
Иновативни методи на работа 

 Добри практики 

 в  

ОУ”Райна Княгиня”, гр. Пловдив, 
България 



Ще покажем какво сме научили! 



Всеки иска да участва! 

Допълваме думи – понятия... 
Повдигаме се на пръсти и 
успяваме... 



Заедно се учим по – лесно 
и е забавно! 



Група приятели споделя прочетена 
приказка. 



Всеки си е избрал роля. 



И ние можем! 



Това пък е нашата група! 



 
 Час по ИИ 

 тема: "Портрет на съученик в цял ръст“ 

 групи по 3-4 деца, материали по желание 



Час по ДБТ, IV клас, тема: 
"Оригами - жерави", групи от 
3-4 деца, материали: цветна 
хартия, дейност: прегъване, 
биговане, създаване на 
цялостна композиция 

ЧК, IV клас, тема: "Работа по 
проект за опазване на 
околната среда. Град от 
отпадъци", групи от 4 деца, 
материали: отпадъчна хартия, 
пластмаса, картон 



 
тема”Как да пестим електрическата енергия” 

lll клас 
Класът е разделен на 4  групи. Всяка 
група  изработва проект по зададена 
тема.Едната група работеше „Как се 
получава ел.енергия”.Втората група 
работеше  на тема”АЕЦ и ВЕЦ у нас”. 

Третата група работеше на 
тема”Слънцето -източник на 
ел.енергия” и четвъртата група 
работеше на тема „Как и защо 
трябва да пестим 
електричеството”. 



Всеки от групата имаше за задача 
да   потърси материали/текстове с 
информация,снимков материал,да 
нарисуват рисунки,свързани с 
поставената задача/.  

След изработването на 
проектите един представител 
от всяка група представи 
проекта  пред целия клас. 



Класът беше разделен на 4 групи, които 

работеха съответно по следните въпроси: 

1 гр.- Основни източници на замърсяване на 

водата и начини за опазването и.  

2 гр.- Основни източници на замърсяване на 

въздуха и начини за опазването му.. 

3гр.- Замърсяване на почвата и начини за 

опазването и.  

4 гр.- Резервати и защитени месности. 

Защитени растения и животни 



Работа в екип 



Изработване на макет на къщи, замъци от отпадъчни материали.  



Тема: Моят роден град – минало и настояще 

Цел: да се затвърдят знанията за родния край; да се мотивират 
учениците да работят и търсят самостоятелно данни за поставената 
тема 



 Учениците предварително знаят темата на проекта,който ще 
се изработва следващия час . 

Работят на 4 групи. 



“Легенда за Темното 
езеро”-съчинение по 
опорни думи и изрази 

Писане на съчинението, 
илюстриране от всяка  група 



Представяне на работата и избор на най –добре 
написано съчинение 

 



Човекът и обществото 

Тема „Природни области-
обобщение“ 

Работа в екип по контурни 
карти.Всеки екип има задача: 

1.Определяне границите на 
съответната област 

2.Оцветяване 

 



3.Отбелязване със символи трудовата дейност в областта 
4.Отбелязване на защитените територии 



Тема „Царството Никъде“ -Джеймс Крюс 
Творческа задача:Съчиняване на текст със заглавие „Царството Някъде“ 
-Задачата има състезателен характер.Учениците участват в конкурс за 

най-добре съчинена история. 
-Изработват обява за конкурса 

Целта е задачата за съчиняване на текст да се съчетае със задачата за 
съставяне на текст от официално-делови стил- Обява 



Домашен бит и техника 
Да изработим проект за къщичка за птици и да направим 

изложба 
 



Групова работа за актуализация на 
знания за части на речта (БЕЛ) 

Предварителна подготовка 
• Работен лист за всяка група, 

включващ отделните етапи на 
груповата задача 

 

 

 

1.Измисля съществително име в мъжки 
род 
 

2. Измисля подходящо прилагателно име 
към съществителното 
 

3. Измисля подходящ глагол към 
словосъчетанието 
 

4. Измисля допълнение към изречението 
 
 

5. Записва цялото изречение 
 
 

6. НАБЛЮДАВА РАБОТАТА НА ВСЕКИ ОТ     
ГРУПАТА!  
Представя работата на групата – Какво 
направихме и защо? 
 

• Разноцветни билетчета с 
конкретна задача за всеки член 
на групата, поставени в плик 

 

 

 



 

Изпълнение на задачите  

Първа задача изпълнява 
отговорника на групата,       
изтеглил билет №6,            
съвместно с останалите ученици. 

При втора задача всяко дете 
самостоятелно попълва таблицата, 
според  инструкциите и реда на 
действие, посочени  в изтегленото 
билетче.  



ОБОБЩЕНИЕ  

При изтичане на определеното време всеки отговорник презентира 
работата на своята група. Споделя мнение за участието на всеки от 
съучениците си. 

Изпълнението на индивидуалните задачи определя успешното 
приключване на съвместната работа. 

  



Групова работа за затвърдяване на косвени 
словесни задачи (математика) 

Предварителна подготовка 
• Работен лист за всяка група, 

включващ отделните етапи на 
груповата задача 

 

• Разноцветни билетчета с 
конкретна задача за всеки член 
на групата, поставени в плик 

 1.Попълва таблицата.  
 
 

2.Какво означава първият  числов израз 
 
 

3.Какво означава вторият  числов израз 
 
 

4.Какво означава третият  числов израз 
 
 

5. Решава задачата 
 
 

6. НАБЛЮДАВА РАБОТАТА НА ВСЕКИ ОТ     
ГРУПАТА!  
Представя работата на групата – Какво 
направихме и защо? 
 



Изпълнение на задачите  
• Всяко дете самостоятелно попълва таблицата, според  инструкциите и реда на 

действие, посочени  в изтегленото билетче.  
• Изпълнението на индивидуалните задачи определя успешното приключване на 

съвместната работа. 
 

 

ОБОБЩЕНИЕ 
• При изтичане на определеното време всеки отговорник презентира работата на 

своята група. 
• Споделя мнение за участието на всеки от съучениците си. 



 
Математика 

Задача:Текстови задачи с 3 пресмятания-съкратен 
запис,изработване на модел,решение 

Разделяне на групи с цветни картончета 



Избор на разпределител на задачите в групата и говорител 



Работа по групи 



Успяваме заедно!!! 
 



 
 
 
 

Екип от преподаватели 1-4 клас 
 в ОУ” Райна Княгиня”, 

Пловдив,България 
rainakng@abv.bg 

 
 
 


