
ПРОЕКТ НА 3 „Д“ КЛАС ПО ДИЗАЙН
МИСЛЕНЕ

„СИНЯТА ПЛАНЕТА“

ДА НЕ ПОЗВОЛИМ СИНЯТА ПЛАНЕТА ДА СЕ

ПРЕВЪРНЕ В ПЯСЪЧНА ПУСТОШ



ПРОБЛЕМ : В ПРОЕКТА БЕ РАЗГЛЕДАН
ПРОБЛЕМА С ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА, ЗАЩОТО
НАЧИНЪТ ПО КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ ТОЗИ ЦЕНЕН
РЕСУРС, ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ НЕ САМО ВЪРХУ
НАШЕТО ЗДРАВЕ, НО И ВЪРХУ ВСИЧКИ ФОРМИ
НА ЖИВОТ.

Идея: 

Идеята на проекта е децата да се запознаят със значението

на водата, като част от всеки жив организъм и като дом за

милиарди биологични видове.

В него те опознават етапите на водния цикъл на Земята и

дейностите на хората, които причиняват недостиг на вода, 

след което избират решения за тяхното преодоляване и за

финал ще създадат макет, показващ подводния свят.

Проекта има междупредметни връзки с Математика, 

Човекът и природата и Технологии и предприемачество.



ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

1. Беседа за въвеждане проблема в проблема на проекта

2. Онлайн изследване за районите по света с недостиг на вода; 
разпространение и приложение на водата и др.

3. Снимков и видео материал по темата

4. Интервю със специалист- онлайн презентиране

5. Посещение на обект- пречиствателна станция

6. Демонстрация на опити

7. В обувките на хора от безводни райони



Изработване на постери за
измененията в клъстерите на водата
при външно въздействие.

Децата научиха, че в структурата на
клъстерите се запазва информация
при всяко влияние отвън.



Виртуално посещение на пречиствателна
станция с г-н Ивайло Лачев



Чрез онлайн интервю със специалист
от общината, учениците се запознаха
с водоснабдителните системи на град
Разград- 5 вододайни зони показани

на схемата и Водоснабдителна
система Дунав.





Запознаване с „невидимите“ води
на България:

• Грунтови води
• Карстови води
• Артезиански води
• Минерални извори

(работа в личния албум)



Изучаване свойствата и състоянията на водата-

подготовка на материали за лап бук



Отбелязване Денят на водата- 22 Март

Работа в екипи- изработване на постери



Отбелязване Денят на водата- 22 Март

Работа в екипи- изработване на постери



Какво означава воден отпечатък? –

видео материал

Изработване на материали по темата





Презентиране на
„Воден отпечатък“ 
в 1-ви „В“ клас



Изработване на лап бук включващ:

• Кръговрат на водата в природата
• Свойства на водата
• Растения и животни във водата
• Употреба на водата
• Състояния на водата
• Книжка с факти за водата
• Тематичен пъзел
• Гатанки за водата
• Водата в човешкото тяло
• Замърсяване и пречистване на водата
• Оцветявка „Морско дъно“



Какво научихме- рефлексия
• Влиянието на парниковия ефект върху водните
ресурси

• Отпадъци във водите от различни дейности на
човека

• Отпадъци причинени от екологични
катастрофи

• Идеи на децата за опазване на водата



Финал на проекта- макет „Морско дъно“



Финал на проекта-

макет „Морско дъно“


