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Вид на проекта

• Иновативен.

• Интердисциплинарен.

• Комплексен.

• С практическа насоченост.



Предмет на изследване

• Социалният живот на мравките, сравнен със социалния живот на 
хората.

• Извеждане на положителни за човечеството примери и практики от 
обществото на мравките под формата на послания.

• Сравняване на социалния живот на мравките с този на останалите 
групи насекоми.

• Ролите на мравките, пчелите и калинките в екосистемата.

• Развиване на екологична култура – да разберат необходимостта за 
опазване на околната среда и биологичното разнообразие в природата.



Цел на проекта

Чрез различни методи учениците да се запознаят с
обществото на мравките и да проучат техния социален живот,
като го съпоставят с този на хората и другите групи насекоми.

Развиват и усъвършенстват умения за работа в екип;
креативност; сръчност и комуникативност.

Посланията на мравките към човечеството да бъдат
онагледени върху пана.



Организиране и реализиране на отделните етапи от 
изпълнението на проектната дейност

• Запознаване с проекта.

• Избор на име и лого на проекта.

• Отправяне на предизвикателство към учениците – с помощта на лупичка да надникнат в мравуняка в двора на училището и  да 

проследят живота на мравките.

• Създаване на дневник.

• Събиране на интересни факти за мравките.

• Запознаване с анатомията на мравките.

• Филм за живота в мравуняка отвътре.

• Проучване на социалния живот на мравките.

• Търсене на прилики с хората.

• Гараж за идеи - Съпоставяне на обществата на мравките с тези на човечеството и останалите групи насекоми. Извеждат 

положителните примери от обществото на мравките за важността на упоритата работа и мисленето за бъдещето,  под формата 

на послания към човечеството.

• Чрез мисловни карти запечатват информацията в дневника.

• Драматизация на приказката “Щурец и мравка”.

• Изготвяне на стори борд под формата на малки проекти за големи идеи.

• Танц на мравките.

• Какво научихме – рефлексия.

• Изготвяне на пано, върху което се онагледява наученото.





Изследване на мравуняка



Иновативен дневник за мравките



Изследване и набиране на информация



Мисловни карти



Работа в екип



Малки проекти за големи идеи







Какво научихме - рефлексия



ЗИН таблица

Знам Искам да знам Научих
В България и в други части на Земята има

мравки.

Колко видове мравки има по света и как

съжителстват с останалите общества насекоми?

В мравуняка всяка отделна мравка е

ангажирана с работа и се труди

неуморно – също като хората. Когато

разгледахме обществата на насекомите,

разбрах, че има и други организирани

насекоми. Научих за значението на

пчелите и за ролята им за

съществуването на човечеството.

Научик за връзката на човека с околната

среда и че насекомите също трябва да

се пазят.

Има повече от един вид мравки. Какво се случва вътре в мравуняка? Мравките имат собствен „интернет“ и

„фейсбук“.

Мравките живеят в мравуняк. Как чуват мравките? В мравуняка има „тоалетни“; „детска

градина; „училище“; „столова“;

„склад“; „болница“ и „апартаменти“.

Мравките са задружни. Колко дълго живеят мравките? Има много интересни видове мравки с

различни способности.

Мравките могат да носят тежки неща. Как общуват мравките помежду си? Хората ще живеят по-щастливо,

сплотено и задружно, ако се поучат от

мравките.



Готовите продукти – пана с послания



Емоционален завършек на проекта „Кралството на мравките 
изпраща послание на човечеството“



Използвани методи
• Наблюдение.

• Обърната класна стая.

• Беседа.

• Изследване и решаване на казуси.

• Симулации.

• Дидактични игри.

• Драматизации.

• Изготвяне на стори борд.

• Изследване и набиране на информация от чуждестранни източници.

• Мисловни карти.

• Интердисциплинарни връзки с другите предмети.



Необходими ресурси

• Филми.

• Информационни технологии.

• Технологии за виртуална реалност.

• Презентации.

• Лупи за изследване.

• Преводи на информация от чуждестранни източници.

• Природен дневник.

• Мисловни карти.

• Хартиени пана и материали за финализирането на проекта.



Линкове към източници
Видеа:

"Животът на мравките - Какво е да си мравка"

"Колонията на мравките отвътре"

"Градът на мравките"

"Мравките и отхапаната златна ябълка"

"На какво ни учат мравките за мозъка, рака и интернет"

Статии:

Уикипедия

"Животът на мравките в мравуняка"

"Какво ядат мравките"

"10 интересни факта за мравките"

"Невероятни факти за мравките"

"Мравките са открили земеделието милиони години преди човека"

"Защо светът на мравките превъзхожда нашия"

https://www.youtube.com/watch?v=q5b51qCxMS0
https://www.ted.com/talks/deborah_gordon_inside_the_ant_colony/transcript?language=bg
https://www.vbox7.com/play:167caa70
https://www.youtube.com/watch?v=RgjXv3oXEjU
https://www.ted.com/talks/deborah_gordon_what_ants_teach_us_about_the_brain_cancer_and_the_internet/transcript?language=bg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://bg.pestctrl.biz/muravi/vse-o-muravyah/zhizn-muravev/
https://bg.nationalgreenhighway.org/1293-what-do-ants-eat-description-photo-and-video.html
https://aboutlaserremoval.com/10-interesnih-faktov-o-muravyah-samie-interesnie-fakti-o-muravyah-dlya-detej-read-432028
https://miau.bg/n36-68618-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/mravkite-sa-otkrili-zemedelieto-milioni-godini-predi-choveka-1624275
https://www.investor.bg/web/456/a/zashto-svetyt-na-mravkite-prevyzhojda-nashiia--309420/


Благодарим Ви за 
вниманието!


