
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЕКТ 

„За да я има Земята и след нас “    2. „б“ КЛАС 

Елка Иванова 

Идеята на проекта е да се научим как с определени действия да 

поддържаме екологичния баланс на Земята. 

Формиране на отговорно отношение към околната среда сред учениците 

чрез организиране на практически дейности, популяризиране на 

екологични идеи за опазване на околната среда. Включване на децата в 

дейности за опазване на околната среда за защита на природата, 

организиране на научноизследователски дейности за опазване и 

практическа помощ на природата. Повишаване нивото на екологична 

култура и екологични знания сред децата. Идентифициране на екологични 

проблеми и предлагане на варианти за тяхното решаване. Насърчаване на 

осъзнаването на важността на личния принос към проблемите на 

планетата. 

 

М. Септември 

1.Запознаване с проекта-1 ч. 

2.Избор на име-1ч. 

3.Отправяне на предизвикателство-1 ч. 

4.Създаване на дневник-1 ч. 

5. Оформяне на дневник-1ч. 

 
 

 

 

М. Октомври 

1.Интервю „Какво знам за Земята и екологията“ -2 ч. 

2. „Как да спасим планетата“- Филм и дискусия-2 часа 

3. „ 50 мин  за да спасиш планетата“ – филм  и дискусия 2 ч. 



4. Речта на Грета Тумберг- смелото момиче/ дискусия 2 ч. 

5. „Планетата през нашия поглед“ -изработване на постери/екипна дейност  

2 часа. 

 
М. Ноември 

1. Принципи на работа на еколога-2ч 

2.Климатични проблеми на планетата-филм и дискусия-2ч 

3.Моето обещание към планетата- 2ч. 

4.За колко време се разлага боклука- 2 ч 

5. Защо изчезнаха врабчетата?-2 ч. 

 



 

 

М. Декември 

1. Пчелите и планетата-дискусия и факти-2 ч. 

2. Приказката „Загубената пчела“ – 2ч. 

3. Подготовка на сценарий за драматизиране -2 ч. 

4. Изработване на костюми -2 ч 

5.  Екопреживяване онлайн -2 ч. 

 

 
  

Месец Февруари 

1. Ние сме екошерифи- почистване на двора на училището. 

2. Филми, показващи последици от екокатастрофи. 



3. Екипна дейност- Идеи за опазване на планетата 

4. Интердисциплинарен урок „Чистим нефтени петна“ 

5. Засаждаме семена с „Гората“ БГ. 

6. Участие в Екоконкурс в Америка. 

 

 
 

 

Месец Март 

1. „ Рисувам екочанта за мама“ 

2. „Рециклиране на хартия, стъкло и пластмаса“ 

3. Модно ревю от рециклирани материали. 

4. 22 март – Световен ден на водата  



5. 27 март- Денят на Земята /включване в инициативата „Бъди 

закрилник….на мечките/  

 

 

  
Месец Април 



1. Среща с еколог

 
 

2. Посещение на площадка за битови отпадъци  

 

 

 

 



3. Боядисване на великденски яйца с естествени материали 

 
4. 22 април-Денят на Земята- послания

 

 

Месец май 

1.Хепънинг и екопослания 



 

2.Дърветата -наши приятели 

 



 

5. „Аз обичам природата“ -създаване на еко-арт изкуство 



 
 

6. „Как ни помагат растенията“ -презентиране на растения в 

двора на училището /бор, липа, кестен, бреза и роза/  



 

 
 

 

Заключителен етап 
    За заключителния етап на проекта поканихме интерактивния проект на Националния 

доверителен екофонд и  лесовъди от Държавно ловно стопанство „Воден“ , които 

дойдоха със специално създадено за това мобилно студио. Включихме  и ученици от 

първи, втори, трети и четвърти класове. Специалистите по горска педагогика обясниха 

на децата как да пазят гората и какви ще са последиците за планетата, ако унищожим 

зеленото ѝ богатство. 

Горското студио сложи финал на годишния ни проект „За да я има Земята и след нас“. 

 Проведените дейности по Проекта помогнаха децата да опознаят по-добре природата, 

да научат какво ни дава тя и как трябва да се отнасяме към нея. 

  



 
 

Децата съзнателно усвоиха знания, че са част от природата; формираха умения за 

уважително отношение към околния свят, развиха способност да виждат неговата 

красота и уникалност. Разбраха, че всичко в природата е взаимосвързано и 

нарушаването на една връзка води до други промени. Овладяха информация за разумно 

използване на водата, енергията, хартията, пластмасата в ежедневието и развиха 

умения за екологично и безопасно поведение. 

  Желанието да бъдат полезни е наградата за добре свършена работа. 

 

Остава да закачим посланията към гражданите в градския парк, за да напомнят на 

всички, че това, което ни се случва зависи от нас. 

 

 

7. „Нашите послания към жителите на града“ 

 

 



 


