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     При стартиране на проекта се проведе инструктаж на учениците за 
правилата и поведението им в училище и извън него (инструкция по техника 
на безопасност и охрана на труда). 

   Важна стъпка при опознаването на природата е запознаването с нейните 
явления. Наблюдението на времето, влиянието на слънцето върху живота на 
растенията, животните и хора е съществена част от връзката между човека 
и природата. 



        

   Въздухът и по-точно чистият въздух е от важно значение за живота, 
защото той се осигурява от дърветата. Те имат особено важна роля в 
големите градове, тъй като пречистват въздуха. 

    Учениците се запознаха със същноста и ролята на човешката дейност, 
която допринася за замърсяването на околната среда, че изсичането на 
горите води до нарушено екологично равновесие, източниците на вода 
пресъхват, почвата не може да задържа влагата, променя се климатът, 
настъпват суши и ерозия, а това води и до промени в растителния и 
животински свят. 

   Запознаха се с растителните видове в парка и видовете птици обитаващи 
парка. 

 

 



 

  С интерес наблюдаваха промените на растителното многообразие с 
настъпването на есента и зимата. 
  С удоволствие се включват в естетизирането на училищната среда  чрез еко 

акции за почистване, озеленяване и облагородяване, за целта закупиха с 
лични средства новогодишна жива елха, която ще засадим в двора на 
училището. Знаят, че като засадят дърво ще направят нещо изключително 
важно и полезно за света. 

  Голям интерес  проявиха при запознаването им със съвременните 
възобновяеми източници на енергия и каква е ползата за хората от тях. 

   Наблюдаваха как се рециклират и сепарират битови отпадъци, ползите от 
разделното събиране и преработването на отпадъци. Научиха, че 
рециклирането на хартия ще спаси повече от половин милион дървета само 
за седмица, и че рециклирането на стъкло ще помогне за намаляване с 20 % 



на замърсяването на въздуха и с 50% на замърсяването на водата, а не 
рециклираното стъкло се разгражда за милиони години. 

 

  Децата  се убедиха, че за да се формира екологична култура у хората те 
трябва да поемат отговорности за опазване на околната среда. 

   Изготвиха рисунки и презентации по следните теми: 

1. Моят град в багрите на есента 

2. Да опазим природата заедно 

3. Природата в моя роден край 

   Учениците натрупват компетентности и осъзнават зависимостта на хората 
от природата; начините, по които човешката дейност допринася за 
опазването и замърсяването на околната среда. 

   Учениците показват отношение и загриженост и към животните, 
дискутират темата за опазването на природата, за Земята - нашият дом, 
който трябва да съхраним и запазим с любов и съпричастност. 



 



 

 


