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рисуванЕ вЪрху камЪк. дрЕвнитЕ камЕнни надписи – 
интЕрдисциплинарЕн урок за приЕмствЕност III – VII клас 
гергана георгиева вълчева, теодора методиева пашалиева
първо оу „св. св. кирил и методий“, гр. гоце делчев

DRAwINg ON A STONE. ThE ANCIENT STONE INSCRIpTIONS AN 
INTERDISCIpLINARY LESSON FOR CONTINUITY III – VII gRADE 
gergana GeorgievaValcheva, Teodora Metodieva pashalieva
First primary School „St. Cyril and St. Methodius“, gotse Delchev

Abstract: the lesson „drawing on a stone . the ancient stone inscriptions“ is a successful combination 
of knowledge in the subjects bulgarian language and literature, natural sciences, history with the ability to 
draw and the desire to have fun . elementary stage students love to draw . by their drawings, children express 
thoughts, emotions, experiences . drawings reflect the child’s imagination, represents its dreams and desires . 
during classes by interests, the third graders gladly accepted to draw about a certain topic . we used their en-
thusiasm to present to them the basis of medieval bulgarian country in a fascinating way . for the lesson we 
chose to do painting on stones . that way we could connect painting with ancient stone inscriptions . the les-
son is considered to be interdisciplinary because it combined the subjects arts, bulgarian language and lit-
erature, natural sciences, and history . Starting with a discussion about the stone as part of inanimate na-
ture, we moved to the meaning of the word stone and ended with the purpose of the stone in antiquity and 
in the middle ages . leading the lesson are the elementary school teacher, the history teacher and three sev-
enth-graders, who with fun and games direct the attention of third-graders to the bulgarian middle ages . the 
main goal of the lesson is the third grade students to comprehend the role of arts and the power of speech 
by making a connection between historical events and their reflection in art . the idea is to make third-grad-
ers feel like they’re creators of history by painting on stone, to consolidate their knowledge of the medieval 
bulgarian country and to receive new information about the importance of the stone inscriptions in the bul-
garian medieval past .

Keywords: stone, drawing, inscriptions, art, middle-ages, interdisciplinary

Въведение: урокът „Рисуване върху камък . древните каменни надписи“ е едно успешно съчетание на 
знания по учебните предмети Български език и литература, Човекът и природата, Човекът и обще-
ството с умението да се рисува и желанието за забавление . учениците от начален етап обичат да рису-
ват . чрез своите рисунки децата изказват мисли, вълнения, преживявания . детската рисунка е рефлектор 
на детската душа . тя отразява въображението на детето, въплъщава неговите мечти и желания . 

В часовете за занимания по интереси третокласниците с удоволствие приемат заниманието да рису-
ват по определена тема . това детско желание използвахме успешно, за да поднесем на третокласниците 
по увлекателен начин една нелека за тях информация за изворите на средновековната българска държа-
ва . избрахме рисуване върху камък, за да свържем тематично рисуването с древните каменни надписи . 
урокът протече като интердисциплинарен, защото съчета учебните предмети Изобразително изкуство, 
Български език и литература, Човекът и природата, Човекът и обществото, История и цивилиза-
ции . от беседа за камъка като част от неживата природа, се премина към думата камък като част на речта 
и предназначението на камъка в древността и Средновековието . Водещи в урока са учителят в Цдо, учи-
телят по История и цивилизации и трима седмокласници, които със забавни игри насочват вниманието 
на третокласниците към Българското средновековие . 

главната цел на урока е учениците от iii клас да осмислят ролята на изобразителното изкуство и сила-
та на словото, като направят връзка между историческите събития и отражението им в изкуството . идея-
та е чрез рисуване върху камък третокласниците да се почувстват като творци на историята . да затвърдят 
знанията си за средновековната българска държава и да получат нова информация за значимостта на ка-
менните надписи в българското средновековно минало . 
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Задачите на урока са:
 y откриване на информация, синтезирано обработване и представяне във връзка с поставена зада-

ча на седмокласниците .
 y изграждане на умение при третокласниците и седмокласниците за изказване с открояване на 

собствена гледна точка .
 y Спазване на книжовните норми при изговор и правилна интонация .
 y Формиране на национално самочувствие и обич към родината .
 y осмисляне на значимостта на изкуството от древността до днес .
 y откриване на връзката между отделните учебни предмети .
 y осмисляне на предназначението на камъка .
 y подобряване на комуникативните умения на учениците .

 уменията, които се формират у учениците, са: 
 y Работа с изображения, извличане на информация от исторически извори .
 y Слушане с разбиране, изказване на мнение и аргументиране .
 y извличане на информация по предложен нестандартен начин .
 y Работа в екип на седмокласниците .
 y Рисуване с темперни бои върху камък .

 актуализират се следните знания: 
 y За приказките . (БеЛ)
 y За живата и неживата природа . (човекът и природата)
 y За българските средновековни владетели . (човекът и обществото)

интегрирани предмети: 
Български език и литература, човекът и природата, човекът и обществото, музика, изобразително из-

куство, информационни технологии . 
предварителна подготовка за часа:
на учителя: 

 y подготвяне на природни материали за рисуване .
 y подготвяне на документи и мултимедийна презентация с учениците от Vii клас . 
 y поставяне на индивидуални и групови задачи за подготовка на учениците от Vii кл .
 y консултиране на седмокласниците в процеса на подготовката за урока .

на учениците от Vii клас: 
 y изработване на кръстословица за третокласниците .
 y подготвяне на мултимедийна презентация .
 y Разпределяне на индивидуалните и груповите задачи .

Реализация на урока:
учителят в Цдо прави въведение в урока . представя гостите и започва с навлизане в света на приказ-

ките . прави плавен преход към ролята на камъка като природен материал с кратки въпроси към ученици-
те . Базира се на знанията на третокласниците по учебния предмет Човекът и природата . След това пре-
минава към припомняне на знанията на учениците по БЕЛ . обръща внимание на правописа на думата 
камък и нейното място като част на речта . насочва учениците към използването на камъка в древността .

учителят по История и цивилизации представя на третокласниците историческата наука като при-
казка за истински събития . насочва вниманието на учениците към предназначението на камъка в древ-
ността и в Средновековието . акцентира върху каменните надписи . представя седмокласниците, които по 
забавен начин припомнят на третокласниците значими средновековни личности и събития . обогатяват 
знанията им с нова информация .

Седмокласниците представят кръстословицата и дават нова любопитна информация на третокласни-
ците, свързана с поставените въпроси . откриват заедно името на българския хан омуртаг, от чието време 
на управление има открити най-много средновековни каменни надписи .

учителят по История и цивилизации разяснява значението на каменната летопис . акцентът се поста-
вя на надписите като източник на безценна и непреходна мъдрост . С насочващи въпроси третокласници-
те откриват мъдростта в търновския надпис за преходността на човешкия живот и вечността на сътворе-
ното . Разкрива се отношението към владетеля в Средновековието според каменните надписи . Разисква 
се въпросът как човек остава в паметта на следващите поколения . прави се заключение за смисъла на ка-
менната летопис и за силата на словото .
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Методика на обучението

учителят в Цдо насочва вниманието на учениците към творчеството и се преминава към практиче-
ското занимание – рисуване върху камък .

децата възприемат посланието на древната каменна летопис, че човек остава във вечността със сът-
вореното от него и започват да рисуват с ясното съзнание, че това, което ще претворят в рисунка, е важно 
и ще остане в бъдещето . те се чувстват като творци . урокът завършва с представяне на рисунките . Всяко 
дете по желание представя своята рисунка и разкрива нейното послание .

така чрез съчетаване на знания по БЕЛ, Човекът и природата и Човекът и обществото с умението 
за рисуване и със забавление в игрите, създадени от седмокласниците, третокласниците получават нови 
знания за Българската средновековна държава, за ролята на каменната летопис и за българските ханове, 
използвали камъка, за да увековечат своето дело .


