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Заглавие на проекта: 
 

Проучи /изследвай, изучавай/ и спаси планетата! 
 Пчелите и околната среда. 

Междупредметни връзки: Човекът и природата, Математика, Информационни технологии, Технологии и 
предприемачество, Физкултура и спорт, Изобразително изкуство, Музика 

Ключови термини: пчела, околна среда, опрашване, паша, факт, екип, регламент,  насекомо, 
насекоми, кошер, пчелна колония, работнички, мед, Царица, търтей, нектар, 
цветен прашец, медоносни растения, пчеларство, пчелар, ужилване, жизнен 
цикъл, биология, здраве, био храна 

 
 

Заглавие на дейността: 
 

Насоки за проучване, събиране на информация от 
различни източници. Организационна част. 
(ОПЕРАТИВЕН етап на  проекта) 

Продължителност на дейността/ упражнението (мин): 40 минути 

Подробно описание на дейността: 
 

Създаване на положителна нагласа и мотивиране на учениците - запознаване със същността, 
предимствата и етапите на създаване и представяне на проекта. 
Пуснете звуков ефект - Гласът на пчелите 
Задайте на учениците задача да извършат подходящи движения. 
Попитайте ги какви животни издават този звук, какво знаят за пчелите, знаят ли, че пчелите разговарят 
помежду си. 
Обяснете, че пчелите разговарят чрез танц, който те могат да разберат дори и при пълен мрак.  
С описването на кръгове и осморки те дават изключително изчерпателни сведения за вида, разстоянието и 
посоката на пашата. 
Кръговият танц означава храна до 100 м, осморките – над 100 м до 6 км. Колкото по-бавен е танцът, толкова е 
по-далеч пашата. Посоката зависи от ъгъла спрямо слънцето, когато пчелата танцува. По този начин се 
сигнализира и за опасности, когато пчелите са навън, а кошерът е слабо охраняем. Ако танцът е в прави линии 
насочени към горната част на кошера, то източника на храна е точно по посока на слънцето. Ако цветята са 
разположени в противоположната посока, то пчелата прави линии към долната част на кошера. 
Предложете на учениците игра.  
Обяснете, че в пчелния кошер пчелите имат различни роли. Някои са разузнавачи, други са работници. 
Разделете класа на две групи – 1-ва група са разузнавачите, 2-ра група са работниците.  
/В стаята са разположени на различни места хартиени цветя. Разузнавачите трябва да намерят цветята и с 
движения на осморки или кръгове да покажат на работниците къде се намират те.  
За успешно намерените цветя на ръчичката на учениците се поставя печат пчеличка. /Приложение 1/  

 
Поставяне на темата. 
Обяснете на учениците, че този час ще се посвети на запознаването с живота на пчелите. Използвайте метода 
„Мозъчна атака“ – Какво очаквам да науча за пчелите? 

https://www.youtube.com/watch?v=DnkfhRcZn-E&t=7s
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Обяснете на учениците, че пчелите имат много сложна организация и че те са много важни за природата, 
затова следващите няколко часа ще се посветят да се запознаем с техния живот и ще разберем дали са важни 
за природата. 
Основна част. 
Представете мултимедийния продукт, с който учениците придобиват обща представа за живота на пчелите – 
презентация в Genially. (последвайте линка https://view.genial.ly/62405f5ec3e3cc001124b13e/presentation-
blank-presentation  ) 
Предложете на учениците следващата игра „Намери цвете и го занеси в своя кошер“.  
/В стаята са наредени столчета. На всяка облегалка е залепено розово, синьо или жълто цвете. В трите ъгъла на 
стаята има три маси, като на всяка маса има по един хартиен пчелен кошер с цвете от съответния цвят. 
/Приложение 2/ 

    
Обяснете на децата, че те ще играят ролята на пчелички. При даден сигнал от учителя, те ще „летят“ из стаята, 
при повторен сигнал всяко дете трябва да си избере столче и да седне. При трети сигнал трябва да намери 
скритото цвете и бързо да го занесе до масата със съответния цвят.  
Образуват се три отбора. 
Най-бързият отбор се поздравява с аплодисменти. Всички деца получават подаръчета. Момчетата получават 
значки с пчеличка, а момичетата диадеми – пчеличка. /Приложение 3/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обяснете на учениците, че поради промените в климата и човешката дейност, пчелите в последните години са 
намалели много. Попитайте ги знаят ли какво би станало, ако пчелите изчезнат. 
Отбележете, че създадените три пчелни отбора ще имат важната задача, в следващите 4 дни да събират „мед“ 
под формата на знания.  
Обяснете, че ще могат да подпомагат проучвателната си дейност с мисловната карта в COGGLE.  
Дайте насоки за проучване, събиране на информация от различни източници и предложете споделена работа 
на всеки екип за попълване на мисловната карта в дигиталния инструмент  COGGLE.     
/В кошерите тип джоб са предложени същите мисловни карти за желаещите да работят по друг начин/   

/Приложение 4/ - Пчелите и околната среда – мисловна карта 

https://view.genial.ly/62405f5ec3e3cc001124b13e/presentation-blank-presentation
https://view.genial.ly/62405f5ec3e3cc001124b13e/presentation-blank-presentation
https://coggle.it/diagram/6235de3e6cef03cec0967a99/t/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/0c79d1ee6361d8a0cc262abb1fdd1ac42c8c05c65518e85ca6f95286b0e59ce3
https://coggle.it/diagram/6235de3e6cef03cec0967a99/t/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/0c79d1ee6361d8a0cc262abb1fdd1ac42c8c05c65518e85ca6f95286b0e59ce3
https://coggle.it/diagram/6235de3e6cef03cec0967a99/t/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/0c79d1ee6361d8a0cc262abb1fdd1ac42c8c05c65518e85ca6f95286b0e59ce3
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Първи отбор - събира информация за живота на пчелите. 
Втори отбор - събира интересни факти за пчелите. 
Трети отбор - събира идеи как да помогнем на пчелите.  

Обяснете, че трябва да се работи в екип, да се вземе решение кой как ще търси информация.  
(Попитай свои близки!, Прочети в книга!, Потърси в интернет!), да се вземе решение как ще се представи 
информацията /като постер, като мини проекти или презентация/ и да се прецени кой ще е говорител на 
групата.  
Инструктирайте учениците, че тези, които се затрудняват да открият информация може да използват връзките 
за достъп в Genially.  
/Приложение №5/ Пчелите и околната среда – информационна карта 

 
Продължете часа с игра – „Изгради си …“. /Приложение 6/ 
„Първа група - „Изгради си … пчелна пита“ /Приложение 6 a/ 

https://view.genial.ly/62365aeacc269a0018084aa6/interactive-content-virtual-library-editable
https://view.genial.ly/62365aeacc269a0018084aa6/interactive-content-virtual-library-editable
https://view.genial.ly/62365aeacc269a0018084aa6/interactive-content-the-bees
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/Необходими материали - нарязани кръгли елементи от празни ролки домакинска хартия.  Учениците 
измерват и сгъват шестоъгълник, така че да се получи пчелна килийка. Отделните килийки се залепят, за да се 
получи пчелна пита./ 
Втора група - „Изгради си … пчеличка“ /Приложение №6 b/ 

 
/Необходими материали - жълта хартия, черна хартия, синя хартия, черен маркер, ножици, лепило, стикери за 
мърдащи очи. Нарежете ленти от жълта и черна хартия. Добавете малко лепило върху една лента хартия, в 
единия край. Залепете другата лента хартия върху първата под прав ъгъл. Започнете да ги сгъвате една върху 
друга. Повтаряте, докато стигнете до края. Залепете последната гънка. Изрежете заострен триъгълник от черна 
хартия и го залепете върху дъното на пчелния акордеон. Изрежете глава с врат (сгънете шията и нанесете 
лепило върху нея). Украсете главата. Залепете я върху хартията - акордеон. Изрежете форма на сърце от синя 
хартия. Залепете я на гърба.  
Трета група - „Изгради си … пчелен кошер“  /Приложение 6 c/ 

 
/Необходими материали – дискове от дебел картон с различен диаметър, като първите 6 диска са с изрязана 
част. Поставят се с лепило един върху друг, като се започне с най-големия и се налагат така, че изрязаната част 
да съвпада./  
Заключителна част 
Проведете беседа за това какво ново са научили за пчелите през часа. Нека учениците повторят отново 
задачите за проучване на всеки екип. Поздравете учениците за успешната работа с Песен за пчеличката. 

https://www.youtube.com/watch?v=BfRW9BfDbjc
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Дейност за адаптиране/ включване на  ученици с трудности 

Работата в екип позволява на учениците с трудности да бъдат подпомагани от успяващите ученици. 
Предложените връзки за търсене на информация са за подкрепа на учениците, които трудно се ориентират в 
набирането на информация. Предложени са и традиционни работни листове с мисловна схема. 

Дейност за адаптиране/ включване на надарени ученици и желаещите да научат повече  

На учениците се предлага вариативност за търсене и представяне на информацията, което дава възможност за 
изява на надарените ученици.  

 

Заглавие на дейността: Пчелите и околната среда. 
(ПРОДУКТИВЕН етап на урока). 

Продължителност на 
дейността/упражнението (мин): 

 
40 минути 

Подробно описание на дейността/упражнението: 

Въвеждаща дейност:  
В първия (предходния) час на урока – оперативния етап на проекта, учениците са организирани в три екипа. На 
всеки екип е поставена тема и въпроси, по които да направи проучване и да събере информация. Учениците са 
разпределили дейностите и задачите по темата, която работят в екипа. 

Първи екип - Животът на пчелите. 
Втори екип - Интересни факти за пчелите. 
Трети екип - Как да помогнем на пчелите? 

Учениците дават предложения, предлагат нови дейности, събират информация по темата, която работи екипът 
им.  
Всяка дейност ще бъде предшествана от кратко обяснение и описание на целите, мненията на участниците. 

 Дейностите на екипите се реализират самостоятелно или се фиксират в часовете по: Човекът и 
природата, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество през седмицата, 
предшестваща представянето на темата.  

 Учениците актуализират знанията си по темите, събират информация и материали.  

 Учениците изработват продукт по темата, който ще представят пред останалите екипи от класа – 
електронен постер или брошура във FlipSnack, електронна книжка във FlipSnack, презентация или 
други.  

В залата, където ще се представят проектите, звучи песен за пчелите – видео от мултимедийния екран.  
Бръм, бръм, бръм, мъничка пчела. - BG  
Here Is The Beehive     Bee Song     The Bees Go Buzzing – Engl. 

Основна дейност: 
1. Подготовка за представяне на продуктите на екипите: (извършва се предварително, а не в час 

по време на урока) 
Учителят подготвя третокласниците за презентиране на крайния продукт пред класа.  
Провежда дискусия (може в Час на класа) за процеса на работа, по отношение на самонаблюдението на 
учениците. Поставят се въпроси свързани с:  

 процеса на работа (за интересни, приятни моменти, затруднения, проблеми и др.);  

 за начина на комуникация (умения за общуване в екипа, за проявена или непроявена толерантност 
и т.н.); 

 за крайния продукт (богатство на идеи, оформление на постера, книжката, презентацията). 
2. Представяне на информацията по темите, върху които са проучвали трите екипа. (25 минути) 

(Финализиране на работата по крайния продукт от проучването на поставените теми.) 
Всеки партньор в екип е изпълнил своите задачи и подготвил информацията, която ще се представя пред 
останалите екипи от класа. Това може да стане по различен начин, според това, какво са решили участниците в 

https://www.youtube.com/watch?v=5gFm3HhN90A
https://youtu.be/V5Bs9xydba0
https://youtu.be/HwnoLGkmglE
https://www.youtube.com/watch?v=bWUgZm_AE64
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екипа, но информацията трябва да е систематизирана и представена така, че всеки от класа да има достъп до 
нея. 
Учениците от трите екипа представят продуктите от своите проучвания по темите, които са избрали. Използват 
познати, любими приложения, за да представят концепциите си.   
Всеки екип разполага само с  8 минути, за да представи проекта си по темата. 

Критерии за оценяване на представянето: 
Критерий 1. Логическа последователност и стил на изложението. 
Критерий 2. Яснота, стегнатост и увереност при представяне на резултатите от изследваната тема. 
Критерий 3. Демонстриране на разбиране на изследваната тема. 
Критерий 4. Правилен отговор на поставените въпроси от другите екипи. 
Всеки екип изслушва представянето на проучваната информация от другите екипи в класа.  
Ясно обяснение и представяне на извършените дейности на трите екипа и всички материали, които са създали 
екипите се запазват (съхраняват) в приложението, което са избрали учениците. (Приложение, инструмент, с 
който учениците са избрали и могат  да работят!!!). Връзката към готовия продукт се публикува онлайн и се 
дава възможност на останалите ученици от класа да имат достъп до готовите продукти от проектните дейности 
по всяко време. 
Заключителна дейност: Финализиране на урока.(10 минути) 
Повторение на основни понятия и обобщаване на знанията – затвърдяване на знанията чрез повторение от 
учителя на основните понятия по темите. (Последвай линка в ProProfs – Пчелите – основни понятия) 
Учителят изказва похвали и благодарности за труда на учениците и успешното представяне.  
Екипът победител получава грамота и подарък (похвала) . Всички участници получават похвала за добро 
представяне.  Приложение №7- Грамота и похвали 

                        
Обратна връзка чрез интерактивен тест, създаден от учителя по темата.  
Изпълнява се в часа от всеки ученик на електронно устройство, като се последва линка в Wizer.me. (Тестът 
може да се изпълни и вкъщи.) 
 
 

https://www.proprofsflashcards.com/ugc/story.php?title=_246829
https://www.proprofsflashcards.com/ugc/story.php?title=_246829
https://app.wizer.me/preview/NKLAME
https://app.wizer.me/preview/NKLAME
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Дейност за адаптиране/включване на ученици с трудности 

На децата с обучителни трудности се поставя индивидуална задача (дейност), която е според възможностите 
им или могат да се включат в представянето на екипа. Подготвят се работни листове по темите на различните 
екипи. 

Дейност за адаптиране/включване на ученици и желаещите да научат повече  

Надарените ученици могат да са лидерите в екипа, те да представят готовия продукт на екипа.  
Поставете им  индивидуална допълнителна задача – изработване на поздравителна картичка за Деня на 
пчеларя във FlipSnack (образецът тук) и да я представят пред класа, в рамките на представянето на техния 
екип. 

 

Заглавие на дейността: Пчели – математици. 

Продължителност на 
дейността/упражнението(мин): 

40 минути 

Подробно описание на дейността: 

Създаване на положителна нагласа и мотивиране на учениците.  
Задайте на учениците гатанка за пчелата:  

Сто ливади ще ошета  
с неуморните крачета.  
От цвят на цвят прелита  
вкуса им да опита. 
Восъчни килийки прави  
в кошерите здрави.  
В тях приготвя, братко,  
нещо много сладко.  
Тя прилича на осата.  
Отгатнахте ли я? - /пчелата/ 

Споделете с учениците любопитната информация, че пчелите разбират от математика. 
Учени са установили, че пчелите са единствените животни, които винаги изчисляват най-краткия път до всяко 
цвете. Така, ако имат да обиколят десетки цветя днес, те винаги откриват най-ефективния и кратък маршрут 
между тях.  Без да използват Google Maps! 
Те могат да събират и изваждат цветни фигури. Експерименти показват, че пчелите могат да броят до четири и 
дори разбират понятието нула. 
Поставяне на темата. 
Обяснете на учениците, че този час ще надникнат с лупата на изследователи и математици в света на пчелите, 
за да открият тайната на техния изумителен живот! Обяснете, че пчелите различават само три цвята – жълт, бял 
и син цвят.  
/Учителят поставя цвете с пчеличка за всяко дете - пчела кацнала на бяло цвете на трудно справящите се 
ученици,  пчела със синьо цвете на бързоуспяващите ученици и пчела с жълто цвете за всички останали 
ученици/.  /Приложение №8/  

 
Ход на урока. 
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Покажете на учениците пчелните килийки, които изготвиха в предишен час. Обяснете, че пчелите математици 
са скрили медено съкровище, което може да се намери, само ако вярно се решат задачите, които са 
подготвили.  
/Във всяка килийка има цветен лист свит на руло със задача, решението на която ни дава любопитна 
информация за живота на пчелите. На задачата има буква.  
На учениците се съобщава, че пчеличката ги изпраща при цвета от нейното цвете. 
Учениците вземат цветен лист със задача с цвят еднакъв с това на цветето си, /Приложение №9/  решават я, 
откриват своя отговор в таблицата на дъската /Приложение №10/, записват буквата от своя лист и прочитат 
любопитната информация.   
Приготвени са и тематични картинки. Представител от всяка група се включва и се съставя математическа 
книжка. В таблицата на дъската се получава надпис „Помощ, помощ за пчелите“ Приложение №9 
 
      
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Поканете учениците всички заедно да прочетат надписа. 
Отправете покана: Спаси пчелите, бъди техния супергерой! 
Приложение 10 - Пчелите и околната среда – Пчели – математици. 
 

 
 
 
 
Обяснете на учениците, че пчели има на всеки континент с изключение на един. Попитайте  
дали се досещат кое е това място. /Антарктида, защото няма цъфтящи растения/.  
Обяснете на учениците, че една от най-големите заплахи за пчелите е липсата на безопасно 
местообитание, където да строят домовете си и да намерят разнообразни източници на храна. 
Засаждането на пчелна градина е един от начините да помогнем на пчелите като се създаде коридор 
на  местообитание с растения, богати на цветен прашец и нектар.  
Заключителна част  
Пчеличка е оставила за всеки отбор кошничка. Прави се проверка на задачите. За всяка вярно решена задача 
се слага награда – бонбон във формата на пчеличка.  
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Обявете отбора победител и постигнатия резултат. Поставете оценка за свършената работа. 
 
 

Дейност за адаптиране/включване на ученици с трудности 

 /Учителят поставя цвете с пчеличка за всяко дете - пчела кацнала на бяло цвете на трудно справящите се 
ученици,  пчела със синьо цвете на бързоуспяващите ученици и пчела с жълто цвете за всички останали 
ученици/.  /Приложение №8/  

 
 
 
 

 
 
Учениците избират същия цвят задача, която е съответно – бял цвят – с ниска трудност, синьо цвете – с висока 
трудност, жълто цвете – със средна трудност.  

Дейност за адаптиране/включване на надарени ученици и желаещите да научат повече  

Предвидени са в първата част допълнителни задачи за учениците, които бързо работят и задачи с повишена 
трудност.  

 

Заглавие на дейността: Репортери. 

Продължителност на 
дейността/упражнението(мин): 

40 мин. 

Подробно описание на дейността: 

Създаване на положителна нагласа и мотивиране на учениците.  
Проведете беседа с учениците за това какво са научили за живота на пчелата. Обяснете на учениците, че 
пчеличките са им подготвили карти, които ще им припомнят как  биха могли да им помогнат.  
Инструктирайте учениците да използват връзката в ProProfs за достъп до flashcards и всеки от отбора да се 
запознае с тях. 
Попитайте ги какво биха попитали пчелата, ако имат възможност да вземат интервю от нея, къде биха могли 
да я потърсят, кой би ни дал най-много информация за пчелите. 
Поставяне на темата. 
Обяснете им, че в този час ще имат възможност да наблюдават животът на пчелите в реална обстановка. 
Запознайте ги с предстоящите дейности. 
Ход на урока.  
/Учениците посещават пчелин. Срещат се с пчелар. В ролята на репортери учениците му задават въпроси, на 
които пчеларят отговаря и  практически показва живота на пчелите.  
Учениците наблюдават прозрачен пчелен кошер и се запознават с организацията в пчелното семейство. 
Запознават се с уредите и защитното облекло на пчеларя./ 
Поставете на учениците задача да направят интервю с пчела. 
/Играе се ролева игра. Един ученик е в ролята на репортер, а друг – в ролята на пчела. На голям картон е 
нарисувана пчела с отвор за глава/.  /Приложение №11/  

https://www.proprofsflashcards.com/ugc/story.php?title=_246515&fbclid=IwAR1f1ga8MaY7NgqiuRP0BjhwL53PF88OL-kD-OPgRCMlBNIR5Q6E8dvr2lU
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Поставете нова задача на учениците – „Фотолов“ - за 10 мин. да открият и с мобилните си устройства да 
направят снимки, свързани с живота на пчелата /пчели, кошер, цветя, пчелар, … /, за да се създаде клип за 
живота на пчелите с помощта на инструмента Flex Clip. 
Заключителна част  
 /Посещението завършва с вкусна почерпка от пчелите – лъжичка мед и снимка за спомен в ролята на пчела. 
Учениците дават обещание на пчелите, че ще се грижат за тях и ще споделят с близки идеите как да им се 
помага, за да ги има. Подаряват изработената картичка във FlipSnack на пчеларя. 

Дейност за адаптиране/включване на ученици с трудности 

Всички ученици участват в играта репортер. За трудносправящите се ученици се предвижда възможност да си 
изберат да бъдат в роля на стажант репортери, което им дава възможност да търсят подкрепа от своя ментор. 
Получават помощ  за идеи и за формулировка на въпроси. 

Дейност за адаптиране/включване на надарени ученици и желаещите да научат повече  

Надарените ученици и желаещите да научат повече участват в ролята на консултанти и редактори за оформяне 
на клипа. Получават и задача за търсене на допълнителна информация. 

 

 

Изготвил екип учители при СУ „Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Смолян: 

Дениза Йорданова, Мария Гаджева, Севда Рабинева 
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