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„мит – Фолклор – историЯ“ – интЕрдисциплинарЕн урок в V клас
теодора методиева пашалиева, ангелина Борисова маркова
първо оу „св. св. кирил и методий“, гр. гоце делчев

„MYTh – FOLKLORE – hISTORY“ – INTERDISCIpLINARY LESSON IN 5-Th gRADE
Teodora Metodieva pashalieva, Angelina borisova Markova
„St. St. Kiril and Metodiy“ First primary school – gotse Delchev

abstract: the modern way of living, full of a lot of information and high technologies, changes the reali-
ty and places in front of the teachers more and more challenges related to the motivation for acquiring lasting 
knowledge and developing research skills in their students . this requires the use of various innovative methods . 
the lesson – „myth – folklore – history“ allows fifth-graders through research tasks, role-playing games and pro-
ject work understand the relationship between time – calendar – faith – art, to acknowledge that the ancient 
people in our lands had spatial thinking and developed symbolism, on the basis of which they create rituals, arts 
and calendars . this is a lesson that provokes not only exploratory thinking, but also children’s imagination . it al-
lows the human mind to begin an incredible journey through time . Students, exploring verbal creativity, ancient 
images and interesting facts about the caves „Kozarnika“, „magura“, „altamira“, „lascaux“, comprehend the con-
cepts of chaos, space, myth, opposition pair, folklore, time, science, history . they understand the structure of 
the world according to ancient people and relate it to the modern world .
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Съвременният начин на живот, наситен с много информация и високи технологии, променя реалнос-
тта и поставя пред учителите все повече въпроси, свързани с мотивацията за усвояване на трайни зна-
ния и развиване на изследователски умения у учениците . това налага използването на различни инова-
тивни методи .

урокът „мит – фолклор – история“ дава възможност на петокласниците чрез изследователски зада-
чи, ролеви игри и проектна работа да осмислят връзката време – календар – вяра – изкуство, да разбе-
рат, че древните хора по нашите земи са имали пространствено мислене и развита символика, на осно-
вата на която създават ритуалите и възникват изкуството и календарите . това е урок, който провокира не 
само изследователското мислене, но и въображението на децата . той дава възможност на мисълта да за-
почне едно невероятно пътешествие във времето . учениците, изследвайки устното словесно творчество, 
древните изображения и любопитни факти за пещерите козарника, магурата, алтамира, Ласко, осмис-
лят понятията хаос, космос, мит, опозиционна двойка, фолклор, време, наука, история . Разбират устрой-
ството на света според древните хора и го съотнасят към съвременния свят . 

Фигура 1. Моменти от работата
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„мит – фолклор – история“ е интердисциплинарен урок упражнение – История и цивилизации, Бъл-
гарски език и литература, Музика, Изобразително изкуство, Информационни технологии, проведен 
в V клас .

цел: чрез изследователски задачи, ролеви игри и проектна работа учениците да осмислят връзката 
време-календар-вяра-изкуство, да разберат, че древните хора по нашите земи са имали пространстве-
но мислене и развита символика, на основата на която създават ритуалите и възникват изкуството и ка-
лендарите .

Задачи: 
 y осмислят понятията хаос, космос, мит, опозиционна двойка, време .
 y проучват и подбират значими и любопитни факти за пещерите козарника, магурата, алтамира, Ла-

ско .
 y С цел развитието на творческото и аналитичното мислене изследват митологичните разкази за сът-

ворението на света, проследяват идеята за време и пространство .
 y оценяват ролята на изкуството и ритуала . 

умения: 
 y Работа с изображения .
 y изследователска работа – извличане на информация от различни източници . 
 y изказване на мнение и аргументиране . 
 y чрез ролеви игри тълкуване и интерпретиране на древни действия и ритуали . 
 y Работа в екип .

актуализиране на знания: 
мястото на човека в света . 
Ролята на мита за сътворението .
Животът на древните хора от старокаменната епоха .
Връзката между минало и настояще .
интегрирани предмети: история и цивилизации, Български език и литература, музика, изобразител-

но изкуство, информационни технологии . 
компетентности като очаквани резултати: 

 y учениците оценяват човешкото развитие и появата на изкуството като резултат от символното ми-
слене . 

 y могат да описват особеностите на човека в древността и промените, които настъпват в развитие-
то му . 

 y умеят да анализират изображения . 
 y Разбират ролята на изкуството като проява на култ към природата .

доразвиват умение за:
 y извличане на информация от исторически извори – изображения;
 y работа с художествен текст .

 y изграждат умение за изказване на мнение и аргументиране пред широка публика .
 y Създават сценарий за ролева игра .
 y Свързват музикални творби с конкретни епохи и цивилизации .

предварителна подготовка за часа:
на учителя: 

 y изготвяне на методическа разработка и подробен ход на урока .
 y подготвяне на мултимедийна презентация . 
 y Създаване на творчески екипи за ролеви игри . 
 y оформяне на екипи за изследователска работа .
 y поставяне на индивидуални и групови задачи за подготовка на учениците .
 y подготвяне на реквизит .
 y консултиране на учениците по въпроси, възникнали в хода на проектната работа .

на част от учениците: 
 y изработване на макети, свързани с изучаваните събития .
 y проектни задачи .
 y Разучаване на древни танци и ритуали .
 y изработване на постери и рисунки .
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Прогимназиален курс

Фигура 2. Моменти от работата
Реализация: 
талантливите художници са направили рисунки, макети и постери, свързани с религиозните вярва-

ния и ритуали в древния свят, поставени на стативи на сцената . подготвена е мултимедийна презента-
ция, която съпътства целия урок .

 y урокът започва с представяне на идеята за Хаоса и създаването на реда – космоса, с помощта на 
мултимедиен клип и ролева игра – танц на праисторически хора, подготвен от учителя по музика . 

 y учителят по БЕЛ въвежда учениците в урока с първите представи на човека за реда, времето и прос-
транството . коментират се вярванията, боговете Зевс, Хадес и посейдон . прави се преход към ис-
торията и археологията .

 y учителят по История и цивилизации представя с помощта на беседа най-древната епоха в човеш-
кото развитие от гледна точка на историята и археологията – старокаменната епоха . коментират се 
първите жилища, битът, прехраната, зараждането на изкуство . представя се изследователската за-
дача – проучване на пещерите Ласко и алтамира в Западна европа, козарника и магурата в Бълга-
рия . учениците представят по различен начин изпълнението на своите задачи, свързани с любопит-
на информация за най-древното пещерно изкуство . някои от тях разказват, други представят сним-
ки, постери и свои рисунки като нагледен материал . Целта е учениците да докажат древността и 
смисъла на изкуството, както и връзката на изкуството с начина на живот на човека .

 y учителят по БЕЛ насочва вниманието към представата за пространство и време в древността . ко-
ментира се линейното време и възникването на календарите . 

 y учителят по История и цивилизации ориентира мисълта на учениците към най-древните календа-
ри в европа и в днешните български земи с помощта на мултимедийна презентация и беседа на 
фона на подходяща мелодия, подбрана от учителя по музика . преди елинския календар – Химн на 
аполон – ролева игра, подготвена с помощта на учителя по музика . След представяне на християн-
ския календар, учителят по история и цивилизации насочва вниманието на учениците към слънче-
вия календар в днешните български земи .

 y учителят по БЕЛ представя свещеното и обикновеното време, ритуалите .
 y прави се обобщение за мястото на ритуалите в древността и днес .
 y урокът завършва с възстановка на древен ритуал, свързан с култа към Слънцето и плодородието . 

използва се култовата сцена от с . овчарово, търговищко .
Заключение: чрез изследователски задачи, ролеви игри и проектна работа учениците осмислят връз-

ката време-календар-вяра-изкуство . Разбират, че древните хора по нашите земи са имали пространстве-
но мислене и развита символика, на основата на която са възникнали ритуалите, развило се е изкуството 
и са създадени календарите . петокласниците разбират устройството на света според древните хора и го 
съотнасят към съвременния свят .


