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abstract: the article presents an interdisciplinary approach within a lesson in the sixth grade on Gerald Dur-
rell’s „My family and other animals“. it draws attention to the possibilities of interdisciplinary collaboration be-
tween subjects, such as literature, biology and sports. the lesson combines the objectives of education in order 
to turn the compulsory learning content into an experience full of positive emotions. the lesson realizes impor-
tant goals in all three disciplines – to enrich students’ experience in extracting moral messages from the studied 
text, to strengthen the importance of the role of man and animals in environmental terms, and to motivate the 
students to explain the relationship between movements in sports and animals and to make demonstrations.

the change in the methods of traditional teaching and the educational environment are a prerequisite for a 
fuller understanding and empathy of the artistic text. Additionally, the implementation of interdisciplinary and 
sociocultural connections assists students in mastering knowledge about the world.

the development of cognitive activity is stimulated by working on multimedia presentations, role-playing 
games as basic conditions for stimulating active learning. Flexibility and creativity are achieved through the ap-
plication of an interdisciplinary approach and a variety of language, creative and research tasks: interdisciplinary 
approach, interdisciplinary links, active learning.
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Научи се да виждаш – разбери, че всяко нещо е свързано с всичко останало.
Леонардо да Винчи

Статията представя вариант на урок, в който е налице прилагането на интердисциплинарен подход 
при преподаването на учебното съдържание по литература в шести клас – творбата на джералд даръл 
„моето семейство и други животни“. тя насочва вниманието върху възможностите на този тип уроци, при 
които няколко учебни дисциплини /български език и литература, човекът и природата и Физическо въз-
питание и спорт/ съвместяват целите на обучението, за да превърнат задължителното учебно съдържа-
ние в преживяване, наситено с положителни емоции. 

преподаването и провеждането на уроци в различна среда (в случая камерната сцена на дкт „кон-
стантин Величков“) несъмнено допринася за промяна в емоционалната нагласа у учениците, стимулира 
желанието за изява, различна от тази в класната стая.

осъществяването на междупредметни връзки, проектната работа по екипи, демонстрациите на фигу-
ри – всичко в този тип уроци е нетрадиционно, различно като поглед към живота и заобикалящия ни свят. 
и води до осмисляне на нещо изключително важно – взаимната свързаност между нещата и явленията в 
живота, за тяхната обусловеност. 

подходът даде възможност да се задълбочат познанията за спецификата на художествения образ. Рабо-
тата върху художествения текст обогати опита на учениците за извличане на значими нравствени послания 
и прилагане на наученото в реалността. те оцениха значимостта на джералд даръл като природозащитник 
от световен мащаб. коментарът на поведението на героите и изводите, свързани с тях, възпитават отговор-
но отношение към живата природа във всичките ѝ разновидности. това от своя страна помогна на шесток-
ласниците да осмислят правото на свободата да бъдеш себе си и пряката ѝ връзка с чувството за отговор-
ност. чрез акцента, свързан с материала, изучаван в часовете по чп, се постигна затвърждаване на предста-
вата за ролята на човека и взаимовръзката му с животните в екологичен аспект. коментирайки богатство-
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то и красотата на изобразения животински и растителен свят в романа на джералд даръл, у учениците се 
формира отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки човек към природната среда и нейно-
то опазване. и още нещо – коментарът, свързан с присъствието на животните във вилата на семейство да-
ръл, „общуването“ им с другите членове на семейството, способстваха за смислен разговор за изграждане-
то на отговорно отношение и навици за обгрижването на домашните любимци. чрез понятия, специфични 
за ФВС, шестокласниците обясниха взаимовръзката между движенията в спорта и тези при животните, като 
демонстрираха познаване на термини от спорта. асоциацията между описанието на движенията на рибите, 
наблюдавани от малкия джери в топлата нощ, паднала над о. корфу, и стиловете плуване, демонстрирани 
от учениците от трети екип, повиши емоционалния градус и открои както отношението на шестокласниците 
към природата, така и осъзнаването на необходимостта от движение. под ръководството на учителя по ФВС 
учениците демонстрираха упражнения от изучавани и неизучавани в училище движения.

урокът започна с представянето на работата на първия екип, чиято задача бе да разкаже подробно 
факти от живота на даръл, които го представят като отдаден на каузата човек, подчинил живота си на от-
стояването на норми и ценности, важни и за съвременната епоха. така фактите се съотнесоха към непо-
средствения жизнен опит на учениците, а също и към отношенията автор – текст – читател. представена-
та презентация не просто допълни знанията на учениците, тя носеше и пряко изразената съпричастност 
на шестокласниците към идеята за опазването на животинския свят. и нещо особено важно – свободата 
на личния избор. коментарът на откъси от други глави на романа допринесе за развитието на уменията 
им за тълкуване на действията и развитието на героите в сюжета, за задълбочаване на познанията им за 
спецификата на художествения образ.

Вторият екип работи върху подготовката на презентация за животните, с които се среща джералд да-
ръл на остров корфу. учениците илюстрираха характерните звуци на цикадите като насекоми. представи-
ха зоопарка на остров джърси и неговите обитатели като филм. Вълнуващ акцент в часа беше запознава-
нето им с обръщението на основания от джералд даръл „тръст за опазване на дивите животни“. откро-
иха посланието на даръл относно значението на животните и поведението на хората по отношение на 
околната среда и глобалните проблеми. основната идея, която учениците откроиха, бе, че не животните 
са тези, които застрашават планетата, а дейността на хората. така учениците посочиха основните човеш-
ки дейности, отнасящи се до екологичните проблеми на нашата съвременност.

третият екип представи по оригинален начин връзката между човека и животните, свързана с движе-
ния в отделните спортове. учениците обясняваха движенията и демонстрираха знания в областта. те тър-
сиха и откриваха връзките между човешките движения, природата и спорта, използвайки точните думи 
и термини, за да докажат това.

на урока присъстваха и родители, чийто отбор имаше предварително поставена задача да се запоз-
нае със съдържанието на 15. и 18. глава и да отправи към класа въпроси, чийто отговор да бъде формули-
ран като тезисна мисъл. и двете глави поставят проблема за взаимоотношенията в семейството, за толе-
рантността, за свободата да бъдеш себе си и за отговорността към другите. Родителите поставиха въпро-
си, свързани с взаимоотношенията в семейството, за търпението, толерантността и чувството за отговор-
ност. учениците представиха своите становища, изразявайки мненията си като тезисни мисли. най-цен-
ното в този разговор бе търсенето на общ извод, свързан с необходимостта да полагаме усилия в общу-
ването, необходимостта човек да бъде последователен, следвайки своите мечти.

на финала направихме връзка с темата за свободата да избираш и отговорността към избора. през из-
теклата учебна година имаше дебат по същата тема и шестокласниците направиха изводи, които затвърди-
ха убеждението им, че свободата да правиш избор и отговорността към другите са неразривно свързани.

урокът реализира важни цели по трите дисциплини – обогати опита на учениците за извличане на 
нравствени послания от изучавания текст, затвърди у тях важността на ролята на човека и животните в 
екологичен аспект, учениците обясниха взаимовръзката между движенията в спорта и при животните и 
направиха демонстрации. промяната в методите на традиционното преподаване и на образователната 
среда са предпоставка за по-пълноценно осмисляне и съпреживяване на художествения текст, от една 
страна, а осъществяването на междупредметни и социокултурни връзки, от друга, подпомага учениците 
в процесите на овладяване на знания за света като цялост.

Развиването на познавателната активност се стимулира чрез работа върху мултимедийни презента-
ции, ролеви игри като базови условия за стимулиране на активното учене. чрез прилагането на интердис-
циплинарния подход и разнообразни езикови, творчески и изследователски задачи се постигна творче-
ска интерпретация на факти, изучавани в училище в различни учебни дисциплини, тяхното осмисляне и 
приложението им в ежедневния живот. урокът несъмнено обогати опита на шестокласниците за извли-
чане на мащабни нравствени послания от изучавания текст и прилагането на наученото в реалния живот.


