
NGSS Урочен план
Имена: Радка Георгиева – Гинева
Учебно заведение/населено място: ОУ“Д-р Петър Берон“, с.Желю войвода

1.Заглавие на
урока / занятието

Предмет: Човекът и природата
Раздел седем: Човекът и здравословният начин на живот
Тема на урока:
1. Здравословен начин на живот.
2. Нашето здраве – затвърдяване.
3. Човекът и здравословният начин на живот – обобщение.

2.Целева група Начален етап на обучение: 4 клас
Възраст на учениците: 10 – 11 години
Характеристика на обучаемите: Прилага се диференциран подход,
който дава възможност да се работи ефективно с разнородни групи
ученици в един общ клас, по едно и също време в нормален и
ежедневен процес на преподаване, което прави учебното съдържание
приложимо за различен тип ученици. При диференцирания подход
може класът да се разделя на групи по сходни образователни нужди,
за да се улесни процесът на учене според потребностите на
учениците.

3.
Продължителност

Урокът се провежда в три последователни учебни часа.
Всеки час е с продължителност 40 мин.

4. Учебна среда Учебната дейност се осъществява в кабинета по информационни
технологии.

5. STEAM &
социално-емоцион
ални
компетентности

☐ Познание за природата ☐ Математически и научен език
☒ Смятане ☒ Пространствено мислене
☒ Основни научни концепции ☐ Компютърно мислене
☒ Наблюдение ☐ Математически модели
☒ 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
☒ Общуване ☒ Увереност и асертивност
☒ Cътрудничество ☒ Почтеност
☒ Любопитство ☒ Eмпатия

6. Очаквани
резултати/Цели

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

● Назована и посочва върху изображение клетки, органи,
система от органи и техните функции, увреждания и
заболявания на човешкия организъм;

● Разпознава в текст или изображение органи, системи от
органи и жизнени процеси в човешкия организъм;

● Сравнява по избрани признаци жизнени процеси при
животните и човека;
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● Описва правила за превенция и здравословен начин на
живот;

● Анализира връзки и зависимости между състояние на
организма, превенция на здравето и начин на живот;

● Извлича и представя информация от/чрез текст, прости
модели, схеми, графики, таблици, както и чрез
информационно-комуникационните технологии;

● Извършва наблюдения на обекти;
● Оценява и подкрепя дейности, насочени към опазване на

личното и общественото здраве и на околната среда.

ЦЕЛИ
1.Образователни:
Крайни: Разпознава на схема органи на човешкото тяло, свързани с
процесите на хранене и дишане. Изброява основните вещества,
необходими на човешкия организъм, и храните, които ги съдържат.
Дава примери за здравословно хранене. Посочва причинителите на
заразни болести /микроби, бактерии, вируси/ и средствата за
предпазване и лекуване/лична хигиена, ваксини, лекарства/. Оценява
значението на здравословното хранене, лична хигиена, физическа
активност и закаляването за укрепване и опазване на собственото
здраве. Обяснява вредното влияние на никотина, алкохола и
наркотиците.
Междинни: /формулирани са на шесте познавателни равнища,
съобразно таксономията на Б. Блум - знание, разбиране, приложение,
анализ, синтез и оценка/

● Да изброяват: органи на човешкото тяло, свързани с
процесите на хранене и дишане. Изброява основните
вещества, необходими на човешкия организъм, и храните,
които ги съдържат.;

● Да описват: устройство и функции на органи, симптоми и
лечение на болести;

● Да прилагат усвоените знания при решаване на
интерактивни задачи и демонстрация на опити за
определяне на качеството на храните; определят
принадлежност на органи (по функция) към
храносмилателната система;

● Да правят характеристика на заболявания и бактериални
инфекции;

● Да описват и проследяват по схема процеса
храносмилане при човека;

● Да анализират симптоми, обсъждат признаци на болести
и правят диагностика на заболяване, прогноза за
заболявания и лечението им;

● Да оценяват ролята на здравословното хранене,
здравословния начин на живот, качеството на храните за
здравето на човека.

2. Възпитателни:

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.



● формиране на убеждения у учениците, относно ролята на
науката за решаване на здравните проблеми на човека;

● здравно възпитание, в смисъл на профилактика и лечение
на различни заболявания при човека;

● изграждане на умения за работа в екип, демонстрация на
опити и ролеви симулации;

3. Развиващи:

● развитие на логическите умения – анализ, синтез,
сравнение, обобщение и пренос на знания в нова
ситуация;

● развитие на интелектуални и творчески способности у
учениците, на уменията им за общуване и вземане на
решения.

7. Учебни
предмети и теми

● Компютърно моделиране и информационни технологии:
- решаване на интерактивни задачи в платформата
LearningApps.org., Liveworksheets.com и възможност за изработване
на подобни упражнения;

● Използване на 4D образователни карти – Човешкото тяло;
- Използване на приложението Magic T-Shirt - нов
образователен материал, с помощта на който с интерес и лекота
се изучава човешкото тяло. Чрез тениската Body planet може да
се разгледат вътрешността на тялото - всички органи, в пълен
размер, с 3D ефект, с движение и реален вид.

● Изобразително изкуство – всеки ученик ще се опита да
нарисува/скицира модел на дневен хранителен режим;

● Музика – докато работят учениците има музикален фон с
класическа музика, както правят хирурзите в
операционните докато работят;

● Български език и литература – развитие на
комуникативните способности и начин на изразяване и
представяне. Всеки ученик ще представи научната си
докторска разработка от проведената мисия;

● Човекът и обществото - информация за известни
личности свързани с лекарската професия, изобретения,
изследователи;

● Математика – Изчисляване на ИТМ;
● Физическо възпитание и спорт – здравословния начин на

живот чрез спорт и правилно хранене.

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

9. Инструменти /
Материали /
Ресурси

● Организиране и мотивиране на дейността на учениците;
● Ролеви игри;
● Ръководство и контрол на работата на ученика;
● Контрол и оценка на знанията и уменията на ученика;
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● Рефлексия - Използваме инструмента "В обувките на..",
който е най-добрият начин учениците да видят света през
очите на съответната професия – „Лекар“. С други думи,
така не само ще видим, но и ще усетим какво е да бъдеш
някой друг. Крайната цел на този инструмент е да
задълбочи емпатията ни към хората в дадена сфера и
така да ни помогне да създаваме по-адекватни и
иновативни продукти и услуги. За да се възползваме
добре от този инструмент, трябва да имаме предвид
няколко неща:

● да направим преживяването в мисията максимално
реалистично за тях;

● да ги насърчаваме да се потопят в симулационните и
ролеви игри, където са предвидени;

● да не пропускаме да им напомним да си носят аксесоара
за мисията;

● да обсъждаме, отговаряме на въпроси и си задаваме и
ние такива;

● да се срещнем след мисията с професионалист и, ако е
възможно, да го/я посетим на работното му място, за да
разгледаме реалния свят;

● ако имаме възможност, да донесем уреди, инструменти,
пособия от професията, които можем да дадем на
учениците да пипнат и ползват.

● Използване на презентация за онагледяване на урока;
● Интерактивен дисплей;
● Използване на таблети с предварително изтеглени

приложения за работа с 4D образователни карти –
човешкото тяло и 3D тениска – човешкото тяло;

● Предварително подбарни упражнения в платформата
learningapps.org, liveworksheets.com, wordwall.com и др.

10. Подробно
описание

Ден 1
Урок 65 – Здравословен начин на живот

ОПОЗНАВАНЕ И РАЗЯСНЕНИЯ – 5 мин.
Поздрав от учителя и запознаване на учениците с Мисия“ЗДРАВЕ“.
Учениците получават информация за начина на протичане с ясни
насоки и критерии.

ИЗБИРАМ ДА БЪДА – 5 мин.
В първия ден от мисията ни гостува родител, които е лекар / ако

няма такъв, може да се покани/. Той е подготвил кратко представяне за
професията къде и как работи, какво е необходимо за да работиш като
лекар и как протича един негов ден.
След това представяне учениците могат да задават въпроси и ще
преминем към съществената част, а именно устройство и функции на
храносмилателната система.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ С 3D ТЕНИСКА – ЧОВЕШКОТО ТЯЛО – 10 мин.
Подготвена е презентация за онагледяване на материала, но за

да е още по реалистична информацията преминаваме към
демонстрация с Magic T-Shirt – Приложение №2. Един от учениците
облича тениската, а друг с помощта на таблет и предварително
изтеглено приложение на Magic T-Shirt визуализира храносмилателната
система.
Започва процес на разглеждане, обяснение, въпроси, осмисляне на
видяното и получената информация. Увлечени от 3D реалността,
учениците преминават към затвърждаване на знанията за
храносмилателната система на човека и преминават към основната
тема за вредата, която нанасят никотинът, алкохола и наркотиците
върху здравето на човека.
Под формата на предизвикателства/работни онлайн листи/,
учениците затвърждават и се обобщава информацията за значението
на дневния режим за здравето, за важността на редуването на умствен
и физически труд, за спорта и активната почивка.
След успешно решане ще се отключи Ден 2 – МИСИЯ „ЗДРАВЕ“.

ПРИЛОЖЕНИЕ - РЕШАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ЗАДАЧИ – 15 мин.

Работните листи са предварително подбрани от различни
образователни сайтове:

● https://www.liveworksheets.com/qc2631748lx
● https://www.liveworksheets.com/sm3287759kt
● https://www.liveworksheets.com/rq427135bj
● https://www.liveworksheets.com/fx324727xe
● https://wordwall.net/bg/resource/38596357/%D0%BE%D1%80%D

0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0%BE%D0%
B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82
%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%B5

Допълнителни задачи:

● https://wordwall.net/bg/resource/25617324/%D0%B7%D0%B4%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B
2%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B5

● https://wordwall.net/bg/resource/26165706/%D0%B7%D0%B4%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B
2%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B5

● https://wordwall.net/bg/resource/28635535/%D0%B7%D0%B4%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B
2%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B5
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● https://wordwall.net/bg/resource/30925258/%D0%B7%D1%8A%
D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5

СПОДЕЛЯМ - АНАЛИЗ НА РАБОТАТА И РЕФЛЕКСИЯ – 5 мин.
Учителят в ролята на директор на болница, дава думата на всеки от
учениците да сподели своето впечатления и да коментира случващото
през учебния час. След получената обратна връзка, учениците
получават ключ към следващия етап. Те получават част от пъзел,
изобразяваш храносмилателната система в човешкото тяло. Тези,
които са получили еднакви парченца се групират в един екип за
следващия час. Двама от тях обаче получат бурканче с мед и кисело
мляко, за да подготвят хранителен тест.

Ден 1 е успешно реализиран и може да се премине към следващото
ниво в МИСИЯ „ЗДРАВЕ“.

Ден 2

Урок 66 -Нашето здраве – затвърдяване

ОПОЗНАВАНЕ И РАЗЯСНЕНИЯ – 4 мин.
Поздрав от учителя и запознаване на учениците с Мисия“ЗДРАВЕ“,
Ден 2.
Учениците получават информация за начина на протичане на урока.

ИЗБИРАМ ДА БЪДА – 15 мин.
Шефът на отделението иска спешно да се изброят, проучи и опишат
примерен дневен режим и правила за здравословен начин на живот и
какви могат да са последствията от употребата на никотинът, алкохола
и наркотиците върху човешкия организъм. За целта сформира 5 екипа
за бързо реагиране, като всеки от тях получава ключ – карта с 4D
добавена реалност – Приложение №3:

● Език. Устна кухина – Екип 1 „Закаляване“
Инструкции за работа:

✔ Подберете информация от различни източници за начина
за закаляване.

✔ Оформете я на малки лисчета, във вид, подходящ за
залепване на табло.

✔ Подберете снимки, показващи начините за закаляване.

✔ Обсъдете начина на представяне.
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✔ Разположете ги върху бял лист по избран от вас начин.

✔ Съставете кратък текст за значението на закаляването за
укрепването и опазването на собственото здраве.

● Уста. Устна кухина – Екип 2 „Здравословно хранене“
Инструкции за работа:

✔ Подберете информация за различни хранителни
вещества.

✔ Оформете я на малки лисчета, във вид, подходящ за
залепване на табло.

✔ Подберете снимки на хранителни продукти, съдържащи
различни хранителни вещества.

✔ Обсъдете начина на представяне.

✔ Разположете ги върху бял лист по избран от вас начин.

✔ Съставете здравословно меню за закуска, обяд и вечеря.

Може да се представи чрез рисунка.

● Стомах. Изглед отпред – Екип 3 „Спорт“
Инструкции за работа:

✔ Подберете информация от различни източници за
различните видове спорт и влиянието им за укрепването
на детския организъм.

✔ Оформете я на малки лисчета, във вид, подходящ за
залепване на табло.

✔ Подберете снимки за избраните от вас спортове.

✔ Обсъдете начина на представяне.

✔ Разположете ги върху бял лист по избран от вас начин.

✔ Съставете правила за предпазване от травми и злополуки
при спортуване.

● Черва. Изглед отпред – Екип 4 „Лична хигиена“
Инструкции за работа:

✔ Подберете информация от различни източници , която да
представите как трябва да поддържаме добра лична
хигиена.
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✔ Оформете я на малки лисчета, във вид, подходящ за
залепване на табло.

✔ Подберете снимки, показващи различни дейности,

свързани с личната хигиена.

✔ Обсъдете начина на представяне.

✔ Разположете ги върху бял лист по избран от вас начин.

✔ Съставене правила за поддържане на личната хигиена.

● Черен дроб. Изглед отпред – Екип 5 „Вредни вещества“
Инструкции за работа:

✔ Подберете информация от различни източници за
вредните вещества и влиянието им върху здравето на
човека.

✔ Оформете я на малки лисчета, във вид, подходящ за
залепване на табло.

✔ Подберете снимки, показващи вредните вещества и
тяхното влияние върху здравето на човека.

✔ Обсъдете начина на представяне.

✔ Разположете ги върху бял лист по избран от вас начин.

✔ Съставете кратък текст за вредата от употребата на тези
вещества върху човешкия организъм.

След като направят своите научни проучванията, екипите трябва да
представят докладите си пред аудиторията. Готовите материали може
да бъдат оформени в специална книжка на класа, свързана със
здравословния начин на живот.
Докато тече проучването двама ученици се подготвят за
демонстрация.

СЪЗДАВАМ - ДЕМОНСТРАЦИЯ „ПОЛЕЗНИ ХРАНИ“– 6 мин.

● ОПИТ С КИСЕЛО МЛЯКО – 3 мин.
Ученик – химичен лаборант, изпълнява опита. Пояснява, че киселото
мляко е една от най-полезните традиционно български храни, но за
съжаление, на пазара много рядко може да се намери натурално
кисело мляко - такова без сгъстители и подобрители. Най-честите
добавки в киселото мляко са: нишесте, сол, захар и сухо мляко.
Нишестето може да се "улови" много лесно с опит: взема се лъжичка
от киселото мляко, капват се 2-3 капки йодна тинктура върху него и се
изчаква няколко минути. Мляко, което е сгъстявано с нишесте, ще
промени цвета си в синьо-лилаво. Ако в млякото няма нишесте, то на
мястото на йодните капки ще си остане характерният кафяв цвят на
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йода. Следва демонстрация, използват се два продукта: кисело мляко
марка – Саяна и марка – Елена. След изпълнение на опита се доказва,
че едното от тях има съдържание на нишесте.

● ОПИТИ С ПЧЕЛЕН МЕД – 3 мин.
Втори ученик влиза в ролята на химичен лаборант и изпълнява опит с
мед. Той пояснява, че качеството на меда също може да бъде
проверено в домашни условия. Манипулираният мед най- често
съдържа вода и глюкоза. Чистият мед, поставен в чаша вода, потъва
на дъното и се утаява, а манипулираният бързо се разтваря и не
потъва. Загрят в метален съд истинският не образува пяна и
карамелизира бързо, и това доказва, че не е добавена вода. Може да
се направи и тест с капка истински мед, капната върху салфетка или
попивателна хартия, ще запази формата си.
От своя страна, фалшивият мед ще се разлее по салфетката и по
контурите на капката ще се образува воден слой. Следва
последователно изпълнение и демонстрация на трите опита. Използва
се мед от три различни марки. Чрез първия опит е констатирано че,
единият от тях съдържа глюкоза. Вторият опит за доказване на вода -
резултатът доказва съдържание на вода при два от видовете мед. При
третия опит с капването върху салфетка, само съдържанието от
единият вид мед, запази формата си.

СПОДЕЛЯМ - АНАЛИЗ НА РАБОТАТА И РЕФЛЕКСИЯ – 15 мин.
Учителят в ролята на директор на болницата, дава думата на всеки от
екипите да сподели своето впечатления и да коментира работата на
останалите, следвайки следната схема:
1. "До къде сме" – Всеки екип, накратко описва, какво са направили
досега.
2. "Харесва ми" - След като екипът се представи, изрази нещо
позитивно за работата на останалите екипи.
3. "Бих искал да ..." - Тук се дава градивна критика.
4. "Благодаря" - Обратната връзка е подарък. Не се коментира, а само
се благодари за нея.
Екипите получават ключ към следващия етап, като получават писмо, в
което е описано, че са одобрени за назначението, за което са
кандидатствали и трябва да се яват на работа, съответно като
медицинска сестра, диетолог, лекар от спешно отделение, личен
лекар, което потвърждава, че Ден 2 е успешно реализиран и може да
се премине към следващото ниво в МИСИЯ „ЗДРАВЕ“.

Ден 3
Урок 67 - Човекът и здравословният начин на живот – обобщение.

ОПОЗНАВАМЕ И РАЗЯСНЕНИЯ – 3 мин.
Поздрав от учителя и запознаване на учениците с Мисия“ЗДРАВЕ“,
Ден 3.
Учениците получават информация за начина на протичане на урока.
Класът се разделя на 3 екипа, включващи:
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Екип 1 – участват общо 9 ученици
● Специалисти, които работят на регистратура/медицински

сестри /3 ученици/,
● Лични лекари – джипита /3 ученици/ и
● Пациенти /3 ученици/.

Екип 2 - участват общо 9 ученици
● Специалисти, които работят на регистратура/медицински

сестри /3 ученици/,
● Специалисти от кабинет по „Хранене и диетология“ –

диетолози /3 ученици/,
● Пациенти /3 ученици/.

Екип 3 - участват общо 9 ученици
● Специалисти, които работят на регистратура/медицински

сестри /3 ученици/,
● Лекари в спешно отделение /3 ученици/,
● Пациенти /3 ученици/.

Учителят – директор на болницата, уточнява, че учениците влизат в
ролите на млади лекари, които са поставени в реални житейски
ситуации и имат много отговорни задачи: да покажат знанията, които
са усвоили. Пояснена е задачата на лекарите, да направят
необходимите изследвания на пациента, да поставят точна диагноза,
да обяснят подробности за състоянието му, да назначат лечение и ако
е необходимо - да го насочат към друг специалист.
С цел мотивиране на работата на учениците се прави акцент на факта,
че пациента има доверие само на знаещия и можещия лекар и този,
който се отнася любезно към него.

ИЗБИРАМ ДА БЪДА – 30 мин.

РОЛЕВА ИГРА - №1 – ПРИ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР – 10 мин
Ролевата симулация се осъществява в кабинета на личния лекар.
Трима ученици са на регистратурата, трима влизат в ролите на лични
лекари и още трима са в ролята на пациенти.

Пациент №1
Идва пациент със следните оплаквания: хрема; болки в гърлото;
кашлица; висока температура; липса на обоняние, болки в стомаха,
подуване, газове. Лекарят преценяват, че в ситуацията първо трябва
да направят тест за ковид. Помага на пациента при направата на теста
и обявява резултата, също представя кратка информация за вирусното
заболяване - причинител, начин на заразяване, инкубационен период
и т.н. Направени са рентгенова снимка и кръвни изследвания на
пациента. Личният лекар анализира резултатите и изключва
коронавирусна инфекция, при която има същите симптоми.
Изследванията показват повишени левкоцити, следователно има
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възпалителен процес в организма, а снимката показва инфекция в
стомаха. Поставена е диагноза – гастрит, поради неправилно хранене.
Пациентът и всички присъстващи получават информация за болестта.
Назначено е лечение антибиотик и пробиотик, предписани са
лекарства.

Пациент №2
Пациентът е с преходна болка (чувствителност) на зъбите от химични,
термични или механични дразнители и от регистратурата го насочват
към личния лекар за направление за зъболекар и преглед. Болката е с
времетраене равно на времето на действие на дразнителя. При
междузъбен кариес може да има кървене на венеца, който е
разположен в зоната на контакта на зъбите.
В зависимост от разположението и обхвата на кариозния процес може
да се наблюдава нарушена функция на зъба. Тъй като кариесът по
своята същност е бактериално обусловен може да е съпътстван и с
лош дъх. След направен преглед от личния лекар е издадено
направление за зъболекар. Поставена е диагноза – зъбен кариес и
възпаление на венците, причинено от прекомерната употреба на
цигари. Пациентът и всички присъстващи получават информация за
болестта. Предоставено е направление за спешно посещение при
зъболекар.

Пациент №3
Пациентът се оплаква от коремни болки, запек, подуване и диария. От
регистратурата е насочен да се свърже с личния си лекар за преглед.
След направена снимка на корема и изследвания е установен
синдромът на раздразненото черво или непоносимост към определени
храни. На пациента са изписани лекарства и насочен да си направи
допълнителни тестове за непоносимост към определена група храни –
мляко и млечни продукти, мед, месо и други. Направен е хранителен
режим за да се формират здравословни навици за хранене.

РОЛЕВА ИГРА - №2 - В КАБИНЕТА НА ДИЕТОЛОГА – 10 мин
Ролевата симулация се осъществява в кабинет по „Хранене и
диетология“. Трима ученици регистрират оплакванията на трима
пациенти и ги насочват към специалисти диетолози.

Пациентът №1 е с повишена стойност на кръвната захар; наднормено
тегло. Специалистът диетолог изчислява ИТМ по снети данни от
пациента и сравнявайки със стойностите от таблица, която е
презентирана, констатират, че пациентът е със затлъстяване първа
степен и това е предпоставка за захарен диабет. Пациентът получава
съвети да ограничи приема на мазнини и въглехидрати и да консумира
здравословни храни. Чрез презентация са показани някои
здравословни храни и ползата от тях, като: кисело мляко, спанак,
моркови, червено цвекло, грейпфрут, пилешко месо, сьомга, пчелен
мед. Диетологът пояснява, необходимостта да се консумират
качествени храни.

Пациент №2
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Пациентът много често казва, че не изпитва глад и отказва да се храни
със семейството и приятелите си. След като се нахрани, той отива до
тоалетната и повръща изяденото. Престава да се интересува от
настоящите хобита и се отдава само на онези дейности, които по
някакъв начин са свързани с теглото или храната. Обикновено е
раздразнен и невнимателен. Той е затворен в себе си и често е в лошо
настроение, което може да граничи с депресия. Има резки промени в
настроението. Резултатите от училище или работа се влошават. На
регистратурата са записани симптомите и е насрочен час при
диетолога. След подробно разглеждане и анализ на проявените
симптоми, диетологът назначава лечение и диагностицира пациента с
признаци на булимия.

Пациент №3
При пациента се наблюдава понижено тегло, нереалистична
представа за външния вид, натрапчив страх от напълняване,
контролиране на теглото чрез доброволно гладуване, предизвикано
повръщане, прекомерна употреба на разхлабителни и диуретици. От
регистратурата е насочен за среща със специалист. Направено е
изчисление на индекса на телесната маса, който се оказва много нисък
- 17. Назначено е лечение на пациента, който се оказва с признаци на
анорексия.

РОЛЕВА ИГРА - №3 - В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ – 10 мин

Пациент №1
Пациентът е с пареща болка в областта на стомаха, гадене, липса на
апетит и преждевременно усещане, че се е нахранил и появата на
кръв в изпражненията. Пациентът също употребява и големи
количества алкохолни напитки. От регистратурата бързо го вкарват в
спешния кабинет за снимка и изследвания. Установява се наличие на
язва. Поради отока, язвата може да доведе до невъзможност храната
да преминава нормално през храносмилателната система. Това води
до преждевременното чувство за ситост, повръщането и загубата на
тегло. На пациентът е назначено лечение и ще остане на лечение в
болницата. Лекарят обяснява причините за появата и последствията
от заболяването.

Пациент №2
Пациентът е с болки в мускулите, нервност, дехидратация и
необичайно поведение. От регистратурата е насочен към спешен
преглед и по събраните данни от прегледа лекарят се съмняват, че
пациента е употребил наркотични вещества. Той назначава
изследвания за да потвърди или отхвърли наличието на наркотични
вещества в организма. Изследванията включват:

● рутинните кръвни изследвания могат да посочат наличие
на наркотици в организма

● изследването на урината
Диагнозата е потвърдена и пациентът е приет на лечение в болницата.
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Пациент №3
Пациента е на 35 години с недостиг на въздух, гадене и повръщане и го
облива студена пот. Пушач е от 20 години. Насочен е към лекар в
спешния кабинет. Направен му е преглед и са му назначени
изследвания за съмнения за инфаркт. Докторът обяснава, че в случая
може чрез промяна в диетата и прием на медикаменти състоянието да
се подобри. И препоръчва ограничаване или напълно спиране
употребата на цигари, т.к. инфаркта е животозастрашаващо събитие,
което може да причини сърдечен арест.

СПОДЕЛЯМ - АНАЛИЗ НА РАБОТАТА И РЕФЛЕКСИЯ – 7 мин.
В края на мисията, учениците правят самооценка на своите
постижения чрез предварително зададени критерии, като за целта се
използва интерактивен светофар.
И за финал се запознават с Хипократовата клетва и обещават, като
истински лекари, да спазват и прилагат наученото с внимание и грижа,
както към себе си така и към околните – техни близки, приятели и
познати.
На всеки ученик се попълва оценъчна карта – Приложение №1, на
база, която получава сертификат МИСИЯ „ЗДРАВЕ“.
Ентусиазмът да откриваш, експериментираш и опознаваш света около
теб е увличащ. Учениците неусетно се въвличат и жадни за
приключения, искат още и още от красотата на знанието. Процесът е
постоянен и увличащ, предизвиква ги и ги провокира, което поддържа
мотивацията и любопитството им към учебния процес.
Методите – „STEM“, „Дизайн мислене“ и „Ученето чрез преживяване“,
както и играта са ключ към сърцето на ученика, защото ние сме родени
създатели, преместваме това, което научаваме от главата си в
сърцето чрез ръцете си.

11. Роля на
изкуствата

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

Може да се планира и разработви специално подбрани дейности,
упражнения и задачи, които поставят тези децата в активна позиция.
Примерни задачи, за ученици в неравностойно положение, във връзка
с темата на урока за здравословен начин на живот:
Задача № 1 от индивидуален работен лист: Разгледай внимателно
картинката, като оградиш тези храни, които са полезни, и другите,
които са вредни за здравето на зъбите. Въпроси: Кои от тези храни са
ти любими? Трябва ли да хапваш често от тях, или не бива? Какво се
случва с твоите зъби, ако прекаляваш с шоколада и близалките?
Задача № 2 от индивидуален работен лист: Ученикът разглежда
илюстрация на хранителна пирамида, в която храните са подредени
според своята важност и полза за организмите. Информацията се
разяснява по достъпен за детето начин.
Задача № 3 от индивидуален работен лист: На ученика се
представя схема на човешкото тяло за оцветяване. Задачата е да
оцвети, като подбере правилните цветове, както и да напише със
стрелка наименованието на отделните органи.
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Задача №4 от индивидуален работен лист: Моделиране: Разгледай
илюстрациите в учебника и се опитай да направиш с пластилин модел
на сърце или зъби или уста.
Задача №5 от индивидуален работен лист: Ученикът разглежда
илюстрация на дневен режим. Информацията се разяснява по
достъпен за детето начин. Задачата му е да отбележи дейностите,
който изпълнява в своето ежедневие.

13. Обратна
връзка

Похватите за обратна връзка са описани подробно в полето
„Подробно описание“.

14. Оценяване Използва се примерна матрица за оценка /Източник: NASA/ -
Приложение 1

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

Към настоящия момент урокът не е реализиран, т.к. темите са в края
на учебната програма по „Човекът и природата“ – тема 65, 66 и 67.

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

-
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15. Интелектуална
собственост (IPR)1

/ Произход на
урока  (занятието)

 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.

Приложение №1

Примерна матрица за оценка /Източник: NASA/

КАТЕГОРИЯ ПОД ЦЕЛТА ПОСТИГА ЦЕЛТА НАД ЦЕЛТА

ПОДГОТОВКА

Колко е подготвен ученика?

Рядко се подготвя.

Минимални усилия за

участие

Подготвен/а е за час.

Дава отговор на

зададени от учителя

въпроси.

Добре подготвен/а е за час.

Дава отговори на зададените

от учителя въпроси и дава

допълнителна информация,

когато е уместно.

Коментар: Коментар: Коментар:

ЛЮБОПИТСТВО

Ученикът любопитен ли е?

Рядко демонстрира

любопитство.

Демонстрира

любориство.

Последователно

демонстрира любопитство

Коментар: Коментар: Коментар:

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-nd/4.0/
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/


МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ

Има ли мотивация за учене?

Рядко демонстрира

мотивация за учене.

Обикновено

демонстрира

мотивация за учене.

Последователно

демонстрира мотивация за

учене.

Коментар: Коментар: Коментар:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Използва ли времето ефективно?

Лесно се отказва и не е

ангажиран/а.

Среща трудности.

Използва добре

времето за работа по

задачи и проекти.

Използва отлично времето в

клас за работа, задачи и

проекти.

Коментар: Коментар: Коментар:

Приложение №2 - Magic T-Shirt
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Приложение №3 – Образователни 4D карти  - Човешкото тяло
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