
NGSS Урочен план / Имена: Учебно заведение/населено място:

Павлина Симеонова ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили

1.Заглавие на
урока / занятието Хартията – Как се прави?

2.Целева група Предучилищна възраст, трета възрастова група 5-6 годишни
Няма специфични изисквания към децата. Включени са деца със
СОП /ГРР и аутистичен спектър/

3.
Продължителност

3 учебни ситуации

4. Учебна среда На закрито, масите са подредени удобно за групова работа

5. STEAM &
социално-емоцион
ални
компетентности

(отбележете
приложимите
компетенстности)

х Познание за природата ☐ Математически и научен език
х Смятане ☐ Пространствено мислене
☐ Основни научни концепции☐ Компютърно мислене
☐ Наблюдение ☐ Математически модели
х Експериментиране ☐ Техническа грамотност
☐ Умения за задаване на ☐ Дигитална грамотност

смислени въпроси ☐ Управление на информацията
☐ Мотивирани заключения ☐ Разрешаване на проблеми
☐ Творческо мислене ☐ Отговорно вземане на
решения
х Общуване х Увереност и асертивност
х Cътрудничество х Почтеност
х Любопитство х Eмпатия

6. Очаквани
резултати/Цели

В края на урока децата трябва да:
● Знаят принципа за изработка на хартия;
● Имат отговорно екологично поведение към ползване и

рециклиране на хартия;
● Могат да направят ръчна хартия в домашни условия /с помощ

от възрастен при ползването на електрически уред/
● Могат да направят поздравителна картичка от ръчна хартия

7. Учебни
предмети и теми

Математика – децата измерват количество хартия и количество
течност;
Околен свят – децата се учат на отговорно екологично поведение;
Изкуства – изработват и декорират поздравителна картичка;
БЕЛ – общуват, презентират, разказват;

8. Методи х Дизайнерско мислене
☐ Учене чрез изследване
☐ Проблемно-базирано учене
☐ SCAMPER
☐ 3-стъпковия урок по Монтесори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява

възгледите само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се

в нея.



9. Инструменти /
Материали /
Ресурси

Детски книжки, рекламни брошури, използвани тетрадки,
блендер, сито, тензух, попивателна гъбичка, семена на цветя, сухи
цветя, хранителна боя, цветни моливи, флумастери, ножица, лепило,
цветна хартия.

10. Подробно
описание

В първата педагогическа ситуация децата се въвеждат в темата с
разговор за любимите им книжки и герои. Постепенно с въпроси се
насочват към темата за хартията и знаят ли как и от какво се прави.
Показват се на клонче дървесни влакна, като се обелва кората. На
децата се предлага кратко видео за появата на хартията.Задават се
въпроси кога и къде в ежедневието си използваме хартия и какво
правим с използваната, като така се насочва вниманието им към
екологията и рециклирането. Дава се задача за следващия път всеки да
донесе рекламна брошура, използвана тетрадка, стар вестник и др.

Втората ситуация започва с актуализиране на знанията защо трябва
да рециклираме хартията. На децата се предлага да превърнат старата
използвана хартия в нова, от която да направят красива картичка за
мама. Показва се начина на действие, като се обяснява защо правим
всяко нещо. Поставя се задача всяко дете да накъса стара хартия и да
измери две чаши, както и да измери 1 чаша вода. След това всяко дете
блендира хартията с вода до получаване на хартиена каша. Желаещите
да направят цветна хартия я оцветяват с хранителна боя. Прецеждат
хартиената каша през тензух и сито и я обръщат върху чаршаф да
съхне на слънце. Тук желаещите декорират със сухи цветя и семена.
Поставя им се задача да помислят за дизайн на поздравителна
картичка.

Третата ситуация започва със споделяне от децата на дизайните им.
Дискутира се на кого ще подарят картичките си и защо. След това
всеки взима нужното според идеята си – моливи, флумастери,
ножичка, лепило, цветна хартия и т.н. и пристъпват към реализиране
на идеите си.

11. Роля на
изкуствата

Децата декорират ръчната хартия със семена, сухи цветя,
хранителна боя.

Изготвят дизайн на поздравителна картичка и демонстрират
естетически вкус при декорирането и.

12. Стратегии за
приобщаване на
момичета и
ученици в
неравностойно
положение

При реализирането на тези дейности няма предпоставки за
стереотипизиране на ролите или изключване на момичетата. На
всички деца се дават равни възможности да разкажат за любимата си
книжка, да отговарят на поставените въпроси, да декорират ръчната
си хартия според собственото си желание.

При изработката на ръчната хартия и поздравителната картичка
децата със СОП се включват наравно с останалите и съобразно
собствените си възможности и желание.

13. Обратна
връзка

Оценяването се извършва по време на работата чрез наблюдение на
децата. Разказите за любимите книжки, които често са едни и същи,
са емоционални. Трябва да се внимава за възникването на спор по
отношение на литературните герои и да се обясни правото на всеки да
харесва един или друг герой. Децата могат да бъдат помолени да
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предположат коя е любимата книжка на невербалните деца със СОП
въз основа на наблюденията им по време на четенето преди обеден
сън и положителните реакции на децата със специални нужди. Това
ще ги научи на приемане на различието и съпричастност.

Самото изработване на ръчна хартия е много емоционално и
забавно, тъй като първо се къса приготвена за рециклиране хартия, а
след това се работи с вода. Дейностите с вода са терапевтични и
можем да оставим децата да направят няколко опита за загребване на
хартиена каша, както и за декорирането и с листа, семена и
хранителна боя. При тази дейност, която е чисто манипулативна, е
добре да наблюдаваме децата със СОП и техните емоционални
реакции.

14. Оценяване Последната урочна форма, при която децата изготвят дизайн на
поздравителна картичка и я декорират, започва с беседа с въпроси,
целящи да установят до каква степен децата са разбрали начина на
производство на хартия, нуждата да се рециклира хартия, начина на
изработка на хартия в домашни условия.

15. Бил ли е
реализиран/теств
ан или не?
Ако да, моля,
обяснете процеса
(продължителност
на изпълнението,
оценки, процес)

Урокът е реализиран с трета група „Мечо Пух” през 2022 г. В
групата се обучават 4 деца със СОП /ГРР и аутистичен спектър/, които
обичайно проявяват слаб или никакъв интерес към обучителните
дейности в групата.

Продължителността е три педагогически ситуации. Трябва да се
следи въпросите на въвеждащите беседи да са конкретни и да не се
допусне отклоняване от темата, като същевременно на всички деца се
даде възможност да се изкажат.

В първата ситуация децата получиха теоретични познания по
темата и споделиха свои знания получени в други житейски ситуации.

Във втората ситуация децата практически приложиха знанията си и
манипулираха с хартия и вода за изработването на ръчна хартия.

В третата ситуация бяха обсъдени индивидуалните дизайни,
плюсовете и минусите им. Постигна се висок емоционален заряд на
дейността със споделянето за кого са предназначени картичките и
защо. Децата реализираха на практика идеите си.

Урокът е подходящ за включване на деца със СОП.

16. Ако да, моля,
напишете вашето
мнение/оценка?
(ограничения
относно времето,
изпълнение на
целите и т.н.)

Темата се прие добре от децата, провокира любопитството им.
Очакваха всяка следваща ситуация с нетърпение.

По време на първата ситуация децата със СОП не проявиха
интерес, ставаха и започваха занимания според моментното си
настроение. По време на втората ситуация – късането на хартията и
работата с вода, сами се присъединиха към останалите без да бъдат
канени. Наблюдавайки и подражавайки на другите деца започнаха да
късат хартията. По време на работата с вода искрено се забавляваха и
с известно насочване от моя страна и от страна на останалите деца
успяха да направят ръчната си хартия. По време на третата ситуация
за изработване на поздравителна картичка интересът им беше много
по-слаб от работата с хартия и вода, но не липсваше като при първата
ситуация.
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Като ограничение можем да приемем трудното и ненужно
осигуряване на блендер и сито за всяко дете. Използваха един блендер
и едно сито, като се изчакваха при използването им.

15. Интелектуална
собственост (IPR)1

/ Произход на
урока  (занятието)

Некомерсиална
Урокът може да се копира, разпространява, показва, изпълнява и
променя за всякакви цели, освен за комерсиални.

1 Intellectual property rights
Examples from the Creative Commons licensing types:

 ShareAlike (sa)
You let others copy, distribute, display, perform, and modify your work, as long as they distribute any
modified work on the same terms. If they want to distribute modified works under other terms, they must
get your permission first.

 Attribution (by)
All CC licenses require that others who use your work in any way must give you credit the way you request,
but not in a way that suggests you endorse them or their use. If they want to use your work without giving
you credit or for endorsement purposes, they must get your permission first.

 NonCommercial (nc)
You let others copy, distribute, display, perform, and (unless you have chosen NoDerivatives) modify and use
your work for any purpose other than commercially unless they get your permission first.

 NoDerivatives (nd)
You let others copy, distribute, display and perform only original copies of your work. If they want to modify
your work, they must get your permission first.
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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