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Клас Учебен предмет Тема Приложени иновации Учител 

1.а Родинознание 

Технологии и 

предприемачество 

Професия „Шивач“ Зашиване на копче  
презентация 

 

Даниела Кисьова 

1.а Занимания по 

интереси 

Професия „Танцьор“ Беседа, презентация Борислава 

Брайчева 

1.б Изобразително 

изкуство 

Ветеринарен лекар   Чрез презентация и 

беседа първокласниците 

научиха какви са 

особеностите на 

професията, какви 

качествата и уменията 

трябва да притежава 

ветеринарния лекар, 

разбраха  за произхода на 

професията, как се е 

развила тя във времето, 

какви трудности срещат 

ветеринарните лекари в 

работата си. Видяха част 

от инструментите и 

манипулациите, които се 

извършват с тях.  

В края на часа  изработиха 

кученце и котенце от 

хартия. 

Галина Колева 

1.б Занимания по 

интереси 

Професия  “Архитект ” Беседа, презентация, 

изработване на макет за 

градска инфраструктура. 

Марияна 

Атанасова 

1.в Родинознание Професия „Орнитолог“ Презентация, запознаваща 

учениците с професията на 

орнитолога – качествата, 

които  трябва да има човек, 

за да е добър орнитолог и 

къде  може да упражнява 

професията си. Запознаха 

се с любопитни факти за 

птиците, открити 

благодарение на 

наблюденията на 

Лидия Георгиева 

Марика Бойчева 



орнитолозите.  

Задача за учениците – 

Направиха хранилки за 

зимуващите птици. 

2.a Родинознание; 

Час на класа; 

Изобразително 

изкуство 

Професия „Еколог“ Презентация; беседа; игри; 

рисунки 

Златка Стайкова  

2.а Занимания по 

интереси 

Професия „Еколог“ Работа с Wordwall, работа 

с презентация по темата, 

опит. 

Габриела 

Земберова 

2.б Час на класа Професия „Музикант“ Музикантът Кр. Петков 

проведе беседа и 

представи професията 

музикант, разказа за 

устройството на 

акордеона;   демонстрация; 

акомпаниране с ДМИ 

Елисавета 

Златанова 

2.б Занимания по 

интереси 

Професия „ спортист “ Беседа, работа с учебна 

литература, спортна 

викторина, интерактивни 

игри от платформата 

Wordwall, споделяне на 

опит – спортуващи деца 

облякоха спортните си 

екипи и разказаха за 

спорта, който тренират. 

Ивелина Янева 

2.в Занимания по 

интереси: 

Клуб „Млад 

еколог“ 

Опазване на околната 

среда - професия 

„ЕКОЛОГ“    

Презентация 

“Обезлесяване“ 

Рециклиране на хартия 

Елена Кирова 

2.в Занимания по 

инетереси 

„Млад еколог“ Задълбочаване и 

затвърждаване на знанията 

за екологията, опазването 

на околната среда и 

рециклирането чрез: 

Използването на хартиени 

отпадъци (стари календари 

и други) за изработването 

на  дидактични материали, 

с които учениците да 

украсят класната стая. 

Продукт на проекта са 

хвърчила с таблицата за 

умножение. 

Кремена Стойчева 



3.а Технологии и 

предприемачество 

Професия  „Фризьор“ Презентация  

Демонстрация на 

фризьорски умения- гост в 

класната стая стилист 

Илиана Сталева. 

Съвети за поддържане на 

добър и здрав естетически 

вид на косата. 

Рисунки  на тема „Моята 

любима прическа“ 

Донка Терзиева 

3.а Занимания по 

интереси 

Професия  „Фризьор“ Учениците изгледаха 

презентация свързана с 

професията „фризьор“ и 

събеседваха по темата. 

Аргументират се за 

дадения отговор. 

Учениците разказват какво 

знаят за тази професия.  

Източник- авторска 

презентация 

След посещението на 

фризьор – гост Илиана 

Сталева учениците 

отговаряха на въпроси 

свързани с тази професия. 

Разказваха какво са 

запомнили, видели и какво 

ги е впечатлило от 

посещението му. 

Учениците чрез рисунки 

изразиха своите любими 

прически. 

Ася Шурелова 

3 б Технологии и 

предприемачество 

Професия  „Фризьор“ Презентация  

Демонстрация на 

фризьорски умения- гост в 

класната стая стилист 

Илиана Сталева. 

Съвети за поддържане на 

добър и здрав естетически 

вид на косата. 

Рисунки  на тема „Моята 

любима прическа“ 

Стоянка 

Димитрова 

3 б Човекът и 

природата 

Професия  „Фризьор“ Презентация  

Демонстрация на 

фризьорски умения - гост в 

класната стая стилист 

Илиана Сталева. 

Съвети за поддържане на 

добър и здрав естетически 

Цветелина 

Костадинова 



вид на косата. 

Рисунки  на тема „Моята 

любима прическа“. 

4.а Занимания по 

интереси 

Моден дизайнер Презентация, беседа, 

изработване на скици с 

модели 

Светлана 

Димитрова 

4.б Човекът и 

природата 

Технолог в мандра Практическо приложение и 

запознаване с професията 

технолог. Представяне на 

подсирване, подквасване и 

откриване на нишесте в 

киселото мляко. 

Изработване на рисунки 

„От къде идва млякото“ – 

проследяване на пътя, 

които изминават млечните 

продукти преди да стигнат 

до нашата трапеза. 

Татяна Георгиева 

4.б  Занимания по 

интереси 

Професия „Технолог“ На гости ни беше майката 

на Александра от нашия 

клас, която представи 

своята професия с 

помощта на подробна 

презентация. В нея беше 

описано как се 

транспортира млякото, 

през какви изследвания 

минава в лабораторията, 

условията, при които се 

съхранява и т.н. Нагледно 

показа как се прави сирене 

и демонстрира как да 

разпознаваме истинското 

от фалшивото мляко. 

В часовете по занимания 

по интереси децата 

нарисуваха своите любими 

млечни продукти. 

Милена Русева 

5.б Час по изобразително 

изкуство 
Професия „Мебелист“ Проведена беседа и 

презентация . Рисуване на 

мебели 

Валентина 

Димитрова 

5. а/б Човекът и 

природата 

Професия „Еколог“ Презентация и беседа Ваня Желева 

7.a/б Биология и ЗО Професия „Градинар“ Запознаване с професията, 

презентации, доклади на 

учителя и учениците;  

Вера Георгиева 

6.а/б История и 

цивилизации 

Професиите свързани с 

морето на: рибаря, 

моряка, водолаза, 

хотелиера 

Презентации Ганка 

Харакчийска 



 

5 .б История и 

цивилизации 

Професията на свещеника  

в Древността, 

Средновековието и днес 

Презентация 

5.б Краезнание Труда на хората в Бургас 

и техните професии 

Проекти / под формата на 

презентации, табла / 

5.а История и 

цивилизации 

Професиите в Древен 

Египет и Древна 

Месопотамия 

Проекти / под формата на 

презентации, табла / 

5.б Английски език Professions of the future 

(Професиите на 

бъдещето) 

Презентация, дискусии,  Ева Вълканова 

 

5.б Час по ФВС Професия 

„Професионален 

спортист“ 

Лектор, беседа Жанета Костова 

6.а ЧК Професия „Орнитолог“ Беседа, презентация, видеа Жени Димитрова 

9.а Час на класа  Професия „Адвокат“  Презентация и дискусия Желязко Янев 

6.а ЧК Професия „Орнитолог“ Беседа, презентация, видеа Михаела 

Александрова 

8.а Гражданско и 

здравно 

образование 

Специалист “Дигитален 

маркетинг“ 

Презентация направена от 

децата  и беседа 

Мирела Славова 

5.б Математика Как намират приложение 

знанията по математика в 

професиите „Инженер“ и 

„Счетоводител“ ? 

Презентация и дискусия Светла Данданова 

7.а Час на класа Професии на бъдещето Презентация и беседа Таня 

Александрова 

5.а/б ЧК Професия „Юрист“ Гост-лектор Силвия 

Полихронова 

Фани Пеева 


