
Учебно занятие по Социално-емоционално
образование
Бележки за използването на този шаблон: Курсивнияттекст в таблицата по-долу
съдържа насоки относно съдържанието на съответния раздел. След като
въведете текста си в шаблона, изтрийте инструкциите и оставете само текста
на вашето занятие. Пишете кратко и ясно, като споделите цялата информация,
която би позволила на ваши колеги да приложат това занятие в практиката си.
Използвайте шаблона, за да опишете учебно занятие, учебна дейност или
образователен проект.

1. Заглавие Отговорност

2. Целева група I-II клас

3. Продължително
ст

35 минути

4. Учебна среда Класна стая

5. Резултати от
обучението

● Учениците могат да дадат два примера за отговорно
отношение към околната среда

6. Предмети и
предметни
области

Гражданско образование
Околен свят
Музика

7. Социални и
емоционални
компетентност
и

Копирайте този символ и заместете с него празното квадратче
пред компетентностите в списъка по-долу, които предложеното
от вас занятие развива.

ЛИЧНОСТНИ
☐Идентифициране и
изразяване на емоции

Саморегулация
☐Идентифициране на силни
страни/себе-ефективност

Нагласа за личностно
израстване

Благополучие
☐Справяне с негативните
емоции

Гъвкавост/
устойчивост/решаване на
проблеми

СОЦИАЛНИ
Съпричастност
☐Уважение към
разнообразието
☐Изграждане на
взаимоотношения

Сътрудничество
☐Разрешаване на
конфликти

Етично и отговорно
поведение и решения
☐Справяне с негативни
отношения като тормоз
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8. Методи /
дидактически
техники

Ритъм упражнение
Работа по групи
Лекция
Дискусия

9. Инструменти/
Материали/
Ресурси

https://youtu.be/8Xc5Vd0-m7A

10.Подробно
описание на
занятието
стъпка-по-стъпк
а/последовател
ност на етапите

Упражнение за ритъм (1 минути)
Сега ще изпълним няколко ритмични упражнения, които се
броят на 2 (пляскане с ръце, потропване с крака).
А сега ще си представим, че имаме в ръката камъче и с него
ще почукваме в същия ритъм по чина.

Въведение към темата (1 минута)
Около нас има много естествени звуци и ритъм. Например
песента на птиците, клокоченето на поточето в планината,
звуците на делфина. Всички те са част от природата на нашата
планета Земя. Дали всъщност планетата Земя не е
застрашена?
Гледайте внимателно следващото видео и помислете:

- Как хората замърсяват? Как вреди това на природата?
Как можем да опазваме околната среда?

Запознаване с видеоматериал - https://youtu.be/8Xc5Vd0-m7A
(5 минути)

Дискусия върху видеото (5 минути)
Избират се няколко ученици, които отговарят на 3 въпроса:
- Как хората замърсяват във видеото? (Очакван отговор:

работата на заводите, движението с автомобили,
замърсяване на морета и океани, замърсяване на поля и
планини)

- Как вреди замърсяването на природата? (Очакван отговор:
пожари, топене на ледовете, убиват се животни)

- Как опазваме околната среда? ( Очакван отговор:
рециклираме, използваме хартиени сламки и сламки за
многократна употреба, изхвърляме отпадъци само в
контейнерите)

Въвеждане на понятието “отговорност” (2 минути)
Отговорността означава на теб да може да се разчита, да
вземаш решения, да поемаш отговорност за действията
си.
Всички ние имаме задължения - в семейството, в класа ни, в
обществото като цяло. Например задължение на
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учениците в училище е да бъдат отговорни при изпълнение
на поставените от учителя задачи.
Важно е, когато сбъркаме, да бъдем честни, за да можем да
запазим доверието на другите.
Важно е, когато дадем обещание, да го изпълним, колкото и
да ни е трудно. Когато сме отговорни, във
взаимоотношенията ни присъстват уважение, радост,
доверие.
Понякога, в желанието си да се докажем, обещаваме неща,
които не са по силите ни. Отговорната постъпка е да
признаем, че не няма да можем да изпълним всичко навреме
и да потърсим помощ.
Да си отговорен означава да си силен, да можеш да заявиш
себе си, да си уверен и удовлетворен.

Обяснение защо е важно разделното събиране на
отпадъци (1 минута)
Най-важната причина за събирането на отпадъци е
опазването на околната среда и здравето на населението.
Боклуците и отпадъците могат да причинят замърсяване
на въздуха и водата. Известно е също, че гниещият боклук
произвежда вредни газове, които се смесват с въздуха и
могат да причинят проблеми с дишането при хората.

Представяне на информация за 22 април – Ден на земята.
(2 минути)
Знаете ли, че има ден в годината, който всички хора по света
празнуват Деня на земята. И този ден е 22 април. Точно след
една седмица. В Деня на Земята, година след година има
много въпроси: промени във времето, замърсяване на водата
и почвата, застрашени животински и растителни видове,
изчерпване на невъзобновяемите ресурси.
Не само в Деня на Земята, но и в нашето ежедневие през
останалата част от годината, можем да полагаме грижи за
възстановяването на околната среда, като:

● залесяваме и озеленяваме местата, които обитаваме,
● събираме разделно и рециклираме,
● използваме метални сламки или такива за многократна

употреба
● използваме торбички от плат, а не найлонови.

Нека сега да проверим кой ще бъде еко шампиона днес! Кой от
двата отбора ще събере повече отпадъци разделно?

Активност - учене чрез преживяване (5 минути)
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Учителите разделят учениците на 6 групи и на всяка група
дава по една торбичка с отпадъци – кламер, капачка от
бутилка, лист хартия, стъклена бутилка, опаковка от вафла.
Всяка група разпределя  в съответната кофа. (3 минути)
Представя се какво има в синята и жълтата кофа (2 минути)

Проверка и оценка (3 минути)
На края на нашия съвместен урок днес да проверим какво сте
научили. Ще Ви покажем 3 снимки.

● Ако смятате, че на снимката е показана дейност, която
спомага за опазването на природата - вдигате палец
високо нагоре.

● Ако това, което е показано на снимката, е свързано със
замърсяване на природата, НЕ вдигате ръка.

Показват се три снимки: (2 минути)
- Разделно събиране на отпадъци;
- Момче пие от пластмасова сламка;
- Пазаруване с платнена торбичка.
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Закриваща дейност (7 минути)
Всеки ученик споделя как се чувства, избирайки от посочените
по-долу емоции
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Обобщение от учителя и възлагане на домашна задача (3
минути)

11. Допълнителна
работа /
домашна
задача

Поставя се задача на учениците да се опитат да изхвърлят
разделно своя боклук в продължение на поне една седмица и
да направят снимки от процеса на рециклиране у дома.

12.Обратна
връзка &
оценка

Показват се три снимки, с които учениците учениците
определят кои фотоси показват отговорно отношение към
околната среда

13. Права за
интелектуална

Иван Пейчев - заместник-директор, учебна дейност в НУ
“Цани Гинчев” - град Лясковец
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собственост 1 /
произход на
занятието

Василия Свилева - учител ЦДО в ОУ „Александър
Георгиев-Коджакафалията“ - град Бургас
Общ творчески лиценз - некомерсиален.

1 Права за интелектуална собственост
Пример заОбщи творчески лицензи
ShareAlike (sa) Споделете с подобни
Позволявате на други да копират, разпространяват, показват, изпълняват и променят вашата
работа, стига да разпространяват всяка модифицирана работа при същите условия. Ако искат
да разпространяват модифицирани произведения при други условия, първо трябва да
получат вашето разрешение.

Attribution (by) (Преписване)
Изисква другите, които използват работата ви, да ви дадат кредит за авторството.
Прознаването на вашето авторство не означава, че одобрявате ползвателите или тяхната
интерпретация. Ако искат да използват работата ви, без да ви дават кредит или търсят
одобрение, първо трябва да получат вашето разрешение.

NonCommercial (nc) Некомерсиален
Вие позволявате на други да копират, разпространяват, показват, изпълняват и (освен ако не
сте избрали БезПроизводни) да променят и използват вашата работа за всякакви цели,
различни от търговски, освен ако първо не получат вашето разрешение.

NoDerivatives (nd) БезПроизводни
Вие позволявате на други да копират, разпространяват, показват и изпълняват вашата работа
така, както сте я публикувли. Ако искат да променят работата ви, първо трябва да получат
вашето разрешение.

Повече информация за Общи творчески лицензи: https://creativecommons.org/about/cclicenses/
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