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Клас Учебен предмет Тема Приложени иновации Учител 

2a БЕЛ; 

Родинознание; 

Изобразително 

изкуство 

Видове речници; Трудът 

на хората в родния край 

Работа с  онлайн тълковен 

речник- запознаване със 

значението на думата 

професия 

Златка Стайкова 

2в Околен свят Професия „ХУДОЖНИК“    
 

Презентация с преки участия. 

Моделиране с глина 
Елена Кирова 

3а Човекът и 

обществото 

Професия пожарникар Урок и тест в платформата 

Moodle 

Изложба от рисунки  на 

тема 

„Пожарникари спасители“ 

Донка Терзиева 

3б Човекът и 

обществото 

Професия художник Урок в Мoodle, 

упражнение в  Learning 

apps 

Стоянка Димитрова 

3б Човекът и 

природата 

Професия Художник - 

аниматор 

MOODLE, презентация, 

тест, практически 

занимания 

Цветелина 

Костадинова 

Клас Учебен предмет Тема Приложени иновации Учител 

1.а Родинознание Градинар „Познай растението“ - 

wordwall 

„Части на растенията“- 

wordwall 

Работен лист с лого „Млад 

градинар“ 

Пресаждане на Коледна 

звезда – практическа 

задача 

Засаждане на градинско 

цвете в саксия- 

практическа задача 

Градинар - презентация 

Даниела Кисьова 

1.а Занимания по 

интереси 

Групиране на професии : 

1.Професии в услуга на 

обществото 

2.Професии 

Презентация за видовете 

професии и тяхното 

групиране според различни 

признаци. 

Борислава 

Брайчева 



продаващи/произвеждащи 

продукти за потребление 

Проведени интерактивни 

игри в платформите 

Wordwall и LearningApps. 

Ролева игра :Групирай 

професиите по признаци 

услуга и стока. 

1.б Изобразително 

изкуство 

Моден дизайнер Чрез презентация и беседа 

учениците научиха много 

за професията, за 

качествата и уменията, 

които трябва да притежава 

един моден дизайнер, за 

развитието на модата през 

вековете, както и научиха 

любопитни факти живота и 

творчеството на световно 

известни модни дизайнери. 

Разбраха, че умението да 

се рисува добре и работата 

с компютър имат ключова 

роля в тази професия.С 

голямо желание и богато 

въображение децата 

създадоха свои модни 

проекти с помощта на 

различни материали. 

Галина Колева 

1.б Изобразително 

изкуство/Занимания 

по интереси 

Професия „художник-

приложник“. 

Презентация за видовете 

приложници. Оригинално 

представяне на професията 

, чрез изработка на изделия 

от пластелин и пластмаса. 

Мариана 

Атанасова 

1.в Час на класа Професия – главен готвач Презентация на тема – 

Какво е важно за 

професията главен готвач, 

изкуство с храна, 

ресторанти на вълнуващи 

места и необичайни 

ресторанти. 

Презентация – готвене 

вкъщи и хранене извън 

дома, култура на хранене; 

Игра – Познай кухненския 

прибор;  

Готвене – мляко с 

бисквити, гарнирано с 

плодове 

Лидия Георгиева 

1.в  ЦОД – занимания 

по интереси 

Главен готвач Запознаване с 

отговорностите  на главния 

готвач. Изработване на 

готварска шапка, съставяне 

Марика Бойчева 



на собствено меню. 

2.a Изобразително 

изкуство 

Дрехата като картина – 

професия моден дизайнер 

Запознаване с професията 

на моден дизайнер чрез 

различни средства – кратка 

презентация, фотоси, 

работа с онлайн тълковен 

речник – междупредметна 

връзка 

Златка Стайкова 

2.а  Занимания по 

интереси 

„Професии“ Работа с „Wordwall”, 

работа с презентация по 

темата. 

Габриела 

Земберова 

2.б Час на класа Професия писател Тълкуване на думата 

писател 

Беседа 

Творческо писане 

Елисавета 

Златанова 

2.б Занимания по 

интереси 

Професия „Екскурзовод“ Беседа, работа с учебна 

литература, ролева игра 

Ивелина Янева 

2.в Околен свят Професиите в града и 

селото 

Интерактивни игри, 

гатанки 

Ролеви - Познай кой съм. 

Елена Кирова 

2.в ЗИ „Професиите на моите 

близки“ 

Интерактивна игра, при 

която, чрез упражняване и 

затвърждаване на знания 

по БЕЛ, учениците 

посочват и групират 

професии по признак 

„правопис“. Аргументират 

се за дадения отговор. 

С помощ от учителя 

разказват какво знаят за 

изброените професии. 

Дават примери за свои 

близки и роднини, 

упражняващи професии от 

дадените в играта. 

Източник- авторова 

разработка в 

LearningApps.org 

Кремена Стойчева 

2.в ЗИ „Кой с какво работи?“ Интерактивна игра за 

откриване на съвпадащи 

двойки „професия – 

инструмент на труда“. 

Учениците свързват 

илюстративни примери за 

екипировка, оборудване и 

инструменти, които хората 

от различни професии 

използват за упражняване 

на ежедневната си дейност. 



Източник- общодостъпна 

разработка в 

LearningApps.org 

3.а Човекът и 

обществото 

Професия пожарникар Учениците участваха в 

тренажори и ролеви игри в 

различни опасни ситуации 

- локализираха пожар и 

направиха план за 

действие. Малките 

пожарникари изпълняваха 

команди по радиостанция. 

Разпъваха шланг, пазеха 

себе си, носеха 

отговорността за ближния, 

гасиха пожар и спасяваха 

човешки живот. Среща с 

пожарникар Николай 

Коралски 

Донка Терзиева 

3.а  ЗИ „Пожарникар“ Интерактивна игра, при 

която, чрез упражняване и 

затвърждаване на знания 

по БЕЛ, учениците 

отговарят на въпроси. 

Аргументират се за 

дадения отговор. 

Учениците разказват какво 

знаят за тази професия.  

Източник- авторова 

разработка в 

LearningApps.org 

След посещението на 

пожарникаря – гост 

Николай Коралски 

учениците отговаряха на 

въпроси свързани с тази 

достойна професия. 

Разказваха какво са 

запомнили, видели и какво 

ги е впечатлило от 

посещението му. 

Учениците чрез рисунки 

изразиха своето разбиране 

за работните задължения 

на пожарникаря. 

Ася Шурелова 

3.б Човекът и 

обществото 

 Среща с пожарникар 

Николай Коралски 

Среща с пожарникар 

Николай Коралски 

Учениците участваха в 

тренажори и ролеви игри в 

Стоянка 

Димитрова 



различни опасни ситуации 

- локализираха пожар и 

направиха план за 

действие. Малките 

пожарникари изпълняваха 

команди по радиостанция. 

Разпъваха шланг, пазеха 

себе си, носеха 

отговорността за ближния, 

гасиха пожар и спасяваха 

човешки живот 

3.б Човекът и 

природата 

Професия: Пожарникар MOODLE, Игра в 

wordwall, Беседа 

Цветелина 

Костадинова 

4.а Час на класа Запознах се с професиите. Индивидуално запознаване 

със съответната 

професията, след търсене 

на информация за 

нея.Практическо 

приложение – изработване 

на проект. 

Александрина 

Георгиева 

4.а  Занимания по 

интереси 

Художник-декоратор Презентация, беседа, 

изработване на снежни 

човечета от чорапчета и 

ориз 

Светлана 

Димитрова 

4.б Изобразително 

изкуство 

Анимация Практическо приложение и 

запознаване с анимацията. 

Потърсихме информация 

за историята на 

анимацията. Гледахме 

емблематични анимации от 

старите ленти. Направиха 

рисунки с любим 

анимационен герои. 

Татяна Георгиева 

4.б  Английски език Супермаркет Практическо приложение и 

запознаване със 

супермаркета. Изработване 

на проекти – щанд плод и 

зеленчук, пекарна, 

месарница. 

4.б  Занимания по 

интереси 

Професия архитект Изгледахме презентация, 

представяща професията 

архитект. Потърсихме 

информация за историята 

на архитектурата. 

Разгледахме различни 

проекти на къщи. 

Направиха рисунки и 

проекти на своята мечтана 

къща, като влязоха в 

ролята на малки архитекти. 

Милена Русева 



 

5.а Английски език Искам да стана писател 

или преводач 

Среща – разговор с 

писателя и преводач 

Кристофър Бакстън 

Александрина 

Недялкова 

5.б Английски език Искам да стана писател  Среща – разговор с 

писателя и преводач 

Кристофър Бакстън 

Ева Вълканова 

5. б Математика Професии, в които се 

прилагат знанията по 

математика 

Презентация и дискусия  

 

Светла Данданова 
6. а Професии, в които се 

прилагат знанията по 

математика 

Презентация и дискусия 

6. б Професии, в които се 

прилагат знанията по 

математика 

Презентация и дискусия 

6.б Час на класа Професия пожарникар Проведена беседа и 

нагледно занятие с 

представител на 

противопожарната служба 

-Бургас 

Жени Димитрова 

7.а История и 

цивилизации 

 

Професиите през 

Възраждането 

Презентация или проект от 

всеки ученик за отделна 

професия 

Ганка 

Харакчийска 

7.б Професиите през 

Възраждането 

Презентация или проект от 

всеки ученик за отделна 

професия 

7.а Занаятите през 

Възраждането, които се 

практикуват и днес 

Презентации от учениците 

и  беседа 

7.б Занаятите през 

Възраждането, които се 

практикуват и днес 

Презентации от учениците 

и  беседа 

7.а Български език и 

литература 

Изучаване на специалност 

„Българска филология“ и 

реализация след това. 

Презентация и беседа Таня 

Александрова 

9.а География Професия Метеоролог Изготвяне на прогнози за 

времето, Четене на 

синоптични карти; 

Вера Георгиева 


