
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
СЦЕНАРИЙ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тази публикация отразява възгледите само на автора и от Комисията не може да бъде търсена  
отговорност  за използването на съдържащата се в нея информация. Публикацията е създадена 
като част от проекта "Kids in Clouds" 2020-1-HR01-KA201-077826  по Програма "Еразъм+" през  
2022 година и има свободен достъп.  
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Заглавие на проекта: Хранете се добре  и живейте добре 

Междупредметни 
връзки: 

Биология и английски език 

Основни понятия: Хранителни групи и хранителни вещества, Енергийни нужди, Навици на 
хранене, Здравословно хранене 

 

Заглавие на 
дейността: 

Хранителни групи и хранителни вещества 

Продължителност на 
дейността (мин): 

30 минути 

Подробно описание на дейността: 

 
     Може да започнете часа с инструкции за  използване на дигиталния инструмент  Mentemeter. 
Отворете линка за достъп до дигиталния инструмент  Mentimeter.  Задачата е за целия клас  (мозъчна 
атака  с помощта на словесен облак), свързана с  темата за хранителните групи и хранителните вещества.  
Започнете с въпроси като:  Какво трябва да ядем? Дайте примери за хранителни групи и хранителни 
вещества. 

  
Отговорите са с възможност до 3 на ученик и се появяват на бялата дъска, така могат всички да ги видят. 
Когато са готови учениците, обсъдете заедно отговорите.  Дайте възможност на учениците да се 
аргументират за своите отговори. Оставете слайда отворен, за края на следващата дейност. Не го 
затваряйте, защото ще загубите цялата информация, която е  въведена. 
 
Сега подгответе учениците за следващата  връзката https://app.wizer.me/learn/7321T2 за достъп до 
интерактивния работен лист в Wizer.me.  
 

https://app.wizer.me/learn/7321T2
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Учениците трябва да свържат хранителните групи и хранителните вещества с правилните снимки на 
екрана. Могат да работят сами или в групи по 2 или 3.  
 
Може да раздадете разпечатан работния лист  от Wizer.me. Обсъдете отговорите на учениците с целия 
клас и инструктирайте учениците да запишат правилната формулировка на  работния лист. За домашна 
работа могат  да научат попълненото съдържание. 
 
Накрая се върнете  на слайда със словесния облак на Mentimeter  и дискутирайте с учениците  думите и 
изразите, които са написали. Накарайте  ги да обяснят, това което  са научили от урока. 
 

Адаптация на дейността за ученици с трудности 

 

Адаптация на дейността за надарени ученици и желаещите да научат повече  

 

 

Заглавие на 
дейността: 

Ежедневни енергийни нужди 

Продължителност на 
дейността (мин): 

60 минути 

Подробно описание на дейността: 
 

   В началото на часа дайте инструкции  на учениците как да използват връзката 
https://www.menti.com/qdjtp7gkfj за достъп до Mentimeter.  
Започнете упражнението   (мозъчна атака с използване на словесен облак), свързано с темата за 

ежедневните енергийни нужди. Учениците трябва да отговорят на  въпросите: Защо трябва  да ядем?  За 

какво се използват хранителните вещества? " 
 

https://www.menti.com/qdjtp7gkfj
https://www.menti.com/qdjtp7gkfj
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Отговорите им се появяват на бялата дъска, за да могат всички да ги видят. Обсъдете ги  с целия клас. 
Дайте възможност на учениците да се мотивират за изразените  мнения. Оставете слайда отворен, за 
следващата дейност. Не затваряйте слайда, защото ще се изгуби цялата информация, която е въведена. 
 
Инструктирайте учениците да използват връзката 
https://view.genial.ly/628d34dd86041e0018b96b92/presentation-why-do-we-eat    
 за достъп до интерактивната презентация в Genially. Презентацията съдържа различни материали, с които 
трябва да се запознаят, да ги прочетат и разберат. След това раздайте разпечатан работен лист 
(Приложение 1), който учениците трябва да попълнят, като използват информацията, дадена в 
презентацията Genially. Учениците могат да работят сами или в групи по 2 или 3.  
 
С целия клас прегледайте отговорите и  споделете правилните отговори, които всъщност са в основата на  
урока.  Учениците трябва да съхранят в своите материали цялата информация и да я научат за следващия 
час. 
 
Накрая се върнете на словесния облак на слайда в Mentimeter  и обсъдете с учениците думите и изразите, 
които са написани от тях. Нека да споделят, това което   са научили от днешния урок. 
 

Адаптация на дейността за ученици с трудности 

 

Адаптация на дейността за надарени ученици и желаещите да научат повече  

 
 
 
 
 
 

https://view.genial.ly/628d34dd86041e0018b96b92/presentation-why-do-we-eat
https://view.genial.ly/628d34dd86041e0018b96b92/presentation-why-do-we-eat
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Заглавие на 
дейността: 

Час по английски език: What is your favourite meal? 

Продължителност на 
активността (мин): 

60 минути 

Подробно описание на дейността: 

Започнете урока с картината на групи храни от wizer.me упражнение от първия час по биология (не 
показвайте думите)  https://app.wizer.me/learn/7321T2 .  

 
Инструктирайте учениците да обсъдят картината и да назоват храните, които познават на английски език. 
Напишете отговорите им на дъската.  
 
Сега покажете на дъската заглавието на новия документ, който ще разгледате (текст, адаптиран  от 
онлайн упражнение на Британски съвет):   

 
Обсъдете с учениците какво виждат, какво мислят по темата, кое е любимото им ядене и от какво се 
състои? Запишете отговорите на учениците на дъската. 
 
Сега покажете  текста от  документа в Wizer.me на дъската https://app.wizer.me/learn/72NASI и им дайте 
и разпечатаната версия, така че учениците да работят активно върху уменията си за четене с разбиране. 
Учениците трябва да прочетат текста и да подчертаят или оградят думите, които не разбират.  
След това им дайте инструкции  как  да се свържат с документа в  Wizer.Me, като кликнат върху връзката 
https://app.wizer.me/learn/72NASI.  
 
   Те ще трябва да : 
(1) напишат правилната дума  до съответната картина;  
(2) разделят храната в 2 категории: какво има Джонатан през делничните дни и какво има през 
почивните дни; 
(3) попълнят свободните места , за да обясните какво представлява типичната английска закуска; 
(4) помислят за това как да използват наречията за честота, когато говорят за своите навици;  
(5) споделят за своите навици на хранене, като отговарят на някои въпроси. 
 
След това се съберете и обсъдите отговорите на учениците. 
 
Раздайте разпечатан документ (Приложение 2), който обобщава лексиката (умна карта) и граматиката  за 
наречията  за да могат учениците добре да се подготвят за следващия час.  

https://app.wizer.me/learn/7321T2
https://app.wizer.me/learn/72NASI?fbclid=IwAR0gTlJu49Msk1ApN6IeVH1Dm_c91DN2kRpcdDyLTPBFWacIJu9xFG6i5dE
https://app.wizer.me/learn/72NASI
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Ако имате още време, помолете учениците да напишат, в своите тетрадки няколко изречения за 
хранителните си навици (подобно упражнение като в Wizer.me). Ако нямате време за  това упражнение,  
може да го дадете като домашно. 
 

Адаптация на дейността за ученици с трудности 

 

Адаптация на дейността за надарени ученици и желаещите да научат повече  

 

 

Заглавие на 
дейността: 

Час по английски език: Какво ядете всеки ден? 
What do you eat every day? 

Продължителност на 
дейността (мин): 

60 минути 

Подробно описание на дейността: 

Първо проверете дали   лексиката е научена от предишния час.  Покажете снимки  на дъската и 
учениците трябва  да назоват храните, които виждат и да посочат към  кои хранения се отнасят  думите 
(закуска, обяд, лека закуска, вечеря). 
 

 
 
След това покажете на класа откъс от “Royal chef reveals the Queen’s favorite meals” (Приложение 3). 
Помолете учениците да проучат информацията в документа и да я обсъдят: какъв вид е текста 
/документа/, заглавието, автора и датата на публикуване? За кого е предназначена тази статия?  
 
Раздайте разпечатано копие на статията. Учениците трябва да прочетат текста и да оградят думите, които 
познават.  
Инструктирайте учениците как  да отворят упражнението в  Wizer.me, като кликнат върху връзката  
https://app.wizer.me/learn/XD3CKY. 
Учениците ще трябва да: 
(1) напишат името на хранителните артикули, които кралицата яде според статията (упражнение, 
адаптирано от  учебник по английски език;  
(2) разпределят  хранителните артикули според това кога кралицата се храни с тях; 
(3) след това да разпределят  храните на кралицата за закуска и да  обсъдят нейните навици, (като 
използвате наречията, научени в предишния час); 

https://app.wizer.me/learn/XD3CKY
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(4) попълнят празните места, за да завършат  краткия текст за хранителните навици или предпочитания 
на кралицата.  
 
Обсъдете техните констатации и  дайте правилните отговори. 
 
Помолете учениците да не поглеждат  върху „умната карта“ в Приложение 2. Работейки по двойки, те ще 
обсъдят какво обичат да ядат. 
След това ги инструктирайте да напишат  в своите тетрадки, няколко изречения, с които да опишат 
хранителните си навици, използвайки наречията  за честота.  Пример: : « За закуска ми харесва ... », « 
Винаги имам... », « За обяд ми харесва ... » « За следобедната закуска ми харесва ...  » « За вечеря ми 
харесва ... », « Понякога имам ... ». 
« For breakfast, I like … », « I always have… », « For lunch, I like … » « For the afternoon snack, I like …  » « For 
dinner, I like … », « I sometimes have … ». 
 
Ако няма достатъчно време, за да завършите това упражнение в клас,  може да се даде и като домашна 
работа. 
 

Адаптация на дейността за ученици с трудности 

 

Адаптация на дейността за надарени ученици и желаещите да научат повече  

 

 

Заглавие на 
дейността: 

Здравословна закуска 

Продължителност на 
дейността (мин): 

60 минути 

Подробно описание на дейността: 

    
      Идеята тук е да се разбере какво е балансирана диета по отношение на качеството (каква храна да се 
яде) и какво количество (колко и колко често). Започнете урока, като покажете 2 плаката, които са част от 
кампания за здравословното хранене (Приложение 4).  
Обсъдете плакатите с учениците. Изненадват ли ги  някои от дадените  препоръки? Нека   да се 
аргументират. 
Раздайте разпечатани материали  (Приложение 5), адаптирани от учебника по биология  /Nathan SVT 
цикъл 4/. Учениците ще работят поотделно или по двойки, за да обсъдят  материалите и да отговарят на 
въпросите. Те ще се запознаят  със значението на различните хранителни групи, защо трябва да се храним 
с тях и какво количество трябва да консумираме. След това  ще разгледат по две различни ястия. И накрая 
ще работят по казус, за да се опитат да предложат  балансирана диета за тийнейджъри в зависимост от 
техните енергийни нужди и физическа активност. 
 
Обсъдете изводите и констатациите с целия клас. 
 
Домашна работа (свързана с предишните часове по английски език): Отговорете на следните въпроси  и 
не забравяйте да обясните и да се  обосновете  за отговорите си: 

1. Помните ли материала « Любимата храна на Джонатан »? Прочетете отново за закуската, която 
Джонатан има през уикенда и сравнете хранителните продукти с официалните ежедневни 
препоръки.  
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2. Помните ли статията «Кралският готвач разкрива любимите си ястия на кралицата »?  Прочетете  
отново за ястията, които кралицата обикновено консумира и ги сравнете по отношение на 
качеството и количеството с официалните ежедневни препоръки. 

 

Адаптация на дейността за ученици с трудности 

 

Адаптация на дейността за надарени ученици и желаещите да научат повече  

 

 

Заглавие на 
дейността: 

Допълнителна задача 1 

Продължителност на 
дейността (мин): 

Задачата не е включена  в 4-те часа 

Подробно описание на дейността: 

          Световният ден на храните се празнува ежегодно на 16 октомври, за да се информират хората за 
значението на  здравословното хранене и осигуряване на подходящ прием на хранене (наред с другите 
неща). По този повод помолете учениците да подготвят здравословно и балансирано меню за 
тийнейджъри. 

Това може да се представи като конкурс,  есе, рисунка, картина и да се използват дигиталните инструменти  
Adobe Express https://www.adobe.com/fr/express/    или Flipsnack https://www.flipsnack.com/fr/ (с 
интерактивни елементи като опция).  

Специална комисия в училище може да класира най-добрите. 

Адаптация на дейността за ученици с трудности 

 

Адаптация на дейността за надарени ученици и желаещите да научат повече  

 

 

Заглавие на 
дейността: 

Допълнителна задача 2 

Продължителност на 
дейността  (мин): 

Задачата не е включена  в 4-те часа. 

Подробно описание на дейността: 

     На учениците ще бъде предложена закуска в училище. Те ще трябва  да направят със своя учител по 
биология, менюто за здравословна и балансирана закуска. 

      Менюто ще бъде написано на български език и на английски език. 
      Използвайте инструментите  Adobe Express https://www.adobe.com/fr/express/   или  Flipsnack 

https://www.flipsnack.com/fr/ (с интерактивни елементи като опция),  за да стане менюто им по-
привлекателно.  

Адаптация на дейността за ученици с трудности 

 

Адаптация на дейността за надарени ученици и желаещите да научат повече  

 

 

  

https://www.adobe.com/fr/express/
https://www.flipsnack.com/fr/
https://www.adobe.com/fr/express/
https://www.flipsnack.com/fr/
https://www.flipsnack.com/fr/
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Приложения 

Приложение 1 

Защо се храним ?                 Таблица 

Запознайте се с  6-те документа в презентацията в Genially и отговорете на следните 

въпроси : 

Док. 1 : Какъв е вашият отговор ? : 

..................................................................................................................................................................

............... 

Док. 2 : Какъв е вашият отговор ? : 

..................................................................................................................................................................

............... 

Док. 1, 2, 4 и 5 : обяснете какви параметри влияят на индивидуалните енергийни нужди : 

Енергийните нужди на човешкото тяло варират според 

• вътрешни фактори (............... и 

• външни фактори (......... ...  

 

Док. 3 : Какво представлява терморегулацията ?  

Тялото е вътрешно ....................................... трябва да останат постоянни, чрез процеса на 

терморегулация. 

Ето защо се потиш до .................................. тялото ти , когато навън е твърде горещо, и по същия 

начин тялото ти произвежда топлина до .............................. когато навън е твърде студено. 

 

Док. 3 : Какво означава  основан обмяна на веществата  ?  Оградете правилните отговори : 

Основната обмяна на веществата  е     минималната / максималната  енергия, която тялото 

използва за да     продължи /  живее 

и да изпълнява основни функции като:  

дишане / плуване / мозъчна активност / сърдечна честота / мускулно движение   

    / училищна работа  
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Док. 6 : Как приемът  на храна е свързан с ежедневните ни нужди ? 

Храната, която ядеш осигурява .............................. които се превръщат в ........................... че 

тялото ви трябва да изпълнява всички функции от най-основните като дишането до по-сложни 

( физически) дейности.  

Домашна работа :  

Док.4 : Използвайки хартия на квадратчета, нарисувайте графика, показваща как енергийните 

нужди се променят с възрастта за жените и мъжете. 
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Приложение 2: Речник и граматика 
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Наречия за честота 

Когато желаете да посочите колко често (колко често) се прави нещо, можете да използвате 

наречие за  честота: 

 

 

По принцип, на английски език, наречия за честота се поставят точно преди глагола (с 

изключение на BE). 

Забележете: Когато използвате наречие никога, изречението вече е отрицателно и така няма 

нужда да добавяте повече отрицание ( "I  do never not eat meat"). 
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Приложение 3: 

 

“Royal chef reveals the Queen’s favorite meals” 

 
By Richard Alleyne, 31 May 2012 

 

Darren McGrady, a former royal chef, […] reveals that Her Majesty eats four modest meals a 

day, hates potatoes, loves jam pennies […]. 

For breakfast she likes Corn Flakes or Special K, with a spoonful or two of apricots, prunes or 

some macadamia nuts […] or […] strawberries. 

Sometimes she will have a boiled egg, or just toast and marmalade, with Darjeeling tea. 

The Queen usually eats breakfast alone at 9am […]. 

A typical lunch, served at 1pm, would be fish […] on a bed of wilted spinach or with 

courgettes. 

Then there would be afternoon tea of cakes, scones and sandwiches […] with Earl Grey tea. 

[…] Then for dinner there would be game or fish such as pheasant […] or venison or salmon 

[…].  

 

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/9301975/Royal-chef-reveals-the-Queens-favourite-meals.html 

  

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/9301975/Royal-chef-reveals-the-Queens-favourite-meals.html
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Приложение 4 (виж в папката с придружаващи документи за 

редактиран вариант): 
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Приложение 5 (виж в папката с придружаващи документи за 

редактирана версия): 
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