а начинът по който се препо-
дава. използването на идеята за escape room в класната стая е супер забавен начин да ангажирате учени-
ците по всяка тема, особено при нуждата от преговор на съдържание с по-голям обем (обобщителни уроци 
в края на раздел, подготовка за писмено изпитване и контролна работа, входно и изходно ниво). ако не сте 
запознати с идеята на escape room, представете си, че вие и още няколко ваши приятели сте заключени до-
броволно в стая. За 60 минути трябва да разрешите мистерия, като претърсвате и откривате улики и ги из-
ползвате, за да отключите и избягате от стаята. основните моменти при планиране на „научна стая за бяг-
ство“ в класната стая са: цел – някакъв вид мистерия, която трябва да се разгадае, улики – серия от пъзели 
или въпроси, които трябва да се решат, един пъзел, който в крайна сметка води до целта, нещо, което уче-
ниците да отключват – кодово заключване или код за достъп – отговорите са предоставени от уликите, кои-
то учениците решават по пътя, ограничение във времето (по избор, но полезно). 

адаптирала съм идеята за escape room в класната стая по лесен и иновативен начин в рамките на 
един учебен час. „научна стая за бягство“ в класната стая е базирана на учебното съдържание на тема 
„Хордови животни“, заложено в новата учебна програма по Биология и здравно образование 7 клас1. уче-
ниците са „заключени“ в тази игра в рамките на 30 минути, през които трябва да открият и спасят живот-
но, застрашено от изчезване. За целта трябва да разгадаят кодовете за „бягство“, като следват уликите и 
решават съответните задачи към тях. отговорите на въпросите на всяка улика са част от код, който трябва 
да се въведе в съответната секция на google forms. Само верният код дава право да се премине към след-
ваща улика. при успешно преминаване на всяка следваща улика учениците получават части от пъзел с из-
ображение на животното, застрашено от изчезване, което трябва да спасят. накрая, за да завършат миси-
ята, сглобяват частите на пъзела и отгатват кое е това животно. 

учениците са разделени на 6 екипа (по 4–5 човека, в зависимост от броя на учениците в клас). Всеки 
екип си избира капитан. предварително или непосредствено преди началото на часа е необходимо да из-
пратите на имейла на капитана на всеки екип имейл с google forms. Всеки екип получава 6 улики с въпро-
си, свързани с устройство и процеси на тип Хордови животни. ако в рамките на 3 минути екипът не успее 
да реши задачите от съответната улика и да въведе правилно кода, получава помощ (верният код), по-
правя грешките в работния лист и продължава със следващата улика. ключът към успешната „научна стая 
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за бягство“ е в баланса между лесни, умерено трудни и предизвикателни задачи. Всяка задача от шестте 
улики е съобразена с ключови компетентности, като очаквани резултати, заложени в учебната програма 
по Биология и здравно образование 7 клас за тип Хордови животни. улика 1 е писмо, което учен еколог е 
оставил, но бързайки е разлял върху него вода и някои думи липсват. За да ги открият, възстановят кода и 
продължат напред, учениците трябва да могат да сравняват по съществени белези безгръбначни живот-
ни и тип Хордови, подтип черепни и Безчерепни. 

Фигура 1. Улика 1 – писмо

улика 2 е картинен ребус. Буквата на верния отговор на всеки от четирите въпроса отговаря на живот-
но от картинния ребус. За да открият кода, трябва да определят към кой клас гръбначни животни се от-
нася животното от картинката в ребуса. За целта трябва да могат да сравняват по съществени белези ри-
би, земноводни, влечуги, птици и бозайници. да описват, посочват на изображение и разпознават по съ-
ществени признаци даден надклас/клас гръбначни животни. 

Фигура 2. Улика 2 – Картинен ребус

улика 3 е шифър. Разчитането на кодирано съобщение с помощта на шифър, е ключ за разпознаване 
на дихателния орган на изчезналото животно. необходими умения, които проверява тази задача е раз-
познаване в текст по характерни белези (дихателна система) класа гръбначни животни, описване и раз-
познаване по схема/ изображение дихателни органи на гръбначни животни. 

Фигура 3. Улика 3 - Шифър
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улика 4 е пъзел. След като подредят пъзела отговарят на въпроса в него. Разгадаването на тази улика 
изисква учениците да могат да разчитат схеми, представящи устройството и функциите на гръбначни жи-
вотни (кръвоносна система), да описват структура и функция на органи и системи от органи (кС) при ос-
новни таксони гръбначни животни. 

Фигура 4. Улика 4 – Пъзел

улика 5 – фосил. използвайки изображение на скелет на животно, подобно на това, което търсят, уче-
ниците трябва да определят към кой разред се отнася, да означат частите на скелета и да отговорят на въ-
проси за опорно-двигателна система и кожа. За да се справят е нужно да могат да разчитат изображение 
и да класифицират гръбначни животни към съответния таксон, да разчитат схеми, представящи устрой-
ството и функциите на гръбначни животни (опорно-двигателна система), да описват структура и функция 
на органи и системи от органи (одС) при основни таксони гръбначни животни. 

Фигура 5. Улика 5 - Фосил

улика 6 – карти. Върху схема, отразяваща класификацията на гръбначни животни, трябва да се откри-
ят грешните картинки на животни, които не са поставени на правилните места. С тази задача учениците 
ще си припомнят разчитане на схеми (таблици, графики), представящи класификацията на гръбначните 
животни, назоваване, посочване на изображение и илюстриране с примери представители на основни 
таксони гръбначни животни, както и разпознаване в текст по характерни белези на вида гръбначни жи-
вотни. След успешно разгадаване на всички улики, учениците сглобяват частите на пъзел, за да видят кое 
животно, застрашено от изчезване вече намериха. За да завършат мисията докрай, остава само да отгат-
нат трите имена на животното. Ще им помогнат две задачи към последната улика – текст с описание на 
животното и изгубена шофьорска книжка на нашия учен еколог. 
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Фигура 6. Улика 6 - Карти

След приключване на мисията, учениците попълват карта за самооценка. общият брой точки превръ-
щат в оценка по предложена скала. Съставят си план за подобряване на резултатите при нужда (какво да 
упражня и подобря, какво да науча отново). 

В края на часа всеки екип коментира своя резултат, какво го е затруднило, как са се чувствали по вре-
ме на часа (чрез емотикони2 на електронната дъска).

на практика всеки тест (работен лист) може да бъде превърнат в „научна стая за бягство“. 
не се нуждаете от никакви ключове, ключалки и кутии, защото отговорите на въпросите – улики, бър-

зо и лесно могат да бъдат въведени в съответната секция на google forms. „научна стая за бягство“ е един 
различен начин за обобщение на теоретични знания за тип Хордови животни и може да се използва като 
подготовка за следващо писмено изпитване. освен образователни, урокът способства за постигането на 
възпитателни цели (работа в екип, отговорност към поставените задачи и изпълнението им в срок), както 
и развиващи цели (формиране на самостоятелно, творческо мислене на учениците чрез практическа ра-
бота, приложение на теоретични знания в нови ситуации).

В „научна стая за бягство“ акцентът е изместен от учителя към учениците, които трябва сами да дос-
тигат до познанието, интерпретирайки данни, задавайки въпроси, мислейки логично и критично. ние ка-
то учители ги подпомагаме да бъдат активни и целенасочени, подкрепяйки естественото им любопитство 
да изследват, да разбират света около тях по един различен и интригуващ начин, което отваря нови пъ-
тища за учене.

(Endnotes)
1 https://www.mon.bg/bg/1690 учебна програма по Биология и здравно образование 7 клас
2 https://www.classroomscreen.com/exitpoll.html Барометър на настроението


