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Доверие 
 

Възрастова група 6-10 
 

Навик - обяснение Увереност: 
Използване и управление на информацията. 
Положително мислене, отворено съзнание, 
самоувереност. 

Речник на 
термините 

Щастлив, комфортен, приятелски настроен, оптимист, 
общителен, забавен, с отворени очи, разговорлив, 
креативен, позитивен, трудолюбив, самочувствие, 
самоувереност, самоуверен, търпелив, гъвкав, 
надежден, умен, готин, смел 
сам, скучен, отегчен, тревожен, безпокойство,  
депресия, 
затворен, интроверт, несигурен, мързелив, счупен, 
интроверт, срамежлив, тих 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

 
Бяла дъска, фотокопия, книга за ученика 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

• Мозъчна атака в целия клас на тема УВЕРЕНОСТ 
• Прочетете работния лист и решете дали имате 

фиксирана нагласа или нагласа за растеж. 
Обяснете защо. 

• На две двойки ученици са зададени две нови теми: 
Двете двойки ще трябва да представят темите на 
своите съученици. 

"торба с трикове" 
полезни съвети 
и предложения за 
учениците 

Учениците се приканват да използват много прост 
език и могат да използват мисловни карти. 
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Доверие  
 
 
ГРУПА 10- 
14 

 
 
ВЪЗРАСТОВА 

 

Навик - обяснение Самоувереност: качеството да сте сигурни в 
способностите си или да имате доверие в хората, 
плановете или бъдещето. 

Речник на 
термините 

Доверие = да вярваме, че някой или нещо е 
добро, честно или надеждно 
Смелост = способността да се правят неща, които 
са опасни, страшни или много трудни. 
Избор = набор от неща, варианти, възможности, от 
които можете да избирате 
Мъдрост = способността да се вземат добри  
решения въз основа на знания, опит или интуиция. 
Енергия = енергията, от която тялото ви се нуждае, за 
да извършва 
физически неща. 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

 
Материали за раздаване, химикал и хартия, маркер, 
дъска 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Цел:. Тази дейност ще ви помогне да развиете 
положително отношение към себе си. 
В края на дейността ще можете да: да 
идентифицирате възможни проблеми; 
Да разглеждате и анализирате нещата от гледната 
точка на друг човек; 
Да предлагате решения за ефективно справяне с 
проблемните ситуации; 
Да общува самоуверено в конкретни ситуации. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Чувствайте се горди от това, 
което можете да направите! 
Вижте добрите неща в себе си! 
Вярвайте в себе си, дори когато не се справяте 
добре в началото! Чувствайте се харесвани и 
приети! 
Приемете себе си, дори когато допускате грешки! 
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1. Прочетете историята на Зени: 
 
 

ТРЕВОЖНИТЕ ПИСМА 
 
 
 
В един прекрасен есенен следобед Зени току-що се беше събудила от 
следобедната си дрямка. Баба ѝ вече беше приготвила малка закуска. Докато 
се наслаждаваше на закуската си, детето си мислеше за домашните, които 
имаше за следващия ден. След това се сети за няколко упражнения по 
математика иһттр://....о, не!//......осъзна, че трябва да довърши онази страница с 
буквиһттр://....Какво бреме! Тя се ужасила, защото трябвало да напише тези 
букви. Никога не беше успявала да пише толкова спретнато и красиво, колкото 
Еми, нейната съученичка на бюрото. Страхуваше се, че и този път Еми отново 
ще се подиграе на писането ѝ. Както лесно можете да си представите, Зени 
първо изработи упражненията по математика, които толкова много й  
харесваха! След това дойде време за буквите. 

 
"Това е твърде трудно! Не мога да го направя! каза Зени и се разплака. 

 
"Не плачи, дете мое! каза й баба тихо. Ти си умно и трудолюбиво момиче. 
Опитай се да се съсредоточиш. Ще успееш. Писмата никога няма да бъдат 
такива, каквито искаш, ако продължаваш да плачеш, вместо да намериш 
решение. Вземи писалката, не я дръж толкова силно и се опитай да напишеш 
писмото, сякаш правиш малка рисунка. 

 
"Не мога да пиша толкова красиво, колкото Еми! Сигурно нещо не е наред с 
писалката ми. Сигурно затова и аз не успях да пиша чисто и калиграфски в 
училище. Искам писмата ми да са перфектни! 

 
"Някои неща можеш да правиш много добре, а други - не", отговори баба 
спокойно. Опитай се да пишеш колкото можеш по-правилно!" 

 
Зени заспа с мисълта за домашната си работа, която изглеждаше толкова 
ужасна. През нощта тя сънува, че буквите в тетрадката ѝ се отнасят за нея. Те 
разказваха колко добре се е справила на състезанието по математика, колко 
много помага на баба си в домакинската работа, колко много обича сестра си, 
колко търпелива е с нея и колко красиво си играят заедно. Чуваше писмата, в 
които пишеше, че не ѝ се сърдят, защото не може да пише толкова спретнато 
като Еми, и че оценяват усилията ѝ. 

 
На следващия ден в училище Зени си спомни за съня си. Тя събра сили и 
разказа на колежката си: 

 
"Добър съм по математика. Можеш да пишеш прилежно. Човек не може да 
бъде добър във всичко. А аз се старая много, нали знаеш! 

 
Еми се извини. Съжаляваше, че се е присмяла на Зени. Разбра, че момичето е 
било право: Човек не може да бъде добър във всичко. 
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Дейност 1. 
Напишете два въпроса въз основа на текста "Смущаващите писма" 

 

Дейност 2. 
Зени се нуждае от вашата помощ. Напишете съвет, с който да 

прогоните страха ѝ и да си върнете доверието ѝ. 

 
 
 

1............................................................................................... 
.................................................................................................. 
................................................................................................. 
2............................................................................................... 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 
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Дейност 3. 
 
Чели ли сте историята на Зени? Напишете на дланта на детето 
петте качества, които притежава Зени, както се вижда от текста. 

 

 
Дейност 4. 

 
Напишете на бележката по-долу момент/ситуация, в която сте изпитвали 
страх. 

 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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Дейност 5. 
Това е "Дървото на качествата". Нарисувайте на четирите му 
клона по едно листо и напишете върху него качеството, което 
притежавате. 
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Доверие  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - обяснение Увереност: 
Използване и управление на информацията. 
Положително мислене, отворено съзнание, 
самоувереност. 

Речник на 
термините 

Щастлив, комфортен, приятелски настроен, оптимист, 
общителен, забавен, с отворени очи, разговорлив, 
креативен, позитивен, трудолюбив, самочувствие, 
самоувереност, самоуверен, търпелив, гъвкав, 
надежден, умен, готин, смел 
сам, скучен, отегчен, тревожен, тревожност, 
депресиран, откъснат, интроверт,  несигурен, 
мързелив, счупен, интроверт, срамежлив, тих 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

 
Бяла дъска, фотокопия, книга за ученика 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

• Мозъчна атака в целия клас на тема УВЕРЕНОСТ 
• Прочетете работния лист и решете дали имате 

фиксирана нагласа или нагласа за растеж. 
Обяснете защо. 

• На две двойки ученици са зададени две нови теми: 
Двете двойки ще трябва да предоставят темите на 
своите 
съученици. 

"чанта с трикове" 
полезни съвети 
и предложения за 
учениците 

 
Учениците се приканват да използват много прост 
език и могат да използват мисловни карти. 
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Работен лист / упражнения 
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Доверие  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - обяснение ДОВЕРИЕ - ОНЛАЙН АКТИВНОСТ 

Речник на 
термините/ 
фразите 

• Тази песен е посветена/ говори за/ занимава се 
сһттр://..... 

• любов, чувства, болка, религия, душа, 
приятелство, край на една връзка, отчаяние, 
покана да живееш и да се наслаждаваш, 
човешки права, желание, страст, загуба, 
ревност, щастие, тъга, лудост, гняв, чудене, 
младост, свобода, места, хора, животни, 
проблеми 

• Певицата е ........ . / Той е отһттр://....... . 
/Изпълнява се от....... 

• Това е момчешка група, наречена....... . 
 

• тя/той разказва история, разказва за 
своите минали преживявания/ 
мисли/спомня си, когатоһттр://..... 

• Както можете да прочетете тук.......... 
• Всъщност тук можете да прочетете, чеһттр://...... 
• На този ред се казва............, което 

означава............ 
Основни 
инструменти/ 
материали 

Интернет връзка, компютър, уеб камера 
Видеоклип в YouTube, YouTube Catcher, 
текстове от А до Я 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

ДА ПРЕДСТАВИТЕ ПЕСЕН НА КЛАСА СИ 
(индивидуална дейност) 
Вие сте учител за един ден. 

• Споделете/прожектирайте видеоклипа с текста 
на любимата си песен. 

• Преди да пуснете музикалния видеоклип, 
дайте някои основни данни (заглавие, 
певец, за какво се пее). 

• Спирайте видеоклипа по всяко време, когато 
искате класът да се съсредоточи върху 
репликите, изразяващи или предаващи смисъла 
на песента. 

"чанта с трикове" 
полезни съвети 
и предложения за 
учениците 

 
Тази дейност може да бъде и работа по двойки 
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Работен лист / упражнения 
 

Бруно Марс 
"Разчитай на 

мен" 
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk 

 
 
Ако някога се окажеш заседнал насред морето, 

ще прекося света, за да те намеря. 

 
Ако някога се изгубиш в тъмното и не можеш да 

видиш, аз ще бъда светлината, която ще те води. 

 
Откриваме от какво сме направени 

Когато сме призовани да помогнем на нашите приятели в нужда 
 
 
Можеш да разчиташ 

на мен Като 1, 2, 3 

Ще бъда там 

И знам, че когато имам 

нужда, мога да 

разчитам на теб 

Като 4, 3, 2 

Ще бъдеш 

там 

Защото това се очаква да правят приятелите 
 
 

Ако се мяташ и въртиш и 

просто не можеш да заспиш, 

Ще изпея песен до теб 

И ако някога забравиш колко много означаваш 

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
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за мен, всеки ден ще ти напомням. 
 

Откриваме от какво сме направени 

Когато сме призовани да помогнем на 

нашите приятели в нужда Можете да 

разчитате на мен 

Като 1, 2, 3 

Ще бъда там 

И знам кога имам нужда от него 

Мога да разчитам на теб 

Като 4, 3, 2 Ще бъдеш там 

Защото това се очаква да правят приятелите 
 
 

Винагище имаш моето рамо, когато 

плачеш Никога няма да те пусна, 

никога няма да се сбогувам 

Знаете ли. 

Можеш да разчиташ 

на мен Като 1, 2, 3 

Ще бъда там 

И знам, че когато имам нужда, мога да 

разчитам на теб Като 4, 3, 2 

И вие ще бъдете там 

'Защото това се очаква да правят 

приятелите Ти можеш да разчиташ на 

мен, защото аз мога да разчитам на теб. 
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Организация и ред 
 

Възрастова група 6-10 
 

Навик - обяснение Организация и ред 
Организацията е система от дейности за постигане на 

определена цел. Тази цел е да се опишат и изпълнят 
задачите за деня. По този начин вие сами си създавате 
ред. 

Речник на 
термините 

Организация на времето - подреждане на всички 
дейности през деня 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Цветни моливи 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

1. Слушайте инструкциите на учителя си. 

2. Нарисувайте копие на картинката в момента, в 
който направите някои от тях в правилния цвят. 

3. Можете да създадете свой собствен в "Моята идея". 

4. Ако рисунката е по-трудна, можете просто да я 
оцветите с правилния цвят. 

5. Запазете снимката си или я дайте на учителя, за 
да я запази за следващия път. 
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"торба с трикове" 1. Следвайте своя млечен продукт на времето! 

2. Интересно: Значения на 

цветовете: синьо - кара хората 

да мечтаят 

розово - безгрижен 

цвят червено - цвят 

на смелостта 

жълто - усещане за 

движение кафяво - цвят на 

сигурност зелено - цвят на 

природата 

сиво - цвят на хармонията 

лилаво - напомня за магия и фантазия 

оранжево - цветът на ентусиазма 

3. Забавлявайте се! 
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Работен лист / упражнения 
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УПЪТВАНЕ 
 
 
 

Дейнос 
т 

Цвят Снимка 
 
 

ПроучванеСиво 
 
 
 
 
 

RestPink 
 
 
 
 
 

Играйте с приятелиЧервено 
 
 
 
 
 

Моето хобиЖълт цвят 
 
 
 
 

Прочетете книгаBlue 
 
 
 
 
 
 

WalkGreen 
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Семейство Кафяв 
 

 
 

Време за сън Orange  

 
 
 

Моята идея Лилаво Нарисувайте своята 
картина. 

 



 Книга за ученика 
 
 
 

Организация и ред  
 
 
ГРУПА10- 14 

 
 
ВЪЗРАСТОВА 

 

Навик - обяснение Организацията е система от дейности за постигане 
на 
определена цел. Тази цел е поръчка. Дейностите са 
свързани със създаването, уреждането и 
следването на различни правила. 

Речник на 
термините 

Правило - нещо, което ни позволява или не ни 
позволява да правим нещо 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

 
писалка, ножица, лепило и голямо парче картон 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Разделете учениците на 4 групи. Всяка група трябва 
да напише поне 4 правила, които трябва да се 
спазват в училище и изобщо, за да можем всички да 
бъдем учтиви и да се чувстваме по-добре. Трябва да 
изрежете правилата по черната линия. Един от всяка 
група ще трябва да прочете написаните правила, но 
вие ще трябва да изберете кой от тях. Разполагате с 
8 - 10 минути за работа. След това ще се 
придържаме 
на голям картон. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Правилата трябва да са само 
положителни Не пишете 
отрицателни изречения. 

 

Работен лист / упражнения.... 
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Организация и ред  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - обяснение 
 
Напишете 
обяснението си 
вдясно 
Речникът на 
термините ще ви 
помогне да се 
запознаете с тях. 

 

Речник на 
термините 

Организация - система от дейности за постигане на 
конкретна цел. 
Ред - Последователност 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

 
Работен лист и химикал 

Кратка инструкция 1. Имате работен лист. 
2. Опитайте се сами да завършите собствения си план 

за следващата седмица. 
- имате 15 минути за работа. 

3. Можете да съставите и напишете плановете си за 
следващата ваканция 

"торба с трикове" ВАЖНО! 
Трябва да сте концентрирани по време на 
планирането Опитайте се да направите 
най-добрия план за следващата седмица. 
Записвайте само положителни намерения 
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Да планираме седмицата / следващата почивка 
 
 
 

Понеделник 
Нещо за 
ядене днес 

Сутрин 1 
2 

 

Следобед 1 
2 

 

Вечерта 1 
2 

 

 
Вторник 

Нещо за 
ядене днес 

Сутрин 1 
2 

 

Следобед 1 
2 

 

Вечерта 1 
2 

 

 
Сряда 

Нещо за 
ядене днес 

Сутрин 1 
2 

 

Следобед 1 
2 

 

Вечерта 1 
2 

 

 
Четвъртък 

Нещо за 
яжте днес 

Сутрин 1 
2 

 

Следобед 1 
2 

 

Вечерта 1 
2 

 

 
Петък 

Нещо за 
яжте днес 

Сутрин 1 
2 
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Следобед 1 
2 

 

Вечерта 1 
2 

 

 
Събота 

Нещо за 
ядене днес 

Сутрин 1 
2 

 

Следобед 1 
2 

 

Вечерта 1 
2 

 

 
Неделя 

Нещо за 
ядене днес 

Сутрин 1 
2 

 

Следобед 1 
2 

 

Вечерта 1 
2 

 

  

ЦЕЛ / ЗАДАЧА 

 
Бележки 
Не 
забравяйте 

 1. 1. 

2.  

3. 2. 

4.  

5. 3. 
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Организация и ред  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - обяснение 
 

Напишете 
обяснението си 
вдясно 

 

Речник на 
термините 

 
Опитайте се 
да определите 
термините 
И обсъдете с 
партньора си 
значението на всяка 
от тях. 

Ежедневен 

планер 

Цели 

Спешни 

приоритети 

Крайни срокове 
Основни 
инструменти/ма 
териали 

Тетрадка/годишен планник 
Химикалки, цветни моливи, 
стикери 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Опитайте се да попълните 
информацията във всяка част/параграф. 
Обърнете внимание на планирането на 
дневните цели. 
Бъдете внимателни: за минали и предстоящи крайни 
срокове. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Бъдете позитивни и пишете всичко важно! 
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Работен лист / пример 
 
 
 

 

ПЛАНОВЕТЕ МИ ЗА ДНЕС 

 

дата ....../....../........ 
 
ЦЕЛИ за днес - max 2 1. 

2. 

 
СРОЧНО/ПРИОРИТЕТНО - не 
повече от 3 1. 

 
2. 

 
3. 

 
КАКВО ДА ПРАВИТЕ 

 
1. Училище  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

2. Начало 

 
ПРИСЪЕДИНЯВАНИЯ/е 

 
лектронна поща 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ЗАБЕЛ 

ЕЖКИ 

 
JOKES 

 
Благодарен съм за ......... 

 
МОЯТ РЕЗУЛТАТ 

 
Оцветете кутиите 
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Решаване 
на 
проблеми 

 
 
Възрастова група 6-10 

 

Навик - обяснение Разрешаване на проблема 
Решаването на проблеми е способността да се 
намират отговори/решения (теоретични или 
практически) на предизвикателните ситуации, пред 
които сте изправени. 

Речник на 
термините 

Проблемът = ситуация, която трябва да се реши, нещо, 
което трябва да се промени. 
Решението = отговорът, решението на проблема; 
Конфликтът = противопоставяне, борба; двама или 
повече души, които имат различни мнения/възгледи за 
дадена ситуация; Поведението = начинът, по който 
човек действа, това, което можем да забележим, че 
другитеправят (жестове, мимика, поза на тялото и т.н.) 
Оценка = измерване, претегляне, сравняване 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Техниката за решаване на проблеми ABCDE 
A. Анализ на проблема (Какъв е проблемът? 
Какво трябва да променя? Кога/къде се появява 
проблемът? Кой е засегнат?) 
B. Мозъчна атака за възможните решения на 
проблема (Кои са възможните решения?) 
C. Последиците от прилагането на решенията на 
практика (Кои са последиците, резултатите, 
положителните/отрицателните ефекти или 
краткосрочните/дългосрочните ефекти от 
прилагането на решенията на практика?) 
D. Вземане на решение (Избирам най-доброто 
решение, като вземам предвид 
идентифицираните последствия или наличните 
ресурси, пречките, бариерите). 
E. Оценка на ефективността на избраното 
решение (Как се чувствам? Какво се е променило? 
Какво съм научил?) 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

В края на дейността ще можете да: 
• Идентифицирайте възможните проблеми; 
• Упражнявайте способността си да 

разпознавате/мислите от гледната точка на друг 
човек; 

• Генериране на решения за решаване на 
предизвикателни ситуации в 
подходящ начин, използвайки техниката за 
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 решаване на проблеми ABCDE; 
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 • Упражнявайте уменията си за асертивно общуване 

в конкретен контекст на социално взаимодействие. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

• Проблемът не се крие в човека, а в 
недоброжелателното и неприятелско поведение на 
този човек. 

• Знаете, че има проблем, когато възникне конфликт 
между двама или повече души, които проявяват 
различни нужди, поведение, нагласи и желания към 
едно и също нещо или ситуация. 

• За всеки проблем има поне едно решение или дори 
повече! 

• Бъдете оптимисти, творци и вярвайте в 
способността си да намирате решения на 
проблемите си! 
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Приложение 1 
 

Какъв е проблемът? 

.......................................................................................... 

Кого включва/засяга този проблем? 

............................................................................................ 

Как/кога се проявява този проблем? 

............................................................................................. 

Какви са очакваните резултати след решаването на проблема? 

............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Какъв е проблемът? 

................................................................... 

Кого включва/засяга този проблем? 

................................................................... 

Как/кога се проявява този проблем? 

...................................................................................... 

Какви са очакваните резултати след решаването на проблема? 

...................................................................................... 

...................................... 
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Приложение 2 - Работен лист 
Техника за решаване на проблеми ABCDE 

 
A. Анализ на проблема (Какъв е проблемът? Какво трябва да 

променя? Как/кога се появява? Кой е замесен/засегнат?) 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

B. Мозъчна атака на възможните решения на проблема (записваме 
възможните решения по творчески и оптимистичен начин, като 
изхождаме от убеждението, че всеки проблем има поне едно 
решение, ако не и няколко!) 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

C. Последици от прилагането на решенията на практика (Какви са 
последиците, резултатите, положителните/отрицателните или 
краткосрочните/дългосрочните ефекти от прилагането на тези 
решения на практика?) 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

D. Вземане на решение (Избрах най-доброто решение, като взех 
предвид последиците, които предварително съм определил, или 
наличните ресурси, пречките, затрудненията и т.н.) 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

E. Оценка на ефективността на избраното решение (Как се чувствам? 
Какво се е променило? Какво научих?) 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 
Оценка на дейносттаОтбележете мнението си с Х. 
 

Сега мога да 

Много добре 
 

 
 

Доб 
ре 

 

 

С трудности 
 

 
 

Определяне на проблема    
Помислете за проблема    
Планирайте решение    
Прилагане на плана в действие    
Обмисляне на извършеното    
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Решаване на 
проблеми 

 
 
 
ГРУПА10- 14 

 
 
ВЪЗРАСТОВА 

 

Обяснение на навика Речникът на Уебстър определя решителността 
като: твърдост на целта; юридическа или официална 
решителност; решение или решителност да се следва 
някакъв курс на действие; твърдост на целта или 
намерението; решителност в намирането на решение; 
твърда решимост да се направи нещо; формална 
силна решимост да се успее в нещо; чертата да си 
решителен. 
олут според речника на vocabulary.com. 

Речник на 
термините 

Навик 
Решите 
лност 
Цел 
Решителност 
Действие 
Решение 
Решителност 
Решаване на задачи 
Смесване на 
компоненти Видове 
смеси 
Методи за разделяне на компонентите на смес 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

- Лист за планиране; 
- Материали: щипки, едра сол, боб и пясък; 
- Лабораторен материал от различните методи за 
разделяне: магнетизъм, пресяване, филтриране, 
екстракция с разтворител и изпарение. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/determination
https://www.ldoceonline.com/dictionary/succeed
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Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Стъпка 1 - Представяне на проблема 
Джон беше сам вкъщи по време на затварянето на 
училището Кови-19. 
Тъй като му липсват експерименталните часове по 
химия, той решава да направи няколко експеримента в 
лабораторията по химия в дома си - кухнята. 
Той смесва различни материали на случаен принцип в 
един контейнер. Започна с добавяне на сол към 
няколко клипса, които имаше на бюрото си, след това 
добави малко боб и накрая отиде да вземе парче фин 
пясък от терасата си. 

 
Клипси + едра сол + боб + фин пясък 

Той разбърка, за да види какво се случва. И се 
натъкнал на много странна смес! 
После си спомни, че майка му не би искала да види 
бъркотията, която беше направил в кухнята, когато тя 
се прибра. И 
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 дори да изхвърли всичко на боклука, майка му ще 

забележи, че е похарчил клипс, боб и сол. 
Джон започна да измисля план как да отдели всички 
съставки на сместа и накрая щеше да успее да ги 
постави на правилното място, без майка му да 
забележи нищо. Как мислите, че Джон е направил 
това? 
Стъпка 2 - Насоки за решаване на проблема 
Като Джон трябва да съставите план, следвайки тези 
стъпки: 
1. Определете проблема; 
2. Помислете за проблема; 
3. Планирайте решение; 
4. Приложете плана в действие; 
5. Обмислете направеното. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

За да можете да извършите всяка от предходните 
стъпки, прочетете внимателно следните предложения: 

 
1. Определяне на проблема 
- напишете списък на това, което знаете за проблема, и 
определете знанията, които ще са ви необходими, за 
да го разберете (и евентуално да го решите); 
- След като съставите списък на това, което знаете, 
определете какво все още не знаете за проблема. 

 
2. Помислете за проблема 
- да размишлявате върху проблема; 
- събиране на подходяща информация за знанията, 
свързани с решаването на проблема. 

 
3. Планиране на решение 
- да обмислите възможни стратегии; 
- да изберете най-добрата стратегия. 

 
4. Прилагане на плана в действие 
- бъдете търпеливи - проблемът невинаги се решава 
от първия опит; 
- бъдете упорити - ако планът не проработи веднага, 
не се отказвайте и опитайте друга стратегия. 

 
 
5. Обмисляне на направеното 
- След като намерите решение, трябва да си зададете 
следните въпроси: 
. има ли смисъл от решението? 
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 . отговорих ли на всички въпроси? 

. какво научих от този процес? 

. можех ли да реша проблема по друг начин? 
6. Попълнете таблицата, за да оцените дейността. 

 
Оценка на дейността 
Отбележете мнението си с Х. 

 
Сега мога да Много 

добре 
Доб 
ре 

С трудности 

Определяне на проблема    

Помислете за проблема    

Планирайте решение    

Прилагане на плана в действие    

Обмисляне на извършеното    
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Приложение 1 
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Решаване на 
проблема 

 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - обяснение Разрешаване на проблема 
Речникът на Уебстър определя решителността като: 
поставяне на цел; ле- гална или официална 
решителност; решение или решимост да се следва 
някакъв курс на действие; твърдост на целта или 
намерението; решителност да се намери решение; 
твърдо решение да се направи нещо; силна формална 
решимост да се постигне успех в нещо; 
характеристиката да бъдеш решителен. 
според vocabulary.com. 

Речник на 
термините 

Цел на 
решаван 
е на 
навика 
Определяне 
Действие 
Решение 
Решаване на проблеми 
Киселинни, основни и неутрални разтвори 
Киселинно-алкални 
показатели Киселинно- 
алкални реакции 

Ресурси и мате- 
риали 

Лист за резолюция; 
Разтвори: лимонов сок, оцет, дестилирана вода, 

солена вода, сода за хляб (бакпулвер), разтворена 
във вода; 

Лабораторни консумативи: часовникови стъкла и 
универсален индикатор 

пипер. 
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Кратки инструкции 
за сесиите или 
дейностите 

Стъпка 1 - Представяне на проблема 
Мария се разхожда в градината на баба си. Беше 
прекрасен пролетен ден, слънцето грееше, а цветята 
бяха красиви и пъстри. Мария харесала цветята на 
баба си и решила да откъсне няколко, за да ѝ ги 
предложи. Случило се обаче най-лошото... в едно от 
тях имало пчела и накрая я ухапала. Тя изтичала 
вкъщи и заедно с баба си трябвало да решат какво 
могат да сложат в ръката си, за да облекчат болката от 
пчелното ужилване. 
Как могат да решат проблема? 

Стъпка 2 - Насоки за решаване на проблема 
Направете като Мария - съставете план, като следвате 
стъпките по-долу: 
1. Определяне на проблема 
2. Помислете за проблема 
3. Планирайте решение 

 4. Прилагане на плана в действие 
5. Обмисляне на направеното 



 Книга за ученика 
 
 
 

"Торба с трикове 
"полезни съвети и 
предложения за 
ученици 

За да можете да извършите всяка от предходните 
стъпки, прочетете внимателно следните предложения: 

 
1. Определяне на проблема 

- изследване на течността, останала от ужилването на 
пчелата; 

- да определите знанията, които ще са ви необходими 
за решаване на проблема. 

 
2. Помислете за проблема 

- размишлява върху проблема; 
- събира подходяща информация за знанията, 

свързани с решаването на проблема. 
 

3. Планиране на решение 
- да разгледате наличните решения и материали и да 

определите възможни стратегии за постигане на 
решение; 

- да изберете най-добрата стратегия. 
 

4. Прилагане на плана в действие 
- бъдете търпеливи - проблемът не винаги се решава от 

първия път; 
- Бъдете упорити - ако планът не проработи веднага, 

не се отказвайте и опитайте друга стратегия. 
 

5. Обмисляне на направеното 
- след като намерите решение, трябва да 
зададете следните въпроси: 
. Има ли смисъл от решението? 
. Успяхте ли да отговорите на всички въпроси? 
. Какво научихте от този процес? 
. Можехте ли да решите проблема по друг начин? 

 
6. Попълнете таблицата, за да оцените 
дейността. 

 
 
 
 
Оценка на дейносттаОтбележете мнението си с Х. 
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Решаване на 
проблема 

 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - обяснение Разрешаване на проблема 
Речникът на Уебстър определя решителността като: 
поставяне на цел; ле- гална или официална решимост; 
решение или решимост да се следва някакъв курс на 
действие; твърдост на целта или намерението; 
решителност да се намери решение; твърдо решение 
да се направи нещо; силна формална решимост да се 
постигне успех в нещо; характеристиката да бъдеш 
решителен според vocabulary.com. 

Проблемът съществува, когато има ситуация, която 
искате да разрешите, но решението не е  лесно 
видимо. Решаването на проблема е процесът, чрез 
който се разрешава непознатата ситуация. Ситуация, 
която е проблем за един човек, може да не е проблем 
за някой друг. 

Една от най-полезните стратегии за разбиране на 
проблема и получаване на идеи за решение е да се 
правят скици и диаграми. Най-вероятно сте чували 
израза "Картината струва хиляда думи". 

Целта на това занимание е да помогне на учениците  
да се запознаят с процеса от четири стъпки и да ги 
запознае с една от най-често използваните стратегии 
за решаване на проблеми - изготвянетона      чертеж. 

Речник на 
термините 

Навик 
Проблем 
Цел 
Решаван 
е Цел 
Разбиране на проблема 
Изготвяне на план 
Изпълнение на 
план Поглед 
назад 
Определяне 
Действие 
Изготвяне на 
скици/диаграми 
Решаване на проблеми 
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Ресурси и мате- 
риали 

Работен лист с 3 задачи от ежедневието за решаване 
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Кратки инструкции 
за сесиите или 
дейностите 

Практиката прави нещата перфектни! 

Прочетете следните задачи и се опитайте да ги 
решите, като използвате процеса на четирите стъпки, и 
да ги запознаете с една от най-общите стратегии за 
решаване на задачи: изготвяне на чертеж. 

Проблем номер 1 
Кладенецът е с дълбочина 20 фута. Един охлюв на 
дъното се изкачва нагоре 4 фута всеки ден и се свлича 
обратно 2 фута всяка нощ. Колко дни ще са 
необходими на охлюва, за да достигне върха на 
кладенеца? 
Проблем номер 2 
Петима души участват в турнир по ракетобол, в който 
всеки трябва да играе с всеки друг точно по веднъж. 
Определете общия брой на игрите, които ще се 
изиграят. 
Проблем номер 3 
Когато две парчета въже се поставят едно до друго, 
общата им дължина е 130 фута. Когато двете парчета се 
поставят едно до друго, едното е с 26 фута по-дълго от 
другото. Какви са дължините на двете парчета? 
Проблем номер 4 
В King Ele- mentary School има 560 ученици от трети и 
четвърти клас. Ако третокласниците са с 80 повече от 
четвъртокласниците,    колко    третокласници    има   в 
уСчиеглаимщоегатод?а Много Добре С 
Споделете и обсъдете 
си. 

отДгообвроерите  си  със тсръуудчнеонсиците 
т 

"Торба с трикове 
"полезни съвети и 
предложения за 
ученици 

ПОоппръелденлеятнее тнааблицата, за да оцените дейността. 
Опцроебнлкеамана дейността Отбележете мнението си с Х. 
Помислете за проблема 
Планирайте решение 
Прилагане на плана в 
действие 
Размишлявайте върху 
това, което е било 
готово 
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Щедрост  
 
Възрастова група 6-10 

 

Навик - обяснение Щедрост 
Посочете начини за действие за изграждане на 
общности, които в по-голяма степен зачитат 
правата на човека; 
Развивайте алтруистичния дух; 
Насърчаване на активното гражданство и социалното 
включване. 

Активност/игра Наименование на дейността 
Цветя с послания 

Ресурси/материали Бял хартиен 
лист Молив или 
химикал 
Оригами за 
лалета 
Цветна хартия (2 листа, единият от които трябва да е 
зелен) 

Описание/ План на 
урока 

1. Нарисувайте цвете на лист хартия. 
2. Сега трябва да намерите някои думи, свързани с 
"щедростта към другите". 
3. Следвайте учителя си, за да построите лале в 

оригами. 
4. В цветето ще напишете думите, които сте избрали. 
5. Вижте как може да стане: 

 
 

 
 
 



 Книга за ученика 
 
 
 

Щедрост  
 
 
ГРУПА10- 14 

 
 
ВЪЗРАСТОВА 

 

Навик - обяснение Щедростта е моралното качество или навикът да 
даваме доброволно и в изобилие, без да чакаме нищо 
наготово. Тя отразява страстта на сърцето ви да 
помагате на близките си и символизира жертването на 
личния интерес в името на благополучието 
на останалите. 

Речник на 
термините 

Доброта = добро поведение и чувства 
Състрадание = съпричастност към човек, който е в 
лоша ситуация 
Честност = честен начин на поведение, говорене и 
мислене 
Привързаност = чувство на харесване и грижа за 
някого или нещо 
Мъдрост = способността да вземате добри решения въз 
основа на 
знания и опит 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Откъс от "Cuore, board, indi-" на Едмондо де Амичис 
индивидуални материали, цветни моливи, бои, 
четки за рисуване, хартия 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

В края на тази сесия ще имате 
- Да се запознаете с моралните качества на 

даден човек 
- Научихте се да разпознавате моралните 

качества на себе си и на съучениците си 
- Познайте по-добре начините, по които можете да 

се подобрите 
себе си 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Прегърнете щедростта! 
Прекарвайте време с хора в 
нужда! Давайте първо! 
Прекарайте време с щедър човек! 
Финансирайте дело, основано на 
вашите страсти! Помислете за 
ползите от щедростта! 
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ЩЕДРА ПОСТЪПКА. 
 

Сряда, 26th. 
 

Точно тази сутрин Гароне ни даде да разберем какъв е той. Когато влязох в 
училището с малко закъснение, защото госпожата от горния първи клас ме 
спря, за да ме попита в колко часа може да ме намери вкъщи, учителят още не 
беше дошъл, а три-четири момчета измъчваха бедния Кръсти, онзи  с 
червената коса, който има мъртва ръка и чиято майка продава зеленчуци. 
Пробождаха го с линийки, удряха го по лицето с кестенови черупки и го правеха 
на инвалид и чудовище, като го имитираха, с ръка, висяща на врата му. А той, 
останал сам на края на пейката и съвсем блед, започна да се засяга от това, 
като гледаше ту към единия, ту към другия с умоляващи очи да го оставят на 
мира. Но другите му се подиграваха по-зле от всякога и той започна да трепери 
и да почервенява от ярост. Изведнъж Франти, момчето с отблъскващото лице, 
скочи на една пейка и като се престори, че носи по една кошница на всяка  
ръка, подражаваше на майката на Кроси, когато идваше да чака сина си на 
вратата; защото сега е болна. Мнозина започнаха да се смеят гръмко. Тогава 
Кроси загубил ума си, грабнал една мастилница и я хвърлил с всичка сила 
върху главата на другия; но Франти избегнал и мастилницата ударила с пълна 
сила в гърдите влезлия в този момент господар. 

 
Всички се върнаха по местата си и замълчаха от ужас. 

Господарят, съвсем пребледнял, отиде до масата си и каза с 

пресипнал глас: "Кой го направи?" 

Никой не отговори. 
 

Учителят извика още веднъж, като повиши гласа си още повече: "Кой е?" 
 

Тогава Гароне, развълнуван от съжаление към бедния Кроси, рязко се 
изправи и решително каза: "Това бях аз." 

 
Учителят го погледна, погледна смаяните учени и после каза със спокоен 

глас: "Не бяхте вие." 
 

И след миг: "Виновникът няма да бъде наказан. Нека се изправи!" 
 

Кроси се изправи и каза, плачейки: "Удряха ме и ме обиждаха, загубих 
главата си и я хвърлих. [12]" 

 
"Седни - каза господарят. "Нека тези, които го 

провокираха, да станат." Четирима станаха и сведоха 

глави. 

"Ти - каза господарят - обиди другар, който не ти беше дал никакъв повод; 
подигра се на едно нещастно момче, удари слаб човек, който 
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не може да се защити. Извършихте едно от най-низшите, най-срамните деяния, 
с които едно човешко същество може да се опетни. Страхливци!" 

 
След като каза това, той слезе между пейките, сложи ръка под брадичката 

на Гароне, който стоеше с отпусната глава, и след като го накара да я вдигне, 
го погледна право в очите и му каза: "Ти си благородна душа." 

 
Гароне се възползва от случая, за да промърмори няколко думи, не знам 

какви, в ухото на господаря; той се обърна към четиримата виновници и рязко 
каза: "Прощавам ви." 

 
(Edomono de Amicis, "Щедра постъпка") 

https://www.gutenberg.org/files/28961/28961-h/28961-h.htm#Page_10 
 
 

Упражнение 1. 
"Въпросителната топка": Напишете един въпрос въз основа на 
горния текст. Превърнете листа в хартиена топка. Извикайте името 
на един от съучениците си. Хвърлете му/ѝ топката. Той/тя ще 
разгърне листа, ще прочете въпроса и ще отговори устно на него. 

 

Упражнение 2. 
"Моето мнение" Кажете какво мислите за героите в този текст, като 
попълните двете колони на таблицата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 3. 
Правили ли сте някога нещо подобно на доброто дело на Гароне? 
Разкажете накратко за него на свой съученик. 

 
 

Упражнение 4. 

 
Положителни герои Отрицателни знаци 

  

 

https://www.gutenberg.org/files/28961/28961-h/28961-h.htm#Page_10
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Свържете думите в първата колона с положителните морални 
характеристики, като използвате зелен химикал,а за отрицателните - 
червен. 
Довер 

ие 

Уваже 

ние 

  Курагенегативниморални 
характеристики 

Страх 

  Страхливостположителниморални 
характеристики 

Непринуд 

еност 

Искренос 

т 
 

Упражнение 5. 
Draw Garrone 

 
 
 

 

 
 

Упражнение 6 
Добри дела Нинджа (отнема една седмица) 
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Идеята на играта е да наблюдавате останалите и да правите колкото се може 
повече добрини за тях, но по много дискретен начин, без да бъдете 
забелязани, точно като воин нинджа. След това наблюдавайте реакциите на 
тези, за които сте направили нещо хубаво. В края на всеки ден разказвайте 
един на друг за добрите си постъпки. 
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Упражнение 7. 
Трябва ли да споделям или не? 
Започнете тази игра, като кажете името си и какво обичате да споделяте или  
не с други хора. Например: "Ан споделя храната си с другите". 

След това детето ще каже името си и какво не му харесва да споделя с 
останалите. Например: "Тудор не споделя любимото си одеяло". 

Кажете 2-3 неща и сменете ролите. Целта е да помогнете на детето да 
разбере, че е нормално да не споделя всички свои неща с останалите, и 
същевременно да открие какво обича да споделя. 

 
 
 
 
 
Упражнение 8. 
Заредете подаръците си с любов 
Никога не сте зареждали подаръците си с Любов? Позволете ми да ви покажа как се 
прави това: 

Първата стъпка е да изберете подарък, било то и символичен, и да го държите 
до сърцето си, за да може то да слуша вашата песен. 

Втората стъпка е да я обсипете с любов. 

Третият начин е да вземете едно добро пожелание от ухото си и да го сложите в 
подаръка. 
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Щедрост  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - Щедрост Стимулиране на духа на щедрост 
Да се замислите за предимствата на това да бъдем 
щедри. 

Дейност/игра Името на играта: "Щедра планета" 
Напишете набор от дефиниции за "Щедростта" и 
значението на това да бъдем щедри 

Възраст/Училищна 
година 

7. клас и по-големи 

Дължина Работа в малки групи: Работа 
в клас: 3 x30 минути: 3 пъти по 
30 минути 

Ресурси и 
материали 

Хартия 
Борд 
Маркер 
и 
Мастил 
а 
Цветни моливи 
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Descrição específica 
Plano de aula 

1. Прочетете следната ситуация: 
"Открита е нова планета с хора, които не знаят какво е 
да си щедър. Вашата група е избрана да състави 
декларация за нагласите и действията на човека, за да 
разбере колко щедър е той. " 
2. Инструктирайте участниците, разделени на малки 
групи от по 4 ученика, да направят следното: 
A. Дайте име на тази нова планета. 
B. Изберете десет благородни действия, с които  
цялата група е съгласна, и ги напишете на лист, дъска 
или карта. 
3. Всяка група представя своя списък пред класа. 
Докато го правите, направете "основен списък", който 
включва всички щедри постъпки, които групите 
споменават, като комбинирате подобни действия. 
4. Когато всички групи са представили списъците си, 
прегледайте основния списък: 
A. Има ли действия, които се открояват? Могат ли да 
бъдат комбинирани? 
B. Има ли акт, който се появява само в списък? Трябва 
ли да бъде включен или заличен? 
5. Обсъдете тези въпроси: 
A. Коя ваша представа за щедростта се промени най- 
много по време на тази дейност? 
B. Какъв би бил животът на тази планета, ако някои от 
тези действия бяха изключени? 
C. Има ли действия, които все още бихте искали да 
добавите към окончателния списък? 

 D. Каква е ползата от подобен списък? 
6. Окончателно написване на списъка с действия за 

това как да бъдем щедри. 
7. Представяне на планетата - Учениците представят 
планетата в свободна пластична форма 
(рисунка/дигитален формат). Крайният продукт ще 
бъде изложен в класната стая. 
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Щедрост  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - Щедрост Учениците живеят егоцентрично в проблемите си, 
някои са егоисти и не могат да разберат нуждите на 
другия. 

Дейност/игра Дарителско дърво 

Възраст / година на 
обучение 

Всички възрасти 

Продължителност През цялата учебна година 

Ресурси и материали Зелен и кафяв картон 
Post-its 

Специфично 

описание на плана 

на урока стъпка по 

стъпка 

Учителят мотивира учениците за 
необходимостта да помагат, да споделят. 
Направете мозъчна атака за това, което 
всеки смята, че може да направи. 
Учениците построяват дървото върху 
картон. 
Кутията с листчетата се поставя в класната стая на 
място, достъпно за всички ученици. 
Докато учениците размишляват и откриват какво 
могат да дадат, напишете го на листче и го поставете 
на дървото. 
Ученикът, който смята, че има нужда от това, което е 
поставено на дървото, взема листчето и отива при 
колегата си за помощ. 
Тази дейност не се извършва в рамките на един клас, а 
с течение на времето. 
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Страст  
 
Възрастова група 6-10 

 

Навик - обяснение Думата "страст" има няколко значения. От една 
страна, тя се отнася до силна емоция като любов или 
гняв: Тя говори с голяма страст за успеха на брат си. 
От друга страна, тя означава силен ентусиазъм или 
интерес: Страст към класическата музика. 
Когато става въпрос за училището и успеха в 
училище, страстта, която е онова силно чувство на 
ентусиазъм, ви помага да се посветите изцяло на 
дадена дейност, да упорствате въпреки препятствията 
и ви дава възможност да останете всеотдайни и 
ангажирани с конкретна дейност или с ежедневните 
навици, необходими за постигане на 
отлични постижения. 

Речник на термините смелост = способността да се правят неща, 
които са опасни, страшни или много трудни; 
самоувереност = усещането, че можете да правите 
нещата добре и че хората ви уважават; 
отговорност = нещо, което трябва да се върши като 
задължение или работа; 
самооценка = чувството, че сте толкова добър, 
колкото и другите хора, и че заслужавате да се 
отнасят добре с вас; 
успех = постигането на нещо, което сте планирали 
да направи или да се опита да направи; 

Основни 
инструменти/мат 
ериали 

 
Помагала, цветни моливи, мебели за класната стая 

Кратка инструкция 
за сесиите за 
обучение или 
дейностите 

В края на тази сесия ще можете да: 
- Разберете, че за да успее, човек трябва да 

работи и да се бори за мечтите си; 
- Намиране на решения за преодоляване на 

негативни ситуации; 
- Să излезе с креативни идеи за справяне с 

проблеми; 
- да упражняват уменията си за общуване. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

"Всички наши мечти могат да станат реалност, ако имаме 
смелостта да ги преследваме." - Уолт Дисни 

1. Доверете се на себе си! 
2. Бъдете отговорни! 
3. Намерете решения! 
4. Бори се за мечтата си! 
5. Не се отказвайте, когато нещата станат трудни! 
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Работен лист / упражнения.... 
1.Помогнете на малката мравка Мая да оцвети картинките, които съдържат 

звука f. 
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2. Да помогнем на Мая! Изрежете и залепете! 

   Днес е понеделник. Мравката Мая създава рояк, но е сама. 
 

 
   Във вторник Мая моли за помощ. Десет мравки се 
присъединяват към нея. Всички те са трудолюбиви. 

 

   Днес е сряда. Мая още не е приключила. Към нея се присъединяват още десет 
мравки. 

 

 
   Вече е четвъртък, а Мая все още не е приключила! Към нея се присъединяват 

още десет мравки. 
 

 
   Петък е. Роякът е готов. 31 стаи за 31 малки мравки. 
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3.Ние сме приятели на Мая. В имената ни има звук "е". Как 
мислите, че се казваме? 

 

 
4. Изрежете имената на частите на тялото и ги залепете на 
правилното място! 

Старате лни мравки 

Дилигент 
ни 
мравк 
и 
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1.Antennae 2. 
Глава 

3.Thorax 4.Leg 

5.Abdomen 6.Mouth 7.Eye 
 
 

5. Намерете противоположностите на думите в торбичките и ги 
напишете на реда: 

 
 

 
 

 

 
 

Рабо 
тещи с 
много 
труд 

 
 

Приятели Brave 
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Страст  
 
 

ГРУПА10- 14 

 
 

ВЪЗРАСТОВА 

 

Навик - обяснение Кратко обяснение: Страст 
Думата "страст" има няколко значения. От една 
страна, тя се отнася до силна емоция като любов или 
гняв: Тя говори с голяма страст за успеха на брат 
си. От друга страна, тя означава силен ентусиазъм 
или интерес: Страст към класическата музика. 
Когато става въпрос за училището и успеха в 
училище, страстта, която представлява силно чувство 
на ентусиазъм, ви помага да се посветите изцяло на 
дадена дейност, да упорствате въпреки препятствията 
и ви дава възможност да останете всеотдайни и 
ангажирани с конкретна дейност или с ежедневните 
навици, необходими за постигане на отлични 
резултати. 

Речник на 
термините 

смелост = способността да се правят неща, 
които са опасни, страшни или много трудни; 
отговорност = нещо, което трябва да се върши като 
задължение или работа; 
самооценка = чувството, че сте толкова добър, 
колкото и другите хора, и че заслужавате да се 
отнасят добре с вас; 
успех = постигането на нещо, което сте планирали да 
направите или сте се опитали да направите; 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

 
Интернет връзка, лаптоп 

Заглавие на урока  
Вземете думата и бъдете страстен учител! 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

В края на тази сесия ще: 
- Ще влезете в ролята на пасианс учител и ще 

преподадете на съучениците си урок по 

избраната от вас тема; 

- Ще можете да потърсите ресурси за 

документиране на работата си по проекта; 

- Ще можете да измислите креативни идеи за 

справяне с проблемите, с които се сблъсквате 

при изработването на плаката; 

- Ще упражнявате уменията си за общуване. 
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"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

6. Доверете се на себе си! 
7. Следвайте инстинктите и интересите си! 
8. Намерете решения! 
9. Не се отказвайте, когато нещата станат трудни! 
10. Бъдете креативни и работете със страст! 

 
 

Работен лист / упражнения 

Колко знаете за Австралия? 
Кратките видеоклипове по-долу могат да бъдат много добра отправна точка за 
пътуването ни из Аус- тралия. Изгледайте видеоклиповете и изберете един 
аспект, който е събудил любопитството ви, един, който ви е познат и наистина 
ви интересува, или един, който ви е направил силно впечатление. 

Сърфирайте в интернет, за да намерите повече информация по тази тема, и 
след това направете цифров проект от една страница, за да го споделите със 
съучениците си на екрана. Можете също така да направите кратък видеоклип, 
като телевизионно предаване, в което вие да бъдете водещ. 

Насладете се на видеоклиповете! Може да става дума за географията на този 
континент, за неговата фауна, флора, традиции или традиционна храна, за 
значението на елементите на австралийското знаме, за спортовете, които 
австралийците предпочитат, и т.н. Изберете само една тема и подберете 
информацията, която смятате, че ще привлече вниманието на съучениците ви 
и която е по-вероятно да запомнят лесно. 

Бъдете готови да влезете в ролята на страстен учител, който говори за един 
аспект от австралийската култура, и да представите своята презентация 
онлайн пред съучениците си! 

Успех и се забавлявайте! 

Насладете се на видеоклиповете и не забравяйте: бъдете креативни, не се отказвайте и 
следвайте страстта си!! 

https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE - Австралия факти, Готини, забавни 
факти за Даун ъндър 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ Австралия Дестинация Светът 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A Австралийски животни/ Животни за деца 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM Големият бариерен риф/ 
Изследване на океаните 

http://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
http://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM
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Страст  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - обяснение Етимология: от латински passio (страдание), от 
гръцки pa- thos (емоция), днес означава дълбока 
емоция 

Речник на 
термините 

Енергия, опит, упоритост, търпение, решителност, 
трудолюбие, смелост, алтруизъм, щедрост, добра 
воля, увереност в себе си, сила и др. 

 
Жертва, трудност, проблеми, риск, самота, 
страхһттр://.... 

Основни 
инструменти/ 
материали 

Картини, черна дъска, фотокопие, компютър 

 

Упражнения 
 
1. Мозъчна атака и групова дискусия 

Разгледайте следните изображения: 
 

• Разпознавате ли ги? 
• С какво са известни? 
• Оценявате ли ги? Защо? 
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2. Попълнете решетката: 
 

Кой? За какво са се борили? В коя област? 
Мандела  

 Посвещава живота си в служба на най- 
бедните 

  
  
  
  
  
  
  

 
3. Кои от следните характеристики са общи за всички герои? 
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Отбележете подходящите думи от списъка по-долу 

o Самоувереност 
o Произход на семейството 
o Образование 
o Секс 
o Област на действие 
o Жертва 
o Tenacy 
o Търпение 
o Възраст 
o Религия 
o Захранване 
o Риск 
o Страст 
o Работа 
o Определяне 
o Усилена работа 
o Смелост 
o Алтруизъм 
o Националност 
o Богатство 
o Щедрост 
o Добра воля 

 
 
4. Дебати: 

Като изхождате от характеристиките, които току-що избрахте, 
обсъдете в малки групи, за да намерите своето определение за 
герой/героиня. 

 
 
 
5. Споделете определението си с класа и изберете най-подходящото. 

 
 
 
 

6. Домашна работа 
Изхождайки от определението за герой, изберете човек, който според вас 
притежава тези характеристики. Представете си, че вие сте героят, и след 
това подгответе устно изказване от първо лице 
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представяне. Опитайте се да изиграете неговата/нейната роля, като 
покажете и символично устно представяне от първо лице и/или 
облечете костюмһттр://.... 

Подгответе речта си, като следвате плана: 
 
Въведение 

Вие сте героят. Започнете да се представяте (само обща информация) 
 
Развитие 

Намерете 2/3 идеи, които да илюстрират живота му. 
Съсредоточете се върху неговата/нейната мисия или работа. 
Намерете някои (2/3) подходящи действия, които той/тя е 
извършил/а 

 
Заключение: 

Изпратете послание до бъдещите поколения 
 

Предложения: 

o Не забравяйте да използвате първо лице 
o Напишете само въведението, останалата част от речта ще се основава на бележки 
o Запишете всички нови непознати думи 
o Проверете времето си 
o Проверете ритъма си (говорете бавно) 
o Променяйте интонацията 
o Внимавайте за произношението си 
o Прочетете монолога си на глас 

Не забравяйте, че ще го изпълнявате пред класа си!! 

7. Изпълнявайте представленията си и след това гласувайте за 
любимия си герой 
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Страст  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - обяснение Страст: Интересна дума, която включва 
противоположни значения, принадлежащи към 
Доброто (любов, радост, желание) и към Злото 
(омраза, закана). Етимология: от латински passio 
(страдание), от 
гръцки pathos (емоция), днес означава дълбока емоция 

Речник на 
термините 

Енергия, преживяване, радост, адреналин, вълнение, 
сила.... 

 
Жертва, трудност, проблеми, омраза, 
обсебванеһттр://....... 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

 
Цветове, снимки, компютър 

Кратка инструкция 
на 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Съществуват много различни начини за постигане 

на тази цел. Опитайте се да не търсите 

правилното решение ! 
 
 

Упражнения 
 
1a. 
Мозъчна атака: СТРАСТНОСТ 
Напишете всички думи/изрази, които свързвате с това 
чувство. Обсъждане в групата 

 
1b. 
Създайте банкова дума с всички намерени изрази. Разделете ги на : 

 
VERBS СЪЩЕСТВИТЕЛНИ 

ИМЕНА 
АДЖЕКТИВИ 
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2. Разсъждаване и говорене за личните чувства. 
Отговорете на тези въпроси: 
● Какво ви кара да изпитвате страст? 

● Кога обикновено изпитвате това чувство? В какви ситуации? Можете 
ли да назовете някои от тях? 

● Кой ви кара да чувствате и показвате страст? 

● Радостта/щастието и страстта едно и също нещо ли са? 

● Винаги ли изпитвате едни и същи чувства при подобни обстоятелства? 

● Лесно ли е да скриете страстта си към някого или нещо? Какво ще 
кажете за това, ако пресирате страстта си? 

● Можете ли да определите начина, по който тялото ви реагира на чувството на 
страст? 

 

 
Домашна работа: 
Свържете страстта с цвят, картина, песен/ мелодия...., за да обясните какво 
означава тя за вас. 

 
 
 

3. Помислете за думи или изрази, съдържащи 
етимологията на думата страст: 
Пример: търпение, състрадание....... 

 
 
 

4. Писане на стихотворение. 
 

Прочетете стихотворението "Cet amour" /"Тази любов"/ на френския писател 
Ж. Превер. Той изразява чувствата си, като използва някои от думите, които 
имате в списъка си, свързани с пасианс. 
Напишете собствено стихотворение (в 10 стиха), като 
използвате същата структура. Заглавието на 
стихотворението ви ще бъде: "Моята страст" 

 

Тази любов Jaques Prévert 
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Тази 
любов е 
толкова 
жестока, 
толкова 
крехка, 
толкова 

Събуждам се 
усмихвам се и се 

смея И се 
чувствам по-млад 

Нашата любов 
остава там 

Упорита като *** 
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нежна 
Толкова безнадеждно 

 
 
 

Тази  любов 
Красива като деня И 
лоша като времето 
Когато времето е лошо 
Тази любов е толкова 
вярна 
Тази любов е 
толкова красива, 
толкова щастлива 
Толкова радостно 
И толкова жалко 
Трепери от страх като дете в тъмното И 
е толкова сигурен в себе си 
Като спокоен човек посред нощ 
Тази любов, която караше 
другите да се страхуват, която 
ги караше да говорят 
Това ги накара да 
побледнеят Тази любов се 
наблюдава внимателно 
Защото ние я 
наблюдаваме внимателно 
Пострадал, наранен, потъпкан, 
завършен, отречен, забравен 
Защото го наранихме, стъпкахме го, 
довършихме го, отрекохме го, 
забравихме го. 
Цялата тази любов 
Все още е толкова 
жива 
И толкова 
слънчево Тя 
е твоя 
Тя е моя 
Това, което е било 
Това винаги е ново 
нещо 
И което не се е 
променило Вярно като 
растение 
Трепереща като птица 
Топло като на живо като 
лятото Можем и двамата 
Идваме и си 
отиваме 
Можем да 
забравим 

Жив като желание 
 
 
 
 

Жестоко като 
спомен Глупаво като 

съжаление Нежно като 
спомен 

Студена  като 
мрамор 
Красива като 
ден Крехка като 
дете 

Гледа ни, усмихва 
се И ни говори, без да казва нито дума 

А аз го слушам, треперейки. 
И аз викам, 

викам за теб, 
викам за мен. 

Умоляв 
ам те За теб, за мен, за всички, които 

се обичат 
И които се обичаха един друг 

Да, викам към 
нея За теб, за мен и за всички 

останали 
Че не знам 

Остани 
там Там, където си 

Там, където сте били в миналото 
Остани 

там Не се 
движи Не си 

отивай 
Ние, които се 

обичахме, сме ви 
забравили Не ни 

забравяйте 
Имахме само теб на земята 

Не ни позволявай да 
изстинем Винаги толкова 

далече 
И навсякъде 

Дайте ни знак за 
живот 

Много по-късно в една 
тъмна нощ В гората 

на паметта Появи се 
внезапно 

Протегнете ръка към нас 
И ни спаси 
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И след това заспивай 
Събуди се, страдай, 
остарявай 
Върнете се отново в съня си 

https://hellopoetry.com/poem/15468/this-love/ 

https://hellopoetry.com/poem/15468/this-love/
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Честнос 
т
 AGEGROUP6

- 
1
0 

 

Навик - обяснение Честност 
В Германия казвате "ръка на сърцето" ("Hand aufs 
Herz" = "на кръста на сърцето"), когато имате 
предвид нещо съвсем искрено. Поставяме дясната си 
ръка върху гърдите и усещаме как сърцето ни бие. 
Докато усещаме пулса, ние сме един с друг. 
Общуването ни трябва да бъде толкова директно и 
живо, колкото 
сърцето ни бие. 

Речник на 
термините 

Фигура на речта: Езикът ни изразява чрез идио-ми как 
нещо е, как сме, как се чувстваме. Пример: Тя има 
сърце на правилното място. He has a flash of 
вдъхновение. 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Цветна хартия (червена, бяла, други цветове), 
молив, ножица, тетрадка (А 5 или А4) 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Кръг на класа: Децата от групите сядат заедно в 
кръг. Учителят или избран ученик поема 
инициативата. 
* Влезте: Почувствайте сърцето си 
* Слушайте откъс от "Малкият принц 
* Съберете фрази около темата "сърце" 
* Говорим за честност 
* Направете колаж 
* Срещайте се в седмичен кръг на класа 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Кръгът на класа работи най-добре с ясни 
правила. Това се оказа добра идея: 
* Всяко дете, което има тема за разговор, записва 
бележка в тетрадката на класа. По този начин се 
събира информация за проблемите. 
* Има определена дата за кръга на класа. 
* Споразуменията, постигнати в кръга на класа, се 
записват и периодично се преразглеждат. 
* Учителят започва с ръководството на кръга на класа. 
Целта е тя да бъде делегирана на отговорни ученици. 
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Кратка инструкция за сесиите за обучение или дейностите 
Влезте: Почувствайте сърцето си = "Hand aufs Herz!" 

В нашите култури сърцето се възприема като място на чувствата, вярата и 
състраданието. Опитваме се да почувстваме сърцето си, като поставяме 
дясната си ръка върху гърдите, върху сърцето, като по този начин свързваме 
топлината на дланта си със сърдечния ритъм. 

Това упражнение трябва да се съчетае с поговорка на вашия език. Поговорка, 
която показва, че сърцето е място на честност, искреност и откритост към 
другите. 

Слушайте откъс от "Малкият принц 

В известната книга на Сент-Екзюпери лисицата казва на малкия принц 
следната фраза: "А сега ето моята тайна, много проста тайна: само със 
сърцето може да се вижда правилно; същественото е невидимо за очите." 
Погледнете този пасаж, прочетете го и обсъдете значението му. 

 
Съберете фрази около темата "сърце" 

Всеки език има своите поговорки и кратки изрази, които ясно показват, че има 
връзка на сърцето ни с искрено чувство: напр. cross my heart, from the bottom of 
one's heart, sweet heartedly ... 

Ние ги събираме и разказваме за нашата колекция. Свързваме тази дискусия с нашия ... 

Говорим за честност 

Какво означава честност за вас? Как можете да изразите навиците и 
изказванията си на непредубеден човек? 

 
Направете колаж 

Вземете цветна хартия, нарисувайте контур на ръката си и я изрежете. 
Изрежете сърце от червена хартия. С тези елементи направете колаж на 
тема "Честност и откритост". 

Можете да добавите важни за вас думи и изрази и да 
направите изложба на класа. 

 
 
Срещайте се в седмичен кръг на класа 

Практикуваме честност в кръга на класа. Веднъж седмично се събираме, за да 
говорим за това, което ни вълнува. Спомняме си преживяванията и 
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прозренията от предишния 
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уроци за честност. След това се открива кръгът от дискусии. Отваряме 
тетрадката на класа, в която са събрани различни проблеми. Всяко искане се 
прочита и се обсъжда от целия клас. Резултатът се отбелязва накратко (напр. 
"изяснено"). 

Какво означава сърцето ви за вас? 
 
 
 

Съществуват много пословици и поговорки за значението на сърцето. 
Намерете тези, които виждат сърцето във връзка с искрената 
честност и откритост. 
........................................................................... 
........................................................................... 
................................................ 
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Честнос 
т ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА10- 14 
 

Навик - обяснение Определение за честност: 
1. Да казваш истината и да не лъжеш. В повечето 
случаи прибягваме до лъжи, за да избегнем наказание 
или гнева на някого, за да получим нещо, което 
искаме, или за да впечатлим някого. За да бъдем 
честни и да казваме истината, когато се страхуваме от 
кон- цедентите, ни е необходим и кураж. 
2. Спазвайте обещанията, които давате. 
Изпълнението на обещанията е важно, защото 
изгражда доверие между хората. 
3. Спазвайте правилата на играта. Игрите са, за да се 
забавляваме заедно. Единственият истински 
победител може да бъде този, който е играл честно. 
4. Поискайте разрешението на другите, преди да 

използвате тяхната собственост. 
на. Когато искаме да разгледаме или използваме 
същността на друг човек, е важно да поискаме 
неговото разрешение. 

Речник на 
термините 

Честност, истина, лъжа, нечестност, неискреност 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Работен лист и видеоклип 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Започнете урока, като коментирате цитати от 
известни личности, свързани с честността. Дават се 
няколко определения за честност. След това трябва 
да отговорите на въпросите. В първата задача са 
написани въпроси за проверка на вашата честност. 
На следващия лист има таблица за попълване на 
ефектите от хоноруването. 
След това има снимки за коментиране, игра, 
свързана с лъжи и истини, и накрая видеоклип с 
интересни загадки. Там трябва да откриете кой е 
лъжецът. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Урокът ще обогати знанията ви по честност. Ще се 
научите да разграничавате понятия като честност, 
лъжа, истина. Ще се замислите за последиците от 
неискреността и дали винаги сте честни. 
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Работен лист / упражнения.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- "Честността е най-бързият начин да предотвратите превръщането на 
една грешка в провал." Джеймс Алтъчър 

 

• "Първата стъпка към величието е да бъдеш честен." Поговорка 
• "Никое наследство не е толкова богато, колкото честността." Уилям Шекспир 

 
 
 
 
 

 

• Защо най-често лъжем? 
• От какво се страхуваме, че може да се случи, ако признаем, че сме вдигнали шум? 
• Какви неща измисляме понякога, за да впечатлим другите? 
• Какво означава думата "обещание"? 
• Какви обещания сте дали? 

 
• Кой е този герой и с какво е известен? 

 
 
 

А сега се опитайте да бъдете честни и да отговорите на тези въпроси! 

Определение за честност: 

1. Да казваш истината и да не лъжеш. Най-често прибягваме до лъжи, за да 
избегнем наказание или гнева на някого, за да получим нещо, което искаме, 
или за да впечатлим някого. За да бъдем честни и да казваме истината, когато 
се страхуваме от последствията, ни е необходим и кураж. 

2. Спазвайте обещанията, които давате. Спазването на обещанията е 
важно, защото изгражда доверие между хората. 

3. Спазвайте правилата на играта. Игрите са, за да се забавляваме заедно. 
Единственият истински победител може да бъде този, който е играл честно. 

4. Искайте разрешение от другите, преди да използвате техните вещи. 
Когато искаме да разгледаме или използваме чужди вещи, е важно да 
поискаме разрешението им. Въпроси: 
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Ефектите о 
честността 

т 

Случвало ли ви се е... 
 
 

1. излъгахте за възрастта си?  

2. тормозил някого?    

3. сте взели нещо от училище, магазин, ресторант или от друго място, без да 
платите за него?    

4. сте взели пари от член на семейството си, без да го попитате предварително?  

5. сте счупили или повредили чужда собственост?  

6. разпространявате слухове за другите?  

7. сте взели нещо от дома на някого, без да питате?  

8. пазите вещи, които заемате?  

9. копирате домашното или работата на някой друг в клас?  

10. сте казали на родителите си, че отивате някъде другаде, 
отколкото сте били?  

11. обвинявате някой друг или се оправдавате, когато сте 
направили грешка?  

12. сте измамили на тест?  

Трудно ли ви беше да кажете истината? 

Понякога е по-важно да бъдеш честен и да понесеш последствията. 

Ако излъжете, могат да се случат лоши неща. Какво лошо би могло да се случи 
в тези ситуации? 
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Ако трябва да съм 
честен... 

Ако не съм 
честен... 

 

  
 

Други ще се 
чувстват: 

...................................... 

....................................... 

....................................... 

Други ще се 
чувстват: 

...................................... 

....................................... 

....................................... 
 

  
 

Другите ще мислят, 
че съм: 

...................................... 

....................................... 

....................................... 

Другите ще мислят, 
че съм: 

...................................... 

....................................... 

....................................... 
 

 
Така ще се отнасят 
с мен другите: 

...................................... 

....................................... 

....................................... 

Така ще се отнасят 
с мен другите: 

...................................... 

....................................... 

....................................... 
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Обсъдете картинките: 
 
 
 

 
 
 

• Всеки човек в класа получава по един ред. 

• Когато дойде вашият ред, кажете на класа две верни неща за себе си и 
едно невярно (това е вашата лъжа). 

• Опитайте се да не казвате първо двете си истини, а след това лъжата, 
защото това улеснява отгатването (вижте по-долу за още няколко 
стратегии на играта). 

• Разменяйте реда всеки път, когато дойде вашият ред. Редувайте истина- 
истина-лъжа, истина-лъжа-истина и лъжа-истина-истина-истина. 

• Всеки в групата има възможност да се опита да познае кое твърдение е 
лъжа. 

• След като всички отгатнат, човекът ще разкрие кое е било вярно и кое - 
невярно. 

• Ако само един човек е бил прав, той може да продължи. Или пък 
лицето, което седи най-близо до последното лице, може да отиде 
следващото. 

• Това може да се случи колкото пъти искате или просто всеки да има 
възможност да отиде веднъж. 

Игра: 

Две истини и една 
лъжа 
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дайте това забавно 
ео - 

 
Кой лъже? 

Проверете колко внимателен е мозъкът ви с комбинация от 17 въпроса от викторината и 
забавни загадки. 

 
 

Гле 
вид 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MCilaPIRd2A 

http://www.youtube.com/watch?v=MCilaPIRd2A
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Честнос 
т ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 
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Навик - обяснения ЧЕСТНОСТ е качеството или фактът, че си правдив, 
искрен и справедлив. Честността изисква няколко 
други качества на характера, като добра преценка, 
отговорност, лоялност и учтивост. 

 
1. Честността е, когато говорите истината и 

действате напълно правдиво. 

Какво е честност? Честността означава повече от 
това да не лъжеш. По-пълното определение за 
честност показва, че честният човек не прави неща, 
които са морално погрешни. Ако нещо, което 
правите, нарушава закона или ако трябва да криете 
това, което правите, защото ще си навлечете 
неприятности, вероятно не сте честни. Така че 
честността се изразява в това да говорите и да 
действате вярно. Нека да разгледаме какво 
представлява всеки вид честност. 

2. Честността е в това, което казвате 
 
Честността означава да не казвате за хората неща, 
които не са верни. Не сте честни, ако си измисляте 
слухове за някого или ако споделяте слухове, които 
някой друг е измислил. 
Да бъдеш честен означава да признаеш действията 
си, дори и да си навлечеш неприятности. Не сте 
честни, ако отричате, че сте направили нещо 
нередно, когато наистина сте го направили. 
Честността означава, че обяснявате как наистина 
се е случила дадена ситуация. Не сте честни, ако 
казвате, че нещо се е случило по един начин, а в 
действителност се е случило по друг начин. 

 
3. Честността е и начинът, по който действате 

 
 

 
Тази част от определението за честност включва това 
да не криете истината (да мамите), да не нарушавате 
правилата, за да получите предимство (да мамите), да 
не вземате нещо, което не е ваше (да крадете), както и 
всяко друго действие, което бихте скрили, защото е 
против това, което смятате за морално правилно. 
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 4.  Да бъдеш честен със себе си 
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 Друга част от определението за честност е дали се 

отнасяте към себе си по същия начин. Да бъдеш 
честен със себе си означава, че наистина знаеш 
защо действаш по определен начин или дали това, 
което си казваш, е вярно. 

 
Не сте честни със себе си, ако се опитвате да се 
убедите, че наистина не сте направили нещо 
нередно, или 
не беше толкова лошо, въпреки че наистина го 
направи. 

Речник на 
термините 

Честност 
• да правиш или казваш само неща, които са 

верни и морално правилни. Честността се 
изгражда от положителни атрибути като 
правдивост, справедливост, искреност, 
доверие, прямота. 

• казване на истината (а не лъжа) 

• да действате по начин, който е правдив и не 
крие истината (да не мамите). 

• да вършиш само неща, които са морално 
правилни (да не крадеш или мамиш). 

 
 

Съзнание 
Гласът в главата ви и чувството в сърцето ви, 
които ви казват дали нещо е правилно или не. 

 
 

Истински 
Какво е нещо в действителност или как се е случило. 

 
Морално правилно 
Поведение, което обществото смята за правилно 
или "правилно". Моралният кодекс на обществото 
определя кои действия и намерения са правилни  
и кои не. 

 
 
"Бяла лъжа" 
Лъжата може да е необходима или добра в някои 
ситуации, за да не нарани чувствата на някого или 
за да му вдъхне надежда. 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

 
Работен лист, текст, видео, хартия, химикал 
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Кратка инструкция 
на 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Дейност 1: Какво е честност? 
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 Определете понятието "честност" (определението в 

речника) и дайте примери и синоними, помислете за 
стойността на честността. 

 
Вкъщи: Анализирайте чертите и действията на човек, 
който си е изградил "добра репутация". (Намерете един 
популярен човек или член на вашето семейство). 

 
Дейност 2: Учебник 

 
Работете в малки групи със съучениците си, за да 
определите и изброите кои ценности се разглеждат в 
откъс от една от следните истории: 

 
Обсъдете поуката от историите по отношение на това 
да се казва истината. 

 
Едно честно дете, истинска история 

 
Честно момче Истинска история за едно момче, чиято 
честност в Т-баскетбола му носи признание в 
списание Sports Illustrated. 
Репутацията на седемгодишното момче Танър Мюзи 
като честен човек му носи споменаване в рубриката 
"Scorecard" в броя на списание "Sports Illustrated" от 10 
юли 1989 г. По време на мач по футбол в Уелингтън, 
Флорида, Танър се опитва да маркира играч, който 
напуска първа база. Когато съдията отсъжда аут за 
играча, Танър веднага уведомява съдията, че не е 
успял да го маркира. Две седмици по-късно Танър се 
сблъсква със същия съдия в друг мач по Т-бол. Този 
път Танър играеше на къс стоп и маркира бегач, когато 
той наближаваше трета база. 
След това съдията обяви играча за сигурен.Танер не 
каза нито дума, но съдията забеляза изненадата му от 
решението. "Отбелязахте ли бегача?" - попита тя 
Танър. Когато Танър потвърди, че го е направил, 
съдията промени решението си и обяви играча за аут. 
Когато треньорите и другите професионалисти се 
изпитаха, съдийката застана зад решението си, като ги 
информира, че се е научила да се доверява на Танър 
заради неговата честност. 

 
"Момчето, което 
викаше вълк" Песен от 
Passenger 

 
Е      
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 викаше вълк, и знам, че съм 

лъгал в миналото. 
Но снощи видях жълтите му очи да блестят в тъмното 
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 Да, знам, че разказвам приказки с 

неговия глас И отварям устата си 
твърде бързо 
Но снощи видях следите му по пътя 
Бих могъл да преплувам всички морета от южния 
до северния полюс Но знам, че винаги ще бъда 
само момчето, което плачеше като вълк Е, аз съм 
единственият син на пастира 
И знам в каква шега съм се превърнал 
Имам честно сърце, но имам лъжи на езика си 
Не знам как е започнало и откъде е дошло И ти 
нямаш причина, а аз нямам доказателство 
Но този път се кълна, че казвам 
истината Видях стария вълк от 
опашката до зъбите. 
И знам, че той е гладен и също слиза надолу Мога 
да преплувам всички морета от южния до северния 
полюс Мога да се изкача на всяко дърво и да се 
изкача на всеки курс Мога да споделям само 
истината от този ден нататък 
Но знам, че винаги ще бъда само момчето, 
което плачеше като вълк О, о, аз съм момчето, 
което плачеше като вълк 
О, о, аз съм момчето, което плачеше 
https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo 

 
 

Честност, 
 
песен на Били Джоел и текст 

 
Ако    търсите    нежност,    не    е 
трудно       да       я       намерите 
Можеш  да  имаш  любовта,  от  която 
се нуждаеш, за да живееш Но ако 
търсиш                           истинност 
Също толкова добре може да сте сляп. 
Винаги   изглежда   толкова   трудно  
да се даде Честността е толкова 
самотна дума Всички са толкова 
неверни 
Честността почти никога не се 
чува И най-вече това, от което 
се нуждая от теб, винаги мога 
да            намеря            някой 
Да   кажат,   че   съчувстват  
Ако нося сърцето си на ръкава, 
но не искам някое красиво лице 

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo
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 да   ми   казва   красиви   лъжи 

Искам само някой да ми повярва 
Честността е толкова самотна дума 
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https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 
 
Кръвта на къртицата, 

Кратък разказ от Здравка 

Ефтимова Pdf 

Истина и честност - 
YouTube, Арета Франклин 
------------- 
Бих искала да видя как играеш 
картите си Открий ръцете си и 
покажи сърцето си Може би ще 
успеем да си го върнем 
Истината и честността са това, от което се 
нуждаем, за да задържим добрите неща, в които 
вярваме. 
Преди да се озовем на земята 
свободни, тъжни и свободни Преди да 
разберем, че е изчезнало 
Бихме могли да го съберем отново, истина и 
честност Отвори ръцете си, покажи ми 
сърцето си 
Да останем до зори и да си поговорим 

 
 

О, истина и честност - това е, от което се 
нуждаем, за да се придържаме към хубавите 
неща, в които вярваме. 
Преди да се озовем на земята, 
тъжни и свободни Преди да 
разберем, че всичко е изчезнало 
Бихме могли да го сглобим с истина и честност, о, 
отвори ръцете си, покажи ми сърцето си. 
Истината и честността, о, това е, от което се 
нуждаем, за да задържим добрите неща, в които 
вярваме. 

 
Дейност 3 

 
Обсъдете по групи следния сценарий: 
Дете си купува напитка и забелязва, че продавачът 
случайно му е дал твърде много дребни. Родителят 
им е предварително изпратен, но е разсеян. 
Всяка група решава какво ще се случи и разиграва 
това, което детето е направило. 
Казват ли на собственика на магазина и връщат 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw
http://nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
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 ли му парите? Вземат ли парите и не казват на 

никого? 
Казват ли на родителя си? 
Помислете за: 
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 • Кои са основните ценности, които се проверяват тук? 

• Ще има ли значение, ако вземат парите, за да си 
купят нещо, от което се нуждаят? 
• Какво ще стане, ако вземат парите, за да ги дадат 
на някой нуждаещ се? 
• Какво означава за собственика на магазина, ако 
парите са взети? 
• Какво би направило детето, ако бъде хванато от 
магазинера или от родителя? 
• Какви са последствията от всяко предприето 
действие и как може да се почувства всеки човек? 
• Има ли значение за поведението ви, ако някой ви 
наблюдава? 
Дейност 4: Писане 
Гледайте видеоклипа в клас 
Напишете как общото благо е мотивация за 
правене на честен избор. 

"торба с трикове" Честността означава повече от това да не лъжеш. 
Едно по-пълно определение за честност показва, че 
честният човек не прави неща, които са морално 
погрешни. Така че честността означава да се говори и 
действа честно. 

 
Честността означава да не казвате за хората 
неща, които не са верни. 

 
Да сте честни със себе си означава, че наистина 
знаете защо действате по определен начин или 
дали това, което си казвате, е вярно. 
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Работен лист 1 
 
Дейност 1: Какво е честност? 

 

Определете понятието "честност" (определението в речника) и дайте примери и 
синоними, разсъждавайте върху стойността на честността. 

 
Вкъщи: Анализирайте чертите и действията на човек, който си е изградил 
"добра репутация". (Намерете един популярен човек или член на вашето 
семейство). 

 
Дейност 2: Учебник 

Работете в малки групи със съучениците си, за да определите и изброите кои 
ценности се разглеждат в откъс от една от следните истории: 

 
Обсъдете поуката от историите по отношение на това да се казва истината. 

 
Едно честно дете, истинска история 

 

Честно момче Истинска история за едно момче, чиято честност в Т-баскетбола 

му носи признание в списание Sports Illustrated. Репутацията на 

седемгодишното момче Танър Мюзи, което е честно, му спечелва споменаване 

в рубриката "Scorecard" в броя на списание Sports Illustrated от 10 юли 1989 г. 

По време на мач по Т-бол в Уелингтън, Флорида, Тан- нер се опитва да  

маркира играч, който напуска първа база. Когато съдията обявява играча за 

аут, Танър веднага информира съдията, че не е успял да маркира бегача. Две 

седмици по-късно Танър се сблъсква със същия съдия по време на друг мач. 

Този път Танър играеше на къс стоп и маркира бегач, когато той наближаваше 

трета база. Тогава съдията обяви играча за безопасен, Танър не каза нито 

дума, но съдията забеляза изненадата му от решението. "Ти ли отбеляза 

бегача?" - попита тя Танър. Когато Танър потвърди, че е така, съдията промени 

решението си и обяви играча за аут. Когато треньорите и другите  

протестираха, съдията застана зад решението си, като ги информира, че се е 

научила да се доверява на Танър заради неговата честност. 
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"Момчето, което 

викаше вълк" Песен от 

Passenger 

Е, аз съм момчето, което 
викаше вълк, и знам, че съм 
лъгал в миналото. 
Но снощи видях жълтите му очи да блестят в 
тъмното Да, знам, че разказвах приказки с неговия 
глас 
И отварям устата си твърде бързо 
Но снощи видях следите му по пътя 

Бих могъл да преплувам всички морета от южния 
до северния полюс, но знам, че винаги ще бъда 
само момчето, което викаше вълк. 

Е, аз съм единственият син на 
пастира и знам каква шега съм 
станал. 
Имам честно сърце, но имам лъжи на езика си 
Не знам как е започнало и откъде е дошло И ти 
нямаш причина, а аз нямам доказателство 
Но този път се кълна, че казвам 
истината Видях стария вълк от 
опашката до зъбите. 
И знам, че той е гладен и също слиза надолу 

Бих могъл да преплувам всички морета от южния 
до северния полюс, да се изкача на всяко дърво 
и да изкача всеки курс, да споделям само 
истината от този ден нататък, но знам, че винаги 
ще бъда само момчето, което викаше вълк. 

О, о, аз съм момчето, което 
плачеше като вълк О, о, аз съм 
момчето, което плачеше 
https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo 

 

Честност, 
 
песен на Били Джоел и текст 

 
Ако търсите нежност, не е 

трудно да я намерите 

Можеш да имаш любовта, от която 

се нуждаеш, за да живееш Но ако 

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo
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търсиш истинност 



 Книга за ученика 
 
 
 
Също толкова добре може да сте сляп. 

Винаги изглежда толкова трудно 

да се даде Честността е толкова 

самотна дума Всички са толкова 

неверни 
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Честността почти никога не се 

чува И най-вече това, от което 

се нуждая от теб, винаги мога 

да намеря някой 

Да кажат, че съчувстват 

Ако нося сърцето си на ръкава, 

но не искам някое красиво лице 

да ми казва красиви лъжи 

Всичко, което искам, е някой 

да ми повярва Честност е 

толкова самотна дума 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 
 

Истина и честност - YouTube 4:13 мин. Арета Франклин 

Бих искала да видя как играеш 

картите си Открий ръцете си и 

покажи сърцето си Може би ще 

успеем да си го върнем 

Истината и честността са това, от което се 

нуждаем, за да задържим добрите неща, в които 

вярваме. 

Преди да се озовем на земята 

свободни, тъжни и свободни Преди да 

разберем, че е изчезнало 

Бихме могли да го съберем отново, истина и 

честност Отвори ръцете си, покажи ми 

сърцето си 

Да останем до зори и да си поговорим  

О, истина и честност - това е, от което се 

нуждаем, за да се придържаме към хубавите 

неща, в които вярваме. 

Преди да се озовем на земята, 

тъжни и свободни Преди да 

разберем, че всичко е изчезнало 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
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Бихме могли да го сглобим с истина и честност, о, 
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отвори ръцете си, покажи ми сърцето си. 

Истината и честността, о, това е, от което се 

нуждаем, за да задържим добрите неща, в които 

вярваме. 

Кръвта на къртицата, 
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Кратък разказ от Здравка 

Ефтимова Pdf 

 
 
Дейност 3 

 

Обсъдете по групи следния сценарий: 

Дете си купува напитка и забелязва, че продавачът случайно му е дал 
твърде много дребни. Родителят им присъства, но е разсеян. 

Всяка група решава какво ще се случи и разиграва това, което 

детето е направило. Ще кажат ли на магазинера и ще върнат ли 

парите? 

Вземат ли парите и не казват на никого? 

Казват ли на родителя си? 

Помислете за: 

• Кои са основните ценности, които се проверяват тук? 
• Ще има ли значение, ако вземат парите, за да си купят нещо, от което се нуждаят? 

• Какво ще стане, ако вземат парите, за да ги дадат на някой нуждаещ се? 

• Какво означава за собственика на магазина, ако парите са взети? 

• Какво би направило детето, ако бъде хванато от продавача или от родителя? 

• Какви са последствията от всяко предприето действие и как може да се 
почувства всеки от тях? 

• Има ли значение за поведението ви, ако някой ви наблюдава? 
 
 
Дейност 4: Писане 

 

Гледайте видеоклипа в клас 
 
Напишете как общото благо е мотивация за правене на честен избор. 

http://nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
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Честнос 
т ВЪЗРАСТОВА ГРУПА16-19 

ГОДИНИ 
 

Навик - обяснение Мислете за наследството на различните 

цивилизации Осъзнайте общата култура на 

човешките същества 

Да бъдеш непредубеден 
Речник на 
термините 

Наследство - културен трансфер - международна 
култура - наука 
база данни и знания - междукултурен обмен - 
толерантност 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Изображения и 
снимки Уеб 
разследвания 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Учениците трябва да са в малки групи 
Изберете тема и отговорете на въпросите 
За документа за пирамидата: проучете човешкия 
мозък + основния елемент в архитектурата. 
Съществуват две научни обяснения. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

За да постигнете напредък в изследването си, 
приложете някои примери, свързани с вашата страна 
(спорт, реклама, комуникация...) 
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Работен лист за ученици 
ЧЕСТНОСТ - ТО БЪДЕТЕ ОТВОРЕНИ 

 

Мултидисциплинарна работа: 
наука/история/философия/L1/география 

 
1. АХИТЕКТУРА 

Първи документ 
Въпроси: 

А - Поставете пирамидите в документа по-долу на географската карта. 

Б - Защо според вас пирамидата е толкова повтарящ се архитектурен модел? 

В - Какво показва повторението на тази триъгълна структура в цивилизациите? 

 

 
2-ри документ 

Тези пирамидални архитектурни постройки са от 20-и век. 

- В кои проекти се вписват тези пирамиди? Наблюдавайте тяхната функция и 
географското разнообразие на местоположението им. 

- Потърсете символа на числото 3 и триъгълника. 

- Какво заключавате от психичната структура или мозъка на човешките същества? 
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Transamerica ; 1972 г. 

  
Пирамидата на Лувъра. 
1989 Париж, Франция. 
Китайско-американски 
архитект: 
Leoh Ming Pei 

Къща с пирамида 
2013Мексиканск 

иархитект: 
МексикоХуанКар 

лос 
Los Azures 

 
 
 
 

 
Дворец на мира и помирението, 2006 г. 
Нур-Султан, Казахстан. Британски архитект: 
Норман 
Фостър. 

Сан Франциско, 
САЩ. Американски архитект: Уилям 
Перейра 

 
 
 

Резюме 
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2.МЕДИИ и КОМУНИКАЦИЯ 
Документ 3 

- дайте на всяко изображение заглавие. Коя е иконографията, която ви 
кара да се замислите най-много? Обосновете. 
- Намерете друга кампания срещу расизма във вашата страна. 

 
 
 

Натиснете  
 
 
 

Комуникация рекламна кампания 
марка Benetton 

 
 
 
 
Резюме 
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Резюме 

3. НАУКА 
-- Какво ни казват тези исторически документи за наследството на 

математиката в западния свят? 
 

 
 

Учени в абасидска библиотекаАрабсканаучна 
писменост 

. 
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1. СПОРТ 
 
 
 
 
 

Филмът: каква е темата на този филм? Кой е Нелсън Мандела? Каква 
е неговата политическа траектория и успехите му да свърже хората? 

Футбол: знаете ли имената на играчите в този отбор? Във вашия окръг 
също има смесени отбори, които заедно извършват подвизи. 

 

Кинематографична работа на Клинт 
Истууд 
- 2009 

"black-blanc-beur": формула за 
обозначаване на футболния 
отбор на Франция 

 
Резюме 
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Справедливост 
Възрастова група 6-10 

 

 
Навик/ 
кратки обяснения 

- Наблюдавайте външните признаци на различия. 
- Повдигнете въпроси за различията между хората. 
- Помислете дали различията между хората 
предизвикват трудности в отношенията, които се 
установяват между всички. 
- Разгледайте концепцията за многообразието и 

приобщаването. 
- Отчитайте и уважавайте различията между хората. 

 
Речник на термините 

Различия - Многообразие - Уважение - Приятелство - 
Включване - Взаимопомощ - Алтруизъм - Споделяне - 
Гражданство 

Основни 
инструменти/мат 
ериали 

Молив или 
химикалка 
Ластик 
Цветни моливи 
Работен лист 

Кратка инструкция 
за сесиите или 
дейностите 

1. динамика: "Това е от значение!" 
1 Следвайте инструкциите на учителя, като 

се движите според предложените критерии. 
Разсъждавайте върху използваните атрибути (цвят 
на косата и кожата) в динамиката и обсъдете 
концепцията за разнообразие. 

 
2-ра динамика: "Разбирам разликата". 
" Да наблюдават разликите между себе си и другите. " 
Направете следните предложения на раздадения лист 
хартия: 
- Очертайте ръката с молив или химикал, 
самостоятелно или с помощта на съученик и/или 
учител; 
- Погледнете съучениците си. На всеки пръст 
нарисувайте по един съученик по ваш избор. Не 
забравяйте да подчертаете някои от 
неговите/нейните качества (цвят и размер на косата, 
цвят на очите, цвят на кожата, дали носи очила и 
т.н.); 
- Разсъждавайте върху разликите между себе си и 
съучениците, които са нарисували; 
- Допълнете изречението "A handful of..." с думи, 
които помагат за преодоляване на различията в 
отношенията между хората. 

Полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Когато признаваме различията и ги уважаваме, е 
възможно да изградим по-богати и по-приобщаващи 
взаимоотношения. 
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Динамичен: Ние сме равни и различни 
Оформете контура на ръката си. 

Нарисувайте на всеки пръст по петима от съучениците си. 
 
 

Шепа... 
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Тези петима ваши колеги еднакви ли са помежду си? Какво е 

различното при вас? Косата им ли? Или цветът на очите им? Или 

любимата им игра? Или цветът на кожата им? Или начина, по 

който говорят? Или хората, с които живеят? 

Напишете някои от тези разлики: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Помислете за думи, които помагат за преодоляване на различията в 

отношенията между хората. Допълнете изречението "A handful of...". 
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Справедливост ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

 

Навик 
кратки обяснения 

Справедливост - Насърчаване на равните 
възможности за членовете на групата, като се отчитат 
различията между хората. 

Речник на 
термините 

 

Основни 
инструменти/мат 
ерии 

Кутии и лични предмети (по три предмета на ученик) 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

1 Учениците носят в клас три предмета, които описват 
тях и аспектите на тяхната социална идентичност, и 
ги поставят в индивидуална кутия; 
2. учителят първо споделя своята кутия; 
3-ти Учениците подготвят дейността и представят 
своите кутии и предмети (от 3 до 5 минути) 
4-тиСлед като приключат всички презентации, те 
правят съвместна рефлексия с класа. Целта е да 
научат нещо ново за съучениците си или за себе си и 
да разсъждават върху социалната си идентичност. 

"чанта с трикове" 
полезни съвети 
и предложения за 
студенти 

Учениците могат да украсят външната страна на 
своите кутии/куфари с картинки, които описват как 
според тях ги виждат другите. 

 
Работен лист / упражнения.... 

1 Донесете в клас три предмета, които описват вас и аспектите на вашата 
социална идентичност, и ги поставете в кутия; 

2. слушайте споделянето на учителя си; 

3 Подгответе дейността и представете кутията и предметите си (3 до 5 минути); 

4 След като приключите с всички презентации, обмислете какво сте научили 
за съучениците си и за себе си (какво ви прави уникални, различни от всички 
останали). 
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допълнителна храна за размисъл. В края на 
дебата учителят моли учениците да се 
разположат отново на линията в светлината на 
последната дискусия 
Етап 4: обсъждане на рисунка (вж. по-долу) 

Справедливост 
 ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 
 

Навици - кратки 
обяснения 

Справедливостта е способността да се даде на 
всеки човек това, което заслужава, не от гледна 
точка на теоретичната справедливост или 
равенство, а като се вземат предвид неговите 
специфични 
нужди, произход и ситуации. 

Речник на термините Баланс на 
собствения 
капитал 
Коректност 

Основни 
инструменти/материи 

Бяла дъска - тиксо - хартия 

Кратка инструкция за 
сесиите за обучение 
или дейностите 

Етап 1: учителят иска от учениците да дадат 
определение на думата "справедливост" със 
синоним, перифраза или заобиколен израз. 
Етап 2: колективна дискусия: какво е 
справедливост? Два варианта: учителят 
начертава линия на пода в класната стая с тиксо 
и в двата края на линията поставя две хартийки с 
две противоположни определения. Той дава на 
учениците пет минути да помислят върху двата 
варианта и след това ги моли да се разположат 
физово на линията според съгласието си с 
едното или другото определение 
Етап 3: Учителят ангажира учениците с нови 
въпроси,    за    да    добави    нови    проблеми  и 

"чанта с трикове" 
полезни съвети 
и предложения за 
учениците 
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Справедливост ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навици - кратки 
обяснения 

Справедливостта е способността да се даде на всеки 
човек това, което той желае, не от гледна точка на 
теоретичната справедливост или равенство, а като се 
вземат предвид неговите специфични нужди, произход 
и 
ситуации. 

Речник на термините Равенство: социална справедливост 
Меритокрация: подбор и оценяване според заслугите. 

Основни 
инструменти/мат 
ериали 

Бяла дъска 
две измислени, но реалистични 
автобиографии две измислени, но 
реалистични биографии 

Кратка инструкция 
за сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Етап 1: 
Дискусия по два въпроса: 
1 Какво означава думата 
"меритокрация"? 2 Меритокрацията 
форма на справедливост ли е? 
Етап 2: 
Учителят моли групите да действат като комисия за 
подбор на персонал в голяма компания. Те трябва да 
сравнят две автобиографии. Накрая трябва да изберат 
най-добрия кандидат според принципа на 
меритокрацията. 
Етап 3: 
Учителят дава на учениците два листа с кратка 
биография на всеки кандидат. 
След като прегледа биографиите, всяка група може да 
потвърди или преразгледа решението си. 
Етап 4: 
Учителят задава на учениците същия въпрос като на 
етап 1: меритокрацията форма на справедливост ли е? 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Двете автобиографии, фиктивни, но реалистични, 
трябва да се различават леко и да не се дава 
информация за миналото на двамата. 
Кандидатът с малко по-добра учебна програма трябва 
да принадлежи към висшата класа: родителите му 
трябва да са професионалисти на високо ниво 
(университетски преподаватели, лекари, адвокати, 
съдии, архитекти, инженери, учени и т.н.), а  
кандидатът трябва да е посещавал най-добрите  
частни училища и университети в страната си и в 
чужбина. 
Кандидатът с малко по-лоша учебна програма трябва 
да принадлежи към работническата класа: родителите 
му трябва да имат ниско или средно ниво на 
образование и професия, а кандидатът трябва да е 
посещавал държавно училище и университет в 
собствения си град. 
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Уважение 
Възрастова група 6-10 

 

Навик - 
кратки 
обяснения 

УВАЖЕНИЕ - да работите ефективно в различни 

екипи Определение: 

• да уважавам някого или нещо 

• приемане на личните различия 
• приемане на социални правила и роли. 
• любезно отношение към другите 
• да се отнасяш към другите така, както би искал 

да се отнасят към теб. 
Речник на термините Свързани термини 

синоними: възхищавам се, високо мнение, чест, 
почитам, уважение, признателност 

антоними: презрение, присмех, неуважение, 
пренебрежение, подигравка, подигравка, 
подигравка 

 
Думи, от които се нуждаете: Никога повече няма да 
го направя! Обещавам ти. Не исках да го правя. 
Простете ми. Не съм го направил нарочно. 
Съжалявам. Бъдете внимателни! Внимавайте! Не 
хвърляйте вината върху мен. Аз съм само човешко 
същество. Не се притеснявай! Не е твоя грешката. Аз 
не съм лъжец! Винаги казвам истината. Никога не е 
късно да се извиня. Дамите първи! Искате ли/ бихте 
лиһттр://......? Мога ли/можеш лиһттр://........? Имате ли 
нещо против, ако .........? 

Основни 
инструменти/мат 
ериали 

Ученическа тетрадка (химикал и хартия) 

Кратка инструкция 
за сесиите за 
обучение или 
дейностите 

КАК ЗВУЧИ УВАЖЕНИЕТО? (пишете, говорете, 
записвайте) 

 
Предварителна дейност като домашна работа 

• Учениците се приканват да се замислят за езика 
и да напишат уважителни думи, фрази и 
изречения, които често използваме. 

Дадени са примери - hello, good morning, how are you, 
I' m sorry и т.н, 

 
Дейност като корекция на домашна работа 

• Учителят пита учениците какво са написали 
в тетрадката си. 

• SS говорят един по един. 
• SS си водят бележки и изпълняват дейността. 
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"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Напишете портфолио за уважението. 
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Уважен 
ие ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА10- 14 
 

Навик - 
кратки 
обяснения 

УВАЖЕНИЕ - да работите ефективно в различни 

екипи Определение: 

• да уважавам някого или нещо 

• приемане на личните различия 
• приемане на социални правила и роли. 
• любезно отношение към другите 
• да се отнасяш към другите така, както би искал 

да се отнасят към теб. 
Речник на термините Да бъдеш вежлив; неуважителен; да 

обиждаш; да смущаваш; да постигаш; да 
тормозиш или да се отнасяш зле; Откритост 

Основни 
инструменти/мат 
ериали 

Отпечатани карти или листчета, предоставени 
от учителя 

Кратка инструкция 
за сесиите за 
обучение или 
дейностите 

УВАЖЕНИЕ срещу НЕУВАЖЕНИЕ (ролева игра) 
 

• Учителят предоставя на учениците от СС 
отпечатани флашкарти, които представят 
ситуации, свързани с уважение или липса на 
уважение. 

• Няколко ученици трябва да изиграят ситуацията. 
• След това класът ще се опита да отгатне каква е 

била ситуацията. 
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Работен лист / упражнения.... 

 
 
УВАЖЕНИЕ срещу НЕУВАЖЕНИЕ (ролева игра) 

В двойка използвайте следните предложения и изиграйте една от 
ситуациите, свързани с уважение или неуважение. Класът ще се 
опита да отгатне каква е ситуацията. 

 
• Вежливостта показва уважение. 

• Позволяването на другите да запазят личния си живот показва уважение. 

• Неуважително е да обиждате или да смущавате другите. 

• Човек трябва да уважава себе си... не само другите. 

• Приемането и наслаждаването на индивидуалните различия между хората показва 
уважение. 

• Оценяването на другите по техните добродетели или постижения показва 
уважение. 

• Неуважително е да съдите другите по тяхната раса, религия или националност. 

• Неуважително е да съдите за другите по тяхната възраст или пол. 

• Възхищението от чуждите традиции е израз на уважение. 

• Неуважително е да съдите за другите по тяхното физическо или психическо 
състояние. 

• Неуважително е да тормозите или да се отнасяте зле с другите. 
• Откритостта към хората с различно мнение показва уважение. 

• Човек трябва да уважава земята... не само хората. 

• Човек трябва да уважава животните... не само хората. 

• Работата за решаване на проблемите без насилие показва уважение. 
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Уважен 
ие ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 
 

Навик - 
кратки 
обяснения 

УВАЖЕНИЕ - да работите ефективно в различни 

екипи Определения: 

• да уважавам някого или нещо 
• приемане на личните различия 
• приемане на социални правила и роли. 
• любезно отношение към другите 
• да се отнасяш към другите така, както би искал 

да се отнасят към теб. 
Речник на 
термините 

Свързани термини 

синоними: възхищавам се, високо мнение, чест, 
почитам, уважение, оценка 

антоними: презрение, присмех, неуважение, 
пренебрежение, подигравка, подигравка, 
подигравка 

думи, които са ви необходими: цитат; изискване; 
основен срещу основен; мъж срещу мъже; жена срещу 
жени; права на човека; човечество; чернокожи; 
цветнокожи; афроамериканци; уважение; неравенство 
и социална несправедливост; химн; овластяване на 
жените; социални борби; изискване 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Мултимедийна интерактивна бяла дъска 
лаптоп/смартфон с уеб връзка Google 
Classroom 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Първа дейност: ПРОЧЕТЕТЕ ЦИТАТА, ГОВОРЕТЕ, 
ПРАВЕТЕ 
ИЗСЛЕДВАНЕ (загрявка) 

• Учениците се приканват да прочетат 
цитат от "уважение" на Арета Франклин. 

• Кратък разговор за размислите на 
учениците чрез въпроси и отговори. 

• Учениците трябва да направят проучване в 
интернет, за да получат информация за Арета 
Франклин и за песента "Respect". 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Няма нищо обидно в това да попиташ какъв е 
учтивият начин да се говори за хората 
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Работен лист / упражнения.... 
Първа дейност: ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИЯ ЦИТАТ, ГОВОРЕТЕ, НАПРАВЕТЕ ПРОУЧВАНЕ 
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Уважен 
ие ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 
 

Навик - 
кратки 
обяснения 

УВАЖЕНИЕ - да работите ефективно в 
различни екипи Определение: 

• да уважавам някого или нещо 
• приемане на личните различия 
• приемане на социални правила и роли. 
• любезно отношение към другите 
• да се отнасяш към другите така, както би искал 

да се отнасят към теб. 
Речник на 
термините 

• Места и правила. 
• Ролите, мненията, културата, традициите, 

чувствата на хората; 
• Човешки и граждански права; 
• Околната среда; планетата Земя; 
• Животни; 
• Неща. 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

• Химикалка и хартия, както и бяла/черна дъска 
• или всяко устройство с уеб връзка и 

виртуален клас 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

BRAINSTORMING (дискусия + мисловна карта) 
 

• Чрез поредица от въпроси, зададени от 
учителя, учениците говорят и се опитват да 
определят значението на понятието 
"уважение". 

• Отговорите на учениците се избират и 
групират в мисловна карта. 

"чанта с трикове" 
полезни съвети 
и предложения за 
учениците 

• Дейността може да ви помогне да напишете 
портфолио за уважение. 

 
• Учениците могат да се съсредоточат върху 

личния си опит, за да изпълнят задачата. 
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Почтеност 
Възрастова група 6-10 

 

Навик - 
ИНТЕГРИЕНТНОСТ 

Голямо предизвикателство за децата е да се държат 
правилно по време на онлайн обучението. Трябва да 
знаете правилата на онлайн обучението и да 
действате правилно. 

Речник на 
термините 

ключови думи, терминология 
Почтеност, уважение, правила, добро поведение, 
спазване на правилата 

Основни 
инструменти/ма 
териали 
Онлайн ресурси 

Игра: Правилно или грешно 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

1. Учителят показва плаката (PPT презентация) 

2. Обсъдете всяка пиктограма на слайдовете. 

3. Разделете се на две групи. Първата група 
получава картички с изображения, показващи 
различно поведение по време на онлайн урока, а 
втората група получава знаци ДА/ ПРАВИЛНО или 
НЕ/ПОГРЕШНО. 

4. Децата (първа група) едно по едно показват карта, 
а децата от другата група едно по едно отговарят, 
като показват знак ДА или НЕ. 

5. Разменете картите/знаците и играйте отново. 

6. Обсъдете отговорите и направете някои изводи. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Правилата трябва да се 

спазват. Карти и знаци 

PPT 

12 навика за 
успех - почтеност - 
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12 НАВИКА ЗА УСПЕХ - ПОЧТЕНОСТ 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА /CTACCURATEL,Y ЕТИЧНИ И 

ЛЕГАЛНИ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЧРЕЗ ОНЛАЙН 

ОБУЧЕНИЕ 
E EB4- l nteg ri t y- 1 a g e group 

Действайте с 
Ilka you-re в 

Дръжте се 
потиснати 
. 

0 
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Почтеност ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

 

Навик - 
ИНТЕГРИЕНТНОСТ 

Ще научите какво е почтеност и как тя влияе на 
другите хора. Чрез много видеоклипове и снимки ще 
разберете различните видове прояви на доброта, 
което ще ги накара да се замислят колко е важно човек 
да 
покажете цялостност. 

Речник на 
термините 

ключови думи, терминология 
Честност, доброта, правилни постъпки, 
справедливост, състрадание 

Основни 
инструменти/ма 
териали 
Онлайн ресурси 

Презентация 
Видео 
материали 
Снимки 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

1. Обсъдете ситуациите от слайдовете на PPT 
 

 
12 навика за 

успех - почтеност - 
 

2. Гледане на видеоклиповете, илюстриращи 
темата 3.Обсъждане на ситуациите, 
показани на снимките 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
п 
у 

Почтеността е да постъпваш правилно, дори ако 
никой не те гледа. Винаги избирайте добротата. 
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ст? 

 
 

Сега гледайте видеото, за да Какво 
разберете каква точно е целостта. 

 
 

 

Това момче проявява ли почтено 
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Какво ще кажете за 
това момче? 

Бихте ли помогнали на другите в 
нужда? 
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Изчакайте този млад музикант 
Изпълнявайте ,а со н,г за 
добротата. 

• Aft er waic h1ngh e видео можете ли да кажете какво washis акт на в те 
gri yin песента8 

Какво правите в тези ситуации? 
 
• Виждате изгубено куче, което търси собственика си. 
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Какво ще направите в тези ситуации? 
 

• След като сте си 
купили храна в 
магазина, сте се уверили, 
че продавачът ви е дал 
допълнителни 2 евро с 
ресто. 

 
Какво ще направите в тези ситуации? 
 

..  Някой е пуснал в лронт или вас портфейла си с 11 пари и 
Документ 5- 
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Благодарим ви за 
вниманието! 

Ресурси 

• - Llyyww,'!f.iKlnQY(., g_mi &:p.-9 ili(S 

w;/LWWW- iog.corrnµ j'c OflSI. OJ!!! , 
@'ili;,,eiiJ-J. 9 .2?2ll'- t:1 v!DJ1-J;1Jg,..b!:Q._'1iJl n1Jj h 

..  p  'll'..f!'!!! Wa .... _v., CC'T!lblc.ig/SQme - 
c,:i'J9b.t-ch o _ _rr,--a_p rs-  flllt 

- ;LilrQ1:t!.,_ve,c eJ1[gc,o_i:I-;:,-- l"'IQWL _t-dO g-,:!-6 
• t WVf'i!' . )(  'l  i:;QIT1.1l;l1Q I st'iI ( P. - c.n/lQ t Q[ . i 

vY1Q_ "@l 

• s i1'!'JWY,,,,Q f .CQmLI 1v rqHQ!l Q0t n-  Q¥,ng 



 Книга за ученика 
 
 
 

Почтеност ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - 
ИНТЕГРИЕНТНОСТ 

Почтеност - да използват ИКТ точно, етично и 
безопасно Проучване на безопасността в интернет, 
самостоятелно и в групи. Децата ще използват Padlet 
за предварително зареждане и собствен избор на 
приложения или програми, за да споделят наученото. 

Речник на 
термините 

Подложка: Приложение, в което можете да запазвате 
линкове, които да преглеждате по време на урока. 

Основни 
инструменти/ма 
териали 
Онлайн ресурси 

Падлет с връзки към различни ресурси за 
безопасност в интернет: уебстраници, видеоклипове 
в you tube, онлайн игри, подкасти и др. Достъп до 
Microsoft Teams за споделяне на Padlet: 
Примерна брошура: Безопасност в интернет 
Лаптоп 
и I-pad 
Инструмент/рубрика за размисъл на Microsoft Forms 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

1. Децата могат да разглеждат ресурси чрез 
инструмента Padlet. 

2. Децата да работят по групи, за да формулират и 
създадат набор от правила за безопасно 
използване на интернет. 

3. Децата разглеждат и оценяват работата на 
другите. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Насърчете децата да споделят с учителя нови 
връзки, които могат да бъдат добавени към 
ресурса на Padlet. 
Насърчете учениците да създадат свой набор от 
правила за безопасност в интернет, като използват 
инструменти, приложения и методи, които вече 
познават. 

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Почтеност ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навици - кратки 
обяснения 

Почтеността е практика на честност и постоянно и 
безкомпромисно придържане към силни морални и 
етични принципи и ценности. 
В етиката почтеността се разглежда като честност и 
истинност или точност на действията на човека. 
Думата интегритет произлиза от латинското 
прилагателно integer, което означава цял или пълен. В 
този контекст интегритетът е вътрешното усещане за 
"цялостност", произтичащо от качества като честност. 

Речник на 
термините 

Честност, почтеност, чест, добър характер, морал, 
безпристрастност, добродетел, благоприличие, 
справедливост, искреност, правдивост, надеждност, 
цялостност, солидарност 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Лаптопи, I-pad, интернет връзка 
Достъп до Microsoft Teams за работа в онлайн 
уроци, работа в групи и споделяне на информация в 
Popplet - мисловна карта на интегритета, Padlet - 
значение на интегритета (ситуация от реалния живот) 
, 
Творческа работа - LinoIt - почетен код BookCreator 
или MS Sway - стихотворение, разказ, 
OnlineMovieMaker - видео, филм, песен, Paint.net - 
рисуване, живопис 
Връзки към различни ресурси: Фокус върху детето - 
тийнейджъри; Фокус върху детето - правилен избор 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Работа в онлайн уроци - срещи на 
класа/групата MS Teams 

 
Урок 1 
1. Създаване на електронна мисловна карта - 
Popplet - Мисловна карта на интегритета Разделете 
се на 5-6 малки групи (MS Teams) и направете мозъчна 
атака на 4- 5 определения (синоними)/качества на 
личната почтеност, като си зададете въпроса: Какво 
означава за вас думата "интегритет"? 
Съберете отново класа и помолете групите да 
споделят резултатите. Работете заедно и създайте 
общата електронна мисловна карта (най- 
подходящите и важни определения ще бъдат 
записани в червените полета). 
2. Дайте пример за всяко ваше предложение, 
свързано с използването на ИКТ и интернет 
3. Разгледайте и обсъдете различни примери за 
правилно използване на ИКТ и интернет - нетикет 
и др. - връзки към различни ресурси: фокус върху 
детето    -    тийнейджъри;    фокус    върху    детето  - 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
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 правилен избор. 
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 4. Обсъдете и напишете собствено определение на 

навика Интегритет: Какво означава за вас думата 
"почтеност"? Познайте значението на думата. 

 
Урок 2 
1. Коментирайте цитатите на известни личности, 
свързани с почтеността. Изберете между 2 и 5 
цитата от предложените: 

 
ПОЧТЕНОСТТА Е ДА ИЗБЕРЕШ СМЕЛОСТТА ПРЕД 
САМОУВЕРЕНОСТТА; ДА ИЗБЕРЕШ ПРАВИЛНОТО 
ПРЕД ТОВА, КОЕТО Е ЗАБАВНО, БЪРЗО ИЛИ 
ЛЕСНО; ДА ИЗБЕРЕШ ДА ПРАКТИКУВАШ 
ЦЕННОСТИТЕ СИ, А НЕ ПРОСТО ДА ГИ 
ИЗПОВЯДВАШ. 

Брене Браун 
 
ВЯРВАМ, ЧЕ ВСЯКО ПРАВО ПРЕДПОЛАГА 
ОТГОВОРНОСТ, ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ - 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ, А ВСЯКО ПРИТЕЖАНИЕ - ДЪЛГ. 

Джон Д. Рокфелер младши 
 
ПОЧТЕНОСТТА НЯМА НУЖДА ОТ ПРАВИЛА. 

Албер Камю 
 
ПОЧТЕНОСТТА Е ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, 
КОЕТО КАЗВАМЕ И КОЕТО КАЗВАМЕ, ЧЕ 
ПРАВИМ. 

Дон Галер 
 
ИСТИНСКИЯТ ИНТЕГРИТЕТ СЕ ЗАПАЗВА, 
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗПИТАНИЕТО Е 
ИЗПИТАНИЕ ИЛИ ПРОСПЕРИТЕТ. 

Чарлз Суиндол 
 
НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ ТОЛКОВА МНОГО ЗА СЕБЕ 
СИ. ТРЕВОЖЕТЕ СЕ ПОВЕЧЕ ЗА ХАРАКТЕРА СИ. В- 
ТЕГРИТЕТЪТ САМ ПО СЕБЕ СИ Е НАГРАДА. 

Лаура Шлезингер 
 
ЧЕСТНОСТТА Е ДА СИ КАЗВАМ ИСТИНАТА. А 
ЧЕСТНОСТТА Е ДА КАЗВАШ ИСТИНАТА НА 
ДРУГИТЕ ХОРА. 

Спенсър Джонсън 
 
НТЕГРИТЕТ НЕ Е УСЛОВНА ДУМА. ТЯ НЕ СЕ ВЛИЯЕ 
ОТ ВЯТЪРА И НЕ СЕ ПРОМЕНЯ СПОРЕД ВРЕМЕТО. 
ТЯ Е ВЪТРЕШНИЯТ ВИ ОБРАЗ ЗА СЕБЕ СИ И АКО 
ПОГЛЕДНЕТЕ ТАМ И ВИДИТЕ ЧОВЕК, КОЙТО НЯМА 
ДА ВИ ИЗНЕВЕРИ, ТОГАВА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ТОЙ 
НИКОГА НЯМА ДА ГО НАПРАВИ. 

Джон Д. Макдоналд 
 
2  Дискусия с целия клас  
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 Примери за въпроси за дискусията: 

    Кои са вашите любими цитати за почтеност от 
списъка? 

Защо? 
    Опишете човек, когото познавате или за когото 

сте научили, че е почтен. На какво най-много се 
възхищавате в този човек? Защо? 

    Как почтеността влияе върху качеството на 
живота ни? 

    Може ли човек да живее почтено по всяко 
време? Може ли някога да бъдем нечестни? 
Кога и защо? 

    Какви умения притежавате, които ви помагат да 
живеете почтено? Какви умения бихте искали да 
подобрите? 

    Как хората се научават да развиват почтеност? 
 
Урок 3 
1. Създаване на падлет - Значението на 
почтеността (ситуация от реалния живот) 
Разделете класа на 6 малки групи (MS Teams) и 
представете различни сценарии за обсъждане. 
Обхващайте теми като неетично/етично поведение. 
Напишете и вмъкнете под всяка колона 
изображения/видеоклипове/коментари на Padlet. 
2. Обсъдете заедно с класа и определете 
значението на почтеността в реалния живот 
(когато използваме ИКТ, интернет - правила). 

 
Урок 4-5 
1. Творческа работа 
Разделете класа на малки групи (MS Teams) и 
представете различни идеи за творческа работа в 
екип, представящи Интегритета. Изберете само една 
дейност. Предложения: 

❖ Създаване на LinoIt - Кодекс на честта, 
Харта на класа Помолете класа да използва 
информацията, за да разработи кодекс на честта на 
дъската LinoIt, който описва правилата за поведение 
в (онлайн) класната стая. Включете учениците в 
разработването на 
стандарти за поведение в класната стая, които се 
основават на почтеност. 

❖ Създаване/написване на стихотворения, 
акростих, разкази за целостта на навика с 
помощта на BookCreator или MS Sway 

❖ Създайте ролева игра, кратък филм/видео, 
представящи ситуации на почтеност. 
Направете интервю с главните герои - 
OnlineMovieMaker. 

❖ Напишете, композирайте, изиграйте и 
изпейте песен - Онлайн - MovieMaker. 

❖ Направете рисунка или картина, показваща 
    P i t t 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://moviemakeronline.com/
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
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 2. Представете резултатите и направете 

заключение/обща оценка с целия клас. 
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"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Синоними на интегритет: доброта, честност, прямота, 
чест, добър характер, морал, благородство, 
високомерие, добродетел, благоприличие, 
справедливост, искреност, правдивост, доверие, 
цялост, солидарност 
Проучване на примери в интернет 
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4 ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОЗРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОЧТЕНОСТ 
 

ЦЕЛОСТТА 
ЗАВИСИ ОТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБОР 
НА 

ХОРАТА 
трябва да се вземат 

поведение. 

НЕ СТАВА 
ДУМА 

САМО ЗА 
 

 
 

CONTROL.AND 
 

O,,er-strictoontojdemo1ivaleS 
Доверието е по- 
ефективно. 

ИМА 
 

 
 

НЯМА ЕТИЧНИ 
СВРЪХЧОВЕЦИ 

Thete are t-.Jndreds d ways 
br morals k> sip your mnd 
v.tien taking a decision. 

ВИНАТА Е 
SM ALLER С 

 

 
 

РАЗПРЪСНАТА 
ОТГОВОРНОСТ 

Споделените решения 
и оповестените 
влогове не гарантират 
елитен избор. 
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Самоконтрол 
Възрастова група 6-10 

 

Навици - кратки 
обяснения 

Контрол върху собствените ви чувства 

Речник на 
термините 

--- 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

химикал/молив и цветни моливи 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Изслушайте внимателно историята, която ще ви 
разкаже учителят: 
"Карл е малко момче, което има градина. В нея той е 
засадил то- матос. Той ги полива, окопава ги, винаги 
се грижи за тях и им дава цялата си любов. Един ден 
е дошло едно момче, точно когато доматите са 
били узрели. Момчето ги откъснало и изяло. Карл 
много се ядосал и изкрещял на момчето. " След това 
оградете или нарисувайте лицето, което е правилният 
отговор на въпроса. След това направете 2 
упражнения и напишете 2 изречения по задачата на 
учителя. След това направете 
кръстословица в 3 упражнения. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Разберете кой е главният герой и се поставете на 
негово място. 

 

Работен лист / упражнения.... 

1.Обърнете лицето, чиято емоция изразява Карл. 
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2.Напишете с две изречения как Карл е трябвало да реагира в тази ситуация, 

знаейки, че другото момче няма кой да се грижи за него и че е много гладно: 
 
 

 
 
 
 

3.Решете кръстословицата. 
 

1   s       

2     e    

3 l     

4      f     
      

5 

- 

c 

o 

n 

t 

r 

o 

l 

    

  6  
 7   

8    

9    
  10  
   11 

 
1. Чувствам се така, когато не знам какво да правя. 

2. Когато видя змия,   аз съм . 

3. Когато намеря четирилистна   детелина, аз съм. 

4. Нямам отношение към нещо. 

5. На сутринта съм  като лимон. Нещо, което е близо до болна глава. 

6. Толкова съм щастлива. 

7. Когато някой е добър с мен, той е  . 

8. Иван ме бутна и аз съм  . 

9. Когато ме наказват, се чувствам  . 

10. Когато сте сами в стаята, се чувствате  . 
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Самоконтр 
ол ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА10- 14 
 

Изслушайте 
краткото 
обяснение на 
навика. 

Самоконтролът може да изглежда прост, но 
всъщност е сложно умение. Всъщност то е част от 
група умения, които ни позволяват да управляваме 
мислите, действията и емоциите си, за да можем да 
свършим нещо. 
Представете си, че сте на вечеря в дома на някого и 
сте много напрегнати. Можете да се наведете през 
масата и да вземете бутилката с вода, преди някой 
друг да я вземе. Или да изчакате минута и да 
помолите някой да ви я подаде. 

Речник на 
термините 

Дисциплина 

Основни 
инструменти/ма 
териалиОсновни 

Лист хартия и химикалка 

Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Дискутирайте в малки групи и се опитайте да 
напишете отговори на три въпроса. Направете 
групов избор на отговорите. 
Как определяте понятието "самоконтрол"? 
Как изглежда човек, който има самоконтрол? Как 
самоконтролът ви помага да избягвате и 
преодолявате изкушенията? 
Случвало ли ви се е да съжалявате за 
действията си, след като не сте проявили 
самоконтрол? 
Какво бихте казали, за да помогнете на някой 
друг да избегне избора, който вие направихте в 
тези ситуации? 
Кое е най-безумното нещо, което сте виждали да 
прави някой, който няма самоконтрол? 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 
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Самоконтр 
ол ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 
 

Навик - кратко 
обяснение Напишете 
вдясно определението 
на термина 

 

Речник на термините - 

Основни 
инструменти/матер 
ии 

Лист хартия и химикалка 

Кратка инструкция 
за сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Всяка група има 5 минути, за да коментира 
ситуацията - самостоятелно. 
След това те трябва да представят мнението си за 
него пред останалите ученици в урока. След 
последната презентация всеки от учениците може да 
изрази мнение за ситуацията на друга група. 

"чанта с трикове" 
полезни съвети 
и предложения за 
учениците 

Слушайте внимателно и се опитайте да разберете 
всяка ситуация. Водете си бележки. След последната 
презентация можете да зададете въпроси и/или да 
изразите мнение, за да започнете дискусия. 

 
Работен лист / упражнения.... 

 
 
 
 
 

Ситуация № 1 
ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ - Състезание по биатлон - Старт 15 км 
Напишете своите въпроси и коментари тук: 

 
 
 

Ситуация №2 
ФИНАЛ НА СВЕТОВНАТА КУПА НА ФИФА 



 Книга за ученика 
 
 
 

Напишете своите въпроси и коментари тук: 

 
 
 

Ситуация № 3 
ТЕНИС - МАЧ НА УИМБЪЛДЪН 
Напишете своите въпроси и коментари тук: 

 
 
 

Ситуация № 4 
ВКЪЩИ 
Напишете своите въпроси и коментари тук: 
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Самоконтр 
ол ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 
 

Навици - кратки 
обяснения 

Хората използват различни термини за самоконтрол, 
включително дисциплина, решителност, твърдост, 
воля и сила на духа. 

 
Психолозите обикновено определят самоконтрола като: 

 
• Способността да се контролира 

поведението, за да се избегнат изкушенията 
и да се постигнат целите. 

• Способността да се отлага удовлетворението и 
да се устоява на нежелано поведение или 
подтици. 

• Ограничен ресурс, който може да бъде изчерпан 
 
/Willems YE, Boesen N, Li J, Finkenauer C, Bartels M. 
Наследственост на самоконтрола: мета-анализ. 
Neurosci Bi- obehav Rev. 2019;100:324-334. 
doi:10.1016/j.neubio- rev.2019.02.012/. 

Речник на 
термините 
Дискутирайте по 
двойки значението 
на термините. 
Съгласни ли сте с 
обяснението? 

ДИСКРИПЛИНА - Дисциплината произлиза от 
латинската дума "Discipulus", която означава "уча". 
Това е същият корен, от който произлиза и думата 
"ученик". В буквален превод дисциплината е начин на 
живот в съответствие с определени правила и норми. 
Тя е вид самоконтрол, който се отразява в 
обществените действия. Този контрол не е наложен 
на индивида. Той произтича отвътре. Следователно 
дисциплината е спонтанна, а не просто подчинение на 
властта по послушен начин. - Есе за дисциплината: 
Статия, споделена от: Дикша 
Кашяп https://www.yourarticlelibrary.com/ 
FORTITUDE - умствена и емоционална сила за смело 
посрещане на трудности, изпитания, опасности или 
изкушения - https://www.dictionary.com/ 
СТРЕС - е физически, умствен или емоционален 
фактор, който предизвиква телесно или умствено 
напрежение. Стресът може да бъде външен (от 
околната среда, психологически или социални 
ситуации) или вътрешен (болест или медицинска 
процедура). Стресът може да инициира реакцията 
"борба или бягство" - сложна реакция на 
неврологичните и ендокринологичните системи. 
https://www.medicinenet.com/ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ - това е способността да не 
показвате чувствата си или да не правите нещата, 
които чувствата ви карат да правите. 
https://www.collinsdictionary.com/ 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.02.012
http://www.yourarticlelibrary.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.medicinenet.com/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/show
http://www.collinsdictionary.com/
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Основни 
инструменти/ма 
териали 

Химикалка и "БИЛЕТ ЗА ИЗХОД" 
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Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

За актьорите - влезте в ролята си и играйте като 
себе си. Не искайте съвети. Първите ви реакции са 
много важни за публиката. 
За зрителите - гледайте пиесата и се опитайте да се 
поставите на мястото на актьорите. Когато 
чуете/видите нещо некоректно в реакциите на 
актьорите - запишете го в "БЮЛЕТИНА ЗА ИЗХОД". 
На реда "STOP" - отбележете "неправилната реакция" 
според вас. 
На реда "МИСЛИ" - Предложете други възможни 
реакции. На реда "ДЕЙСТВАЙ" - напишете 
обяснението на една възможна реакция. 
На реда "РЕФЛЕКТ" - напишете възможния изход, 
включително вашите предложения и нова реакция. 

"чанта с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

НАТИСНЕТЕ БУТОНА И СТАНЕТЕ УЧИЛИЩНА 
ЗВЕЗДА 
Емоциите идват бързо и понякога нямаме достатъчно 
време да помислим, преди да предприемем 
следващото действие. Понякога реакциите ни могат да 
причинят болка. В тази ситуация е важно да се научим 
да спираме навреме и да отделяме минута, за да 
помислим. Емоциите ни са създадени, за да ни 
предпазят в ситуацияна заплаха. Всеки ден имаме много 
стресови ситуации и можем да се научим на стратегии 
за запазване на емоциите и вземане на добри 
решения, които не са водени от емоции. В тази 
стресова ситуация трябва да контролирате ситуацията 
- САМОУПРАВЛЕНИЕ. 
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Работен лист / упражнения.... 

Работен лист/ упражнения 

БИЛЕТ ЗА ИЗХОД 
№ 1 

17-ия ми рожден 
ден 

 
STOP 

 

 
МИСЛЕТЕ 

 

 
ACT 

 

 
REFLECT 

 

 
 
 
 

БИЛЕТ ЗА ИЗХОД 
№ 2 

ИДЕНТИЧНОСТТА 

 
STOP 

 

 
МИСЛЕТЕ 

 

 
ACT 

 

 
REFLECT 

 

 
 

БИЛЕТ ЗА 
ИЗХОД 
№ 3 

ЕКСКУРЗИЯТА 

 
STOP 

 

 
МИСЛЕТЕ 

 

 
ACT 

 

 
REFLECT 
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БИЛЕТ ЗА ИЗХОД 
№ 3 

МАРКИТЕ 

 
STOP 

 

 
МИСЛЕТЕ 

 

 
ACT 

 

 
REFLECT 
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Търпение 
Създаване на копринени буби  
Насока 

Какво ще кажете за създаването на копринени буби, докато 
получите пашкула? 

 

Тази дейност изисква търпение: Търпение да се грижиш и търпение да чакаш! 
 
 

Следвайки тези стъпки, ще научите, че търпението и умението да чакате 
носят прекрасни изненади. 

 

Първи етап - от яйцето до излюпването (около 12/14 дни) 
 

- Поставете яйцата в картонена кутия 
- Пребройте яйцата и проверете цвета им. Регистрирайте се. 
- Наблюдавайте ембрионите в яйцеклетките (използва се микроскоп). 
- Регистрирайте се. 
- Наблюдавайте раждането на домашните любимци (можете да използвате лупата, 

за да видите подробности). 
 

2-ри етап - растеж на копринените буби (около 30 дни) 
 

- Трябва ежедневно да храните животните с листа от черница и да поддържате 
кутията чиста. 

- Извадете копринените буби от кутията една по една. 
- Почистете кутията, сложете листата от черница и върнете домашните 

любимци (тази дейност изисква внимание и много търпение). 
- По време на растежа си домашните любимци преминават през четири 

кожни разсада, които определят петте им възрасти. 
 
 

Трябва да следвате този процес и да правите записи за всяка възраст. Дневник на страницата 
W3_silkworm 

 
- 1-ва възраст - от излюпването до 5 дни / 1-ви разсад - запишете датата / снимайте. 
- 2-ра възраст - от 6-ия до 9-ия ден / 2-ри молец - Дата на записване / снимка. 
- Трета възраст - от 10-ия до 15-ия ден / Трети разсад - запишете датата и снимката. 
- 4-та възраст - от 16-ия до 20-ия ден / 4-ти молец - Запишете датата и снимката. 
- 5-та възраст - от 21-ия до 30-ия ден - запишете дата и снимка. 

 
 
 

3-ти етап - Изработване на пашкула (около 15 дни) 
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Копринените буби търсят ъгъл в кутията, за да направят пашкул. 
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- Запишете датата на започване на строежа на пашкула и го 
фотографирайте. 

- Наблюдавайте търпението/спокойствието, с което животните изграждат 
пашкула. 

- В пашкула се извършва процес на трансформация в продължение на 
около 10 дни, докато се формира възрастният индивид - пеперудата. 

4-ти етап - От пеперудата до яйцето (пеперудата живее 
около 13 години) 

дни) 
За да напусне, пеперудата разкъсва пашкула. чифтосване и снасяне на яйца. 

- 
- 
- 

Записва датата на отпътуване на пеперудите. Рисунки/снимки. 
Той отчита броя на яйцата при всяка снасяне. 
Пеперудата умира, а следващата пролет тези яйца се излюпват и цикълът 
се повтаря! 
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Търпение 
Възрастова група 6-10 

 

Навик - кратки 
обяснения 

Речникът на Уебстър определя търпението като: 
способност, навик или търпение; да понасяш трудното 
или неприятното, без да се оплакваш. 

Търпението се определя като качество на търпението, 
като способност да се понасят провокации, скука, 
нещастие или болка, без да се оплакваме, да губим 
самообладание, да се дразним и други подобни. 

Речник на 
термините 

Търпение; толерантност; търпение; 
неудовлетвореност; гняв; оплакване; темперамент; 
раздразнение; приемане; спокойствие; мирно/спокойно 
възприемане; 

Основни 
инструменти / 
материали 

Лаптопи; хромирани книги; I-pad; мобилни 
телефони; интернет връзка. 

Достъп до Google Classroom за работа в онлайн 
уроците и задачите за дейности; да работят 
индивидуално, по двойки или в групи и да дават 
мнения, да споделят информация; да имат достъп до 
връзки и други ресурси в Padlet ; мисловна карта 
Patience Bubbl.us; събиране на идеи, обсъждане и 
гласуване. 

 
 
Проекти / крайни продукти - Storyboard или BookCreator; 
An- imoto - или Powtoon - онлайн видеомейкър; 

 
 
Яйца на копринени буби (около 20), картонена кутия, 
листа от черница, лупа, пинсета, микроскоп, 
фотоапарат, календар, материали за рисуване. 

Кратки 
инструкции за 
дейностите, 
които трябва да 
бъдат извършени 

Работа в онлайн уроци/сесии - срещи в 
клас/двойка/група в Google Classroom. 

 
 
Урок 1 

Мозъчна атака на идеи за това какво е търпение; 
какво означава да си търпелив или да имаш търпение; 
защо търпението е важно? Защо се нуждаем от 
търпение в живота? 

Споделете идеите си, мненията си и гласувайте - 
Tricider 

https://padlet.com/
https://bubbl.us/
https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://bookcreator.com/online/
https://animoto.com/
https://animoto.com/
http://www.tricider.com/brainstorming/3TRhm7KetUl
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 Дискусия с целия клас за най-доброто определение 

на понятието "търпение". 

Създайте електронна мисловна карта - Bubbl.us с 
най-подходящите и важни дефиниции на Търпение. 

Гледайте слайдовете и се опитайте да отговорите на 
някои въпроси заедно с целия клас: 

Знаете ли какво е това? как е направено? За какво 
служи? Каква е употребата му? 

Направете проучване, като разгледате връзките, 
налични в Padlet на вашия клас. 

 
 
Урок 2 

 
 
След като вече знаете повече за копринените буби и  
за ползата от пашкула, наблюдавайте жизнения цикъл 
на копринената буба в различните му стадии (от 
яйцето до ларвата, какавидата и молеца). 

 
 
Дискусия с целия клас. 

Примери за въпроси за дискусията: 

Смятате ли, че създаването на копринени буби  
изисква търпение? Защо търпението е важно? Имаме 
ли нужда от търпение в ежедневието си? Какви са 
ползите от това да бъдем търпеливи? Можете ли да 
подобрите уменията си за търпение? 

 
 
Предизвикателство: 

Какво ще кажете за създаването на копринени буби, 
докато получите енота? 

 
 
Тази дейност изисква търпение: Търпение да се 
грижиш и търпение да чакаш! 

Ще научите, че търпението и умението да чакате носят 
прекрасни изненади. 

https://bubbl.us/
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 Отидете в Padlet на класа и изтеглете документа. 

Създаване на ръководство за копринени буби. 

Пакетът с яйцата ще бъде изпратен по пощата или 
ще бъде взет от училището. 

Следвайте инструкциите. Снимайте, рисувайте, 
записвайте доказателства от различните етапи на 
жизнения цикъл на копринените буби. 

Всяка седмица ще изпращате информация за 
състоянието на вашето творение в Padlet. 

Учителят ще ви наблюдава и ще ви помага по време 
на всички етапи от този цикъл. 

Насладете се на приключението си! 
 
 
Предложения за крайния продукт: 

 
 
Създаване на цифров разказ с помощта на 

Storyboard Създаване на електронна книга с 

помощта на BookCreator или Създаване на 

видеоклип с помощта на Animoto или 

Powtoon 

 

Урок 3 

Представете крайния си продукт пред съучениците 
си и споделете заключенията си. 

 
 
Коментирайте тези цитати, свързани с Търпение: 

 
 
"Истинският мъдрец чака в тишина, чака в мир, докато 
всичко се случва. По този начин усещаме мир, 
хармония и светът следва своя ход". Лао Дзъ 

"Търпението е спокойното приемане на факта, че 
нещата могат да се случат в ред, различен от този, 
който си представяте." Дейвид 
Г. Алън 

" Търпението не е умението да чакаш, а умението да 
запазиш добро отношение, докато чакаш" Джойс  
Майер 

"Да загубиш търпение означава да загубиш битката." 
М  Г  

https://www.storyboardthat.com/
https://bookcreator.com/online/
https://animoto.com/
https://www.powtoon.com/
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 Въпроси за обсъждане: 

Кой е любимият ви цитат? Защо? 

Какви умения са нужни на човек, за да бъде истински 

мъдрец (мъдър )? Как можете да се научите да 

развивате уменията си за търпение? 

 

Направете самооценка с помощта на формуляри на 
Google 

"торба с трикове". 

полезни съвети и 
препоръки за 
учениците 

Нека започнем експеримента в началото на пролетта, 
когато листата на черницата започват да растат. 
Черниците са де- листопадни дървета! 

Освен това именно тогава започват да се излюпват 
яйцата! Както виждате, дори природата умее да бъде 
търпелива 😊😊😊😊 Домашните любимци не трябва да се 
излагат на слънчева светлина, тъй като са много 
чувствителни към ди- ректна светлина. (Слънце). 

 
 
Търпението подобрява способността ви да приемате 
неуспехите и да се наслаждавате на живота много 
повече. 

Търпението е да чакате, без да се оплаквате. 

Търпението означава да можете да чакате 
спокойно пред лицето на разочарование или 
неприятности, 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Търпен 
ие ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА10- 14 
 

Навик - кратки 
обяснения 

Речникът на Уебстър определя търпението като: 
способността, навикът или фактът да бъдеш 
търпелив; да понасяш трудното или неприятното, без 
да се оплакваш. 

Търпението се определя като качество на 
търпението, като понасяне на провокации, досада, 
нещастие или болка, без да се оплакваш, да губиш 
самообладание, да се дразниш и други подобни. 

Речник на 
термините 

Търпение 

Основни 
инструменти/ма 
териали 

Отглеждане на "бонбони за търпение" 

Чаша вода, три чаши захар, стъклен буркан, щипка за 
хартия, оцветители за храна (по избор), хартиена 
кърпа или филтър за кафе и вълна или памучен конец. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/patient#h1
https://www.dictionary.com/browse/patience
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Кратка 
инструкция за 
сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Стъпки 

1- Като възрастен, който наблюдава, кипнете чаша вода 
на котлона. 

2 - Отстранете тенджерата от котлона и помолете 
децата да ви помогнат да разбъркате трите чаши 
захар, една по една, с една чаена лъжичка. (Това е 
първото упражнение за търпение.) Докато децата 
разбъркват всяка чаена лъжичка захар, докато тя се 
разтвори, поговорете за ситуации, в които е трудно да 
бъдем търпеливи. Насърчавайте ги да разбъркват 
усърдно. (Ако захарта не се разбърква постепенно, 
вашите "бонбони на търпението" няма да се образуват 
правилно.) Щом захарта започне да се трупа на дъното 
на съда, значи е добавено достатъчно количество. 

 
 
3 - След това изсипете наситения със захар разтвор в 
прозрачен стъклен буркан. Ако желаете, сега е 
моментът да използвате хранителен оцветител, за да 
оцветите захарната вода. 

 
 
4 - За да създадете повърхност за растеж на 
кристалите, завържете вълнен или памучен конец за 
средата на молив. Завържете щипка за хартия или 
подобна стерилна тежест без олово в другия край на 
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 връвчицата. 
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 5 - Закачете връвчицата в захарния разтвор, като се 

уверите, че тежестта е много близо до дъното на 
буркана, но не го докосва. 

 
 
6 - Преместете буркана на място, където няма да 
бъде обезпокояван, но ще може да бъде наблюдаван 
отблизо. Покрийте горната част на буркана с хартиена 
кърпа или филтър за кафе, за да го предпазите от 
замърсяване. 

 
 
7- Остава само да наблюдавате и да чакате. Около 24 
часа след това трябва да видите, че се образуват 
кристали. Кристалите ще продължат да се образуват 
до изчерпване на захарта. 

 
 
8 - Накрая извадете кристалите и ги оставете да 
изсъхнат. Можете да ги запазите или да ги изядете. 

 
 
Точно както кристалите не пораснаха веднага, 
понякога трябва да изчакаме спокойно и е необходимо 
време, за да получим това, което искаме, да получим 
награда за усилията си. 

 
 
Докато се наслаждавате на храната или се любувате 
на кристалите, помислете, че както кристалите не са 
израснали веднага, така и търпението понякога 
отнема време, а да бъдеш търпелив или да запазиш 
спокойствие е трудно, но с известно обучение е 
възможно и полезно. 

 
 
По същия начин, когато съучениците или членовете 
на семейството са добронамерени един към друг, 
наградата им е мирна училищна общност или 
домакинство. 

 
 
Оценка на дейността 

Отбележете мнението си с Х. 
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  Сега мога да Мно 

го 
доб 
ре 

 
Добре 

 

 
 
 

Със 
затруд 
нения 

 

 
 

Не се отказвайте, 
дори ако нещата 
станат трудни 

   

Запазвам 
спокойствие, когато 
някой или нещо ме 

притеснява 

   

Изчакайте спокойно 
нещата 

   

"торба с трикове" 

полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

За алтернатива без захар отгледайте цъфтящо 
растение и изчакайте да цъфне. 
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Търпен 
ие ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 
 

Навик - кратки 
обяснения 

Речникът на Уебстър определя търпението като: 
способността, навика или факта да си търпелив; да 
понасяш трудното или неприятното, без да се 
оплакваш. 

Речник на 
термините 

Търпение 
Толерантно 
ст 
Сътрудниче 
ство 
Координаци 
я 
Инструменти за самоувереност 

Основни/ материали Лаптопи; хромирани книги; I-pad; мобилни 
телефони; интернет връзка. 
Достъп до Google Classroom за работа в онлайн 
уроците и задачите за дейности. 
Връзка към Padlet: 
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience 

 
Връзка за самооценка: 
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

 
Руло от вълнен или памучен конец, балон и кофа 
(или картонена кутия), малко по-голяма от пълния 
балон. 
Забележка: Ако е ветровито, може да се наложи да 
сложите малко пясък. 
вътре в балона. 

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Кратко описание на 
дейностите, които 
трябва да бъдат 
разработени 

Тази дейност ще ви помогне да работите в 
сътрудничество и координация с другите, както и да 
насърчите междуличностните отношения и  да 
развиете самоувереност, с обща цел за групата. 

 
В края на дейността ще можете да: 
- да оценявате качествата на другите. 
- бъдете по-толерантни към съучениците си; роднини. 
- да разберат, че съвместната работа и търпението са 
необходими за постигането на определени цели. 

 
 
Стъпки 
Първа фаза: 
1 - Излезте навън или намерете голямо място в стаята; 
2 - Присъединете се към родителите си , брат(а) или 

сестра(та) или приятелите си; 
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 3 - Направете кръг и поставете кофа в центъра му; 

4 - Единият човек взема върха на ролката и го хваща с 
/ пръстите й; 
5 - Този човек избира човек от кръга, посочва едно 
негово качество (а) и хвърля 
се търкаля към него (А); 

 
 
 
 
 

6 - Този човек прави същото и продължава играта, 
докато образува мрежа с ролката (В). 

 

 
 
2-ра фаза: 
След като всеки е получил комплимент, нека 
преминем към следващата фаза: 
1 - Поставете балона върху мрежата; 
2 - Групата ще трябва да го насочи търпеливо, без да 
докосва ръцете ви, към центъра, за да падне в 
кофата. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: ако балонът падне на земята, ще 
трябва да го върнете на мрежата и да опитате отново, 
докато накрая падне в кофата. 

 
Не забравяйте: да снимате или записвате 
различните изпълнявани задачи. Споделете най- 
добрите си моменти със съучениците си в Padlet на 
класа. 

 
Оценка на дейността 
Връзка за самооценка: 
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

 
или 
Отбележете мнението си с Х. 

 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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  Сега мога да Много 

добре 
 

 
 
 
 

 
Добре 

 

 
 
 

С трудности 
 

 
 
 
 
 

Да не се 
отказвате, 
дори ако 
нещата 
станат 
трудни. 

   

Да     
издържиш; 

да се 
справиш с 

това, което е 
трудно или 
неприятно, 
без да се 
оплакваш. 

   

Запазвам 
спокойствие 

, когато 
някой или 
нещо ме 

притеснява 

   

Изчакайте 
спокойно 
нещата 

   

 

"Торба с трикове" - 
полезни съвети и 
предложения за 
ученици 

Чрез взаимните похвали се насърчават  
самочувствието и междуличностните отношения, което 
улеснява съвместната работа с оглед на общата цел. 
Да бъдеш търпелив и да работиш в екип невинаги е 
лесно, но е необходимо, за да постигнеш някои цели! 
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Търпен 
ие ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 
 

Навик - кратки 
обяснения 

Речникът на Уебстър определя търпението като: 
способността, навикът или фактът да бъдеш 
търпелив; да понасяш трудното или неприятното, без 
да се оплакваш. 

Търпението се определя като качество на 
търпението, като понасяне на провокации, досада, 
нещастие или болка, без да се оплакваш, да губиш 
самообладание, да се дразниш или нещо подобно. 

Думите са важни. Думите са силни. Думите са нашият 
глас. Нашите думи могат да утешат, да помогнат, да 
дадат надежда и да изразят, че разбираме или че 
"виждаме" другия човек пред нас. И, разбира се, 
думите ни могат да направят обратното: могат да 
наранят, да изолират и да накарат някого да се чувства 
незначителен. 

Речник на термините Думи 

Търпени 

е 

Толерант 

ност 

Полезни срещу обидни думи 

Толерантно срещу 

нетолерантно поведение 

Предразсъдъци 

Приобщаване ; състрадание; съпричастност 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/patient#h1
https://www.dictionary.com/browse/patience
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Основни 
инструменти/ма 
териали 

Лаптопи; хромирани книги; I-pad; мобилни 
телефони; интернет връзка. 

Достъп до Google Classroom за работа в онлайн 
уроците и задачите за дейности; да работят 
индивидуално, по двойки или в групи и да дават 
мнения, да споделят информация; да имат достъп до 
връзки и други ресурси в Padlet ; Patience Poll Every- 
where; Събиране на идеи, обсъждане и гласуване. 

 
 
Избор и глас на ученика - Linolt My word; Canva - 
плакат; Fyer; слоган; стихотворение; Animoto - или 
Powtoon - онлайн видео; 

 
 
"Думите имат значение" - брошура 1 

http://padlet.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://en.linoit.com/
https://www.canva.com/
http://animoto.com/
https://www.powtoon.com/
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Кратка инструкция 
за сесиите за 
обучение или 
дейностите 

Работа в онлайн уроци/сесии - Срещи в 
клас/двойка/група в Google Classroom. 

 
 
Урок 1 

Използвам думите, за да насърчавам и да създавам 

надежда и красота. Мозъчна атака на идеи за 

показаните думи и портрети. 

Гледайте няколко портрета с различни думи; 
кажете какво виждате подобно/различно в портретите. 
Палуба с круши. 

Дискусия с целия клас. 
 
 

Сега гледайте видеоклиповете: Силата на думите; 
видеоклип "My WORD is 'IMPACT'" от MyIntent и "How 
Powerful Words are. Отделете една минута, за да 
помислите върху тези въпроси : Каква добродетел 
искате да имате повече в живота си? Какво 
предизвикателство искате да преодолеете в живота 
си? За какво сте най-пасивни и какво правите повече в 
живота си? 

 
 
Предизвикателство 

 
Имате ли някаква специална дума? Каква е вашата 
дума? Напишете дума, която ви олицетворява, и 
илюстрирайте защо сте избрали тази дума. Google 
Jamboard. 

Споделете думата си със съучениците си. Думите са 
важни. Те са гласът на някого. Те насърчават и 
създават надежда и красота. 

 
 
Урок 2 

 
Полезни срещу обидни думи... Думите са силни! 

 
 

Гледайте видеоклиповете и прочетете някои статии, 
за да разберете по-добре огромното въздействие на 
някои думи, и по-специално на думата "R" върху  
хората с увреждания. Веднъж изречена ; Силата на 

  Д    Д  R  К   б   

https://www.peardeck.com/googleslides
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=K1qS6avlnaE
https://www.youtube.com/watch?v=K1qS6avlnaE
https://www.youtube.com/watch?v=MlDnhQl1VEQ
https://www.youtube.com/watch?v=JFLgyONK1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=glN3alWrSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
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 се каже думата R? 

https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
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 Нека помогнем за разпространението на 

информацията, след като думата "R" наранява. 
 
 

Дискусия с целия клас. 
 
Примерни въпроси за обсъждане: 

 
Защо, според вас, хората се отнасят обидно към 
другите, когато дори не ги познават? 

Какво може да накара човек на вашата възраст да 
бъде нетолерантен към други? Причините могат да 
включват влияние от страна на семейството, 
приятелите или обществото; несигурност; страх; 
непознаване; незнание; конкурентност; нужда от 
приспособяване; нужда от власт; или липса на 
образование. 

Какво значение има изборът на думи? 

Откога не сте чували някой да използва думата "Р"? 

В училище ли, в песен, в туитър, в търговски център 
или ресторант? 

 
 
Разсъждавайте за поведението на хората с целия  
клас. Какви други варианти могат да имат в 
поведението си, които биха запазили уважението към 
другите? 

 
 
Попълнете листовката1 "Думите имат значение". Не 
забравяйте да помислите за собствената си употреба, 
активна или пасивна, на думата "Р" в училище, в 
общността, в обществото като цяло. 

– Осъзнавахте ли собствените си мисли и действия 
(или не-действия) по отношение на нетолерантността 
и предразсъдъците към другите? 

– Какво може да накара някого да бъде нетолерантен 
към другите? 

– Какво значение има изборът на думи? 

- Колко лесно е да се ядосате или разстроите, когато 
някой ви нарече с "Р" или ви изпрати злобно или 
страшно съобщение? 

Обсъждане на отговорите като цял клас и размисъл за 
нещата, които ще кажете в бъдеще или когато видите 
някой да унижава друг човек пред вас. 
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Урок 3 

 
 

Разделете се на 5-6 малки групи ("Google meet 
teams") и проведете мозъчна атака с няколко 
примера, когато сте видели някой да използва злобни 
думи или страшен език , независимо дали е написан 
или изговорен, който може да ви накара да се 
почувствате ядосани, наранени, тъжни или уплашени? 

Можете ли да посочите примери от историята, когато 
нетолерантността и предразсъдъците са имали 
отрицателен ефект върху историята? 

- Как хората са били дискриминирани или третирани 
различно заради нещо, което не са могли да 
контролират? 

- Какво положително въздействие има това събитие, 
ако има такова? 

- Как би могъл да се промени светът, ако това събитие 
не се беше случило? 

Споделете с целия клас примери за вашия екип - Linolt 
 
Разберете, че е важно да обмисляме думите, които 
използваме, защото всеки тълкува нещата по различен 
начин. 

 
 
Урок 4 - 5 

 
Въпреки старата поговорка: "Пръчки и камъни могат да 

ми счупят костите, но думите никога няма да ме 

наранят", думите са силни. 

Понякога е трудно да пренебрегнем това, което някой 
казва, когато 

това е злокобно име. Имената МОГАТ да ви накарат да 
се чувствате тъжни или наранени. 

 
 
Избор на ученика и глас 

 
 
Създайте лозунг, плакат, видеоклип, стихотворение 
или листовка, за да помогнете да се обърнат 

                           "R"  

https://en.linoit.com/
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 нетолерантността и предразсъдъците към хората с 

увреждания. 

Представете продуктите си пред целия клас за 
обсъждане, гласуване и разпространение  в 
социалните медии на общността. 
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Дайте обратна връзка чрез 

формуляри в Google Връзка: 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

 
 

4 - Оценка на дейността 
 

Сега мога да ... Мно 
го 
доб 
ре 

Добре Със 
затруд 
нения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"торба с трикове" 

полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Размишлявам върху 
думите, които 
използвам, 
казвам 

Размишлявам 
върху силата на 
избора на думите 
си 

Определяне на 
влиянието на някои 
думи върху живота 

на други хора 

Идентифициране на 
последиците от 

Поставряанзелтиочнноатмо ястото на други хора ще засили 
съпроитчнаосштнеонситетакъимсъстраданието ви към тях. 

някого 
Като се отнасяме към другите хора деликатно, любезно 
и с уважение, можем да насърчим толерантността, 
приобщаването и да спрем предразсъдъците. 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Емпатия 
 

Възрастова група 6-10 
 

Навик - кратки обяснения Една или няколко емоции, чувства, които изпитваме към 
другите, се появяват по време на взаимодействието ни с 
другите хора. Ние сме различни и мислим по различен 
начин, защото сме уникални и сложни личности. Затова 
сме емпатични към другите същества около нас, които 
са по-нещастни, по-тъжни или преживяват физическа 
или духовна болка. 

Речник на термините Емпатия 
Разбиране на гледната точка, мислите и 
емоциите на другия. 

Основни 
инструменти/материали 

Empaty- Най-добрата вдъхновяваща 
история 
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 
Пъзел -представителна снимка от видеото 
" Емпатични очила" - изрязан шаблон за ролева игра 

Кратко описание на 
сесиите за обучение или 
дейностите 

В края на урока ще имате: 
Попълнете "Купчината/ мисловната карта" с думи, 
които изразяват емоции/чувства/настроения, на които 
се основава емпатията. 
" Очилата на емпатията"- поставете се на мястото на 
героя, разкажете историята и говорете за чувствата и 
емоциите на героя от неговата гледна точка. 

"торба с трикове" 
полезни съвети и 
предложения за 
учениците 

Ако някой ви сподели личен опит (било то приятен или 
неприятен), спомнете си как сте се чувствали в тази 
ситуация,когато ви се е случило или когато сте преживели 
нещо подобно. 

Работен лист / упражнения.... 
➢ Игра: " The bunch", тъй като тя е резултат от историята. 

 
 

EMPATHY 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
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➢ Попълнете триъгълника "Емоции", "Аз" в сравнение с останалите: 
 

SIMPATHY 

привързаност/........................ 
 
 

Eu și 
ceilalți 

 

АНТИПАТИЯСЪПРИЧАСТНОСТ 

отвращение/ ..................................разбиране нагледната точка на другия, 

........................... емоции 
➢ Дайте примери за пословици за приятелство, разбиране, съпричастност: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

➢ Съставете пъзела (в Приложение 1) така, че да 
получите тази картина ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ "Играта с обувките" - опишете избрания човек! 
 

( Опишете с няколко думи личността на човека, когото сте 
избрали, като споменете неговите/нейните страсти, 
кулинарни, спортни, културни предпочитания.) 

 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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➢ " Очилата за емпатия!" - изрежете изображението на 
очилата в Приложение 2. 

 

" Един ден, когато Матю пристигнал в училище, открил, че 
в албума му липсват няколко коли. Той беше прекарал много 
време 
заедно с баща си подрежда и класифицира всички автомобили в албума според марката 
им. Всички те бяха там, подредени в редица, хубави и тихи. Това беше важно 
постижение за него. Неговата страст. Но сега..., една липсваше. Той не можеше да 
разбере защо. Беше показал всички на най-добрите си приятели, които наистина бяха 
завидели. Беше напълно озадачен. 

По някое време един червенокос къдрав съученик, почервенял от гняв, призна: 
- Взех черната ви кола с червени стрелки на калниците. Взех я! И лицето ѝ 

се заля с огромни, горчиви сълзи. 
Матю потискаше сълзите си, това беше важна кола за него! Защо онова 

червенокосо момиче я взе? Имаше ли някаква причинаняколко секунди 
мислите му се върнаха към колата му, после 
към къдравото русокосо момиче, чието лице беше по-горещо от слънцето, изапочна да 
мисли 
.... защо тя плачеше по-силно от него, не тя беше ................................................. загубила кола за 
колекция" 

 
Сложете емпатичните очила на носа си и продължете разказа си какво мислите, че се 
е случило 

след това? Разкажете историята си на класа така, както я виждате през 
вълшебните очила, които казват само истината. 

 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 
 

Как се чувствахте, докато решавахте задачите в 
урока за деня? 
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Емпатия  
 
 

ГРУПА10- 14 

 
 

ВЪЗРАСТОВА 

Навик - кратки обяснения Емпатия=способност да разпознавате, разбирате и усещате 
емоциите на другите хора, като изхождате от собствения си 
житейски опит. Думата "емпатия" идва от гръцката дума 
"empatheia", която означава "съпричастност". 
fected", "passionate" 

Речник на термините Симпатия = привличане, афинитет, който някой 
изпитва към даден човек или който може да 
предизвика у някого, привързаност; 

Основни 
инструменти/материали 

 
Кратка инструкция за 
сесиите за обучение или 
дейностите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"торба с трикове" 
полезни съвети и 
препоръки за учениците 

 
 
 
 
 
 

Работен лист / упражнения.... 

Дигитална интерактивна презентация 
(www.mentimer.com), версия, до която учениците имат 
достъп на своите телефони (www.menti.com) 
В края на урока ще можете да: 

- свързване на понятието "съпричастност" с определени 

думи, с цвят или картина; 

- разпознава чертите на емпатичния човек; прави разлика 

между "емпатия" и "симпатия"; 

- да упражняват способността си да дават емпатични 
отговори; 

- да упражняват уменията си за асертивно общуване и 

емпатично групово взаимодействие. 
"Поставете се на мястото на някой друг", опитайте се да 

разберете неговите емоции, чувства, идеи и действия! 

 
Уведомете другите по приятелски и уважителен начин, 

че разбирате какво мислят и чувстват! 

 
Променете гледната си точка и се вслушайте в другата 
гледна точка! 

1. Какви думи ви идват наум, когато чуете думата "съпричастност"? 

Запишете ги (мозъчна атака, 5'): Запишете отговорите си, като използвате инструмента 

за интерактивна презентация: www.mentimeter.com . Използвайте телефоните си за 

достъп до www.menti.com и влезте в презентацията, като въведете кода на 

презентацията на екрана. Попълнете празните места с правилните думи, които  ще 

бъдат показани на слайда на презентацията. Някои думи ще бъдат по-големи от други. 

Колкото по-големи са те, толкова по-често се използват. Анализирайте "облака от 

думи" заедно със съучениците си и учителя и открийте кои са най-често срещаните 

http://www.mentimer.com/
http://www.menti.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/
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асоциации. 
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2. Как бихте описали емпатичния човек? Можете да нарисувате картинка или да 

създадете символ за всяка идентифицирана от вас черта. 

3. Дебати 
Дайте добре обоснован отговор на въпроса: Роден ли съм или ставам емпатичен? 

 
Например: 

• Малките деца реагират спонтанно на страданието, което изпитват другите; те 

стават по-емпатични, когато родителите им ги осведомяват за последствията, 

които могат да имат техните постъпки. 

• Естествено, за по-малко от половин секунда, имитираме позата, погледа и гласа 
на човека пред нас (Monkey see, monkey do!); 

• Преживяването на подобна ситуация ви прави още по-емпатични към даден 

човек (напр. глад). 

4. Изберете от изброените по-долу действия тези, които според вас са 
необходими, за да станете емпатичен човек: 

a. Забелязвам какво чувства другият и приемам чувствата му, независимо 

колко силни са те (например: гняв, тъга, разочарование, 

неудовлетвореност); 

b. Слушам какво казва другият и не мисля какво ще кажа; 

c. Питам, за да задълбоча разбирането си за тяхната гледна точка, за да 

проверя дали съм разбрал правилно и точно тяхната гледна точка; 

d. Отворен съм за диалог със събеседника си по любопитен, любезен и 

уважителен начин, без да давам съвети или да се опитвам да решавам 

проблема му. 

Посочете аргументи за своя избор/избори. 
 
 
5. Гледайте видеоклипа и говорете със съучениците си за най-важните аспекти : 

Брене Браун за емпатията"; анимация: Кати Дейвис (известна още като Gobblynne) 

www.gobblynne.com, достъпно в You Tube на адрес 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

 
Оценка (5'): Игра на стената от думи "": https://wordwall.net/ro/resource/12877422 

http://www.gobblynne.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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Емпатия  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - кратки обяснения Емпатията е способността да разбираме емоциите и/или 
възгледите на другите и често да чувстваме това, което те 
чувстват. Например, ако Анна започне да се чувства тъжна, 
след като е разговаряла с приятелката си Беатрис, която се 
чувства тъжна поради смъртта на котката си, тя проявява 
емпатия. По този начин, въпреки че Анна няма домашен 
любимец, тя може да си представи какво е за нейната 
приятелка да се изправи пред тази конкретна ситуация на 
загуба на любимия си домашен любимец. С други думи, Анна 
се поставя на мястото на приятелката си и емоционално 
съпреживява чувствата на Беатрис. Нещо повече, Анна знае, 
че тъгата, която изпитва, не е нейна - тя принадлежи на 
Беатрис и тя започва да я изпитва, като научава какво е 
означавала котката за Беатрис. В обобщение, емпатията не е 
просто емоционална зараза. Тя е способността да признаеш и 
разбереш чуждия опит и дори да започнеш да резонираш 
емоционално с другите, докато си кон- 
да осъзнава източника на емоциите. 

Речник на термините алтруизъм = насърчаване на благосъстоянието на някой 
друг, дори с цената на някакви разходи за себе си 
състрадание = чувство на загриженост за друг човек 
емоционална саморегулация = контролиране на 
собствените емоции от самите себе си Емоции на 
мястото на жертвата = емоции, които изпитваме,  
когато нещо се случи на някой друг 

Основни 
инструменти/материали 

Работен лист, картинки 

Кратка инструкция за 
сесиите за обучение или 
дейностите 

В края на урока ще имате: 
- свързват понятието "съпричастност" с определени 

думи, с цвят или с картинка; 

- оценете как сте се чувствали, докато сте слушали 

историите на съучениците си 

- практикува емпатично слушане. 

- влезте в обувките на средновековен герой и споделете с 

класа преживяването да бъдеш различен. 

"торба с трикове" 
полезни съвети и 
препоръки за учениците 

Дайте воля на 
въображението и чувствата 
си! Бъдете внимателни! 
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Упражнение 1 
 

Напишете за момент, в който сте почувствали нещо, защото някой друг е 
почувствал това. Можете да използвате следните въпроси, за да се насочите към 
по-задълбочен анализ. 



 Книга за ученика 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Упражнение 2 

Това упражнение има за цел да насърчи съпричастността ви, като използвате 
въображението си, за да влезете в обувките на човек, който идва от 
Средновековието. За да влязат по-добре в ролите си, учениците пре- цедуват 
картина на домакинство от онова време. 

Работете по двойки! 

• Ученик А, представете си, че сте пътували във времето от Средновековието 
до 2021 г. и искате да научите повече за съвременните инструменти и 
технологии. 

• Ученик Б, изберете предмет или технология от днешно време (напр. смартфон, 
лаптоп, интернет и т.н.) и го опишете на ученик А, като знаете, че той/тя е 
средновековен селянин. 

• Ученик А, слушай внимателно и се опитай да познаеш какъв е предметът. 
Можете да задавате въпроси, без да използвате съвременния език, тъй като 
идвате от друго време. 

• След като приключите със задачата, споделете опита си с целия клас. Тези, 
които са играли ученик А, опишете как сте се чувствали, когато сте 
слушали, докато сте си представяли, че сте някой друг. Ученик Б разкажете 
какво е било да обяснявате нещо на някой, който е различен от вас. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Какво мислите, че е почувствал другият човек и защо? 
Какво ви накара да се чувствате емоционално близки с този човек? 
Какво ви минаваше през ума? 
Какво направихте? 
Как реагираха другите? 
Как се справихте с чувствата си? 
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Пътуване 
във 
времето1 

Средновековно 
домакинство2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Изображение, получено от https://pixabay.com/ 
2 Снимката е получена от https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldhistory/chapter/daily-medieval- 
life/#:~:text=Всяко%20селско%20семейство%20има%20своето%20качество%20всравнение%20с%20модерните% 
20къщи. 
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Емпатия  
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - кратки обяснения Емпатията е способността да разбираме емоциите и/или 
възгледите на другите и често да чувстваме това, което те 
чувстват. Например, ако Анна започне да се чувства тъжна, 
след като е разговаряла с приятелката си Беатрис, която се 
чувства тъжна поради смъртта на котката си, тя проявява 
емпатия. По този начин, въпреки че Анна няма домашен 
любимец, тя може да си представи какво е за нейната 
приятелка да се изправи пред тази конкретна ситуация на 
загуба на любимия си домашен любимец. С други думи, Анна 
се поставя на мястото на приятелката си и емоционално 
съпреживява чувствата на Беатрис. Нещо повече, Анна знае, 
че тъгата, която изпитва, не е нейна - тя принадлежи на 
Беатрис и тя започва да я изпитва, като научава какво е 
означавала котката за Беатрис. В обобщение, емпатията не е 
просто емоционална зараза. Тя е способността да признаеш и 
разбереш чуждия опит и дори да започнеш да резонираш 
емоционално с другите, докато си кон- 
да осъзнава източника на емоциите. 

Речник на термините алтруизъм = насърчаване на благосъстоянието на някой 
друг, дори с цената на някакви разходи за себе си 
състрадание = чувство на загриженост за друг човек 
емоционална саморегулация = контролиране на 
собствените емоции от самите себе си Емоции на 
мястото на жертвата = емоции, които изпитваме,  
когато нещо се случи на някой друг 

Основни 
инструменти/материали 

Онлайн видеоклип, работен лист 

Кратка инструкция за 
сесиите за обучение или 
дейностите 

В края на урока ще имате: 
- практикувате и тренирате емпатията си, като 

разказвате историята на някой друг, фокусирайки се 
върху неговите емоционални и когнитивни 
перспективи. 

- сте задълбочили разбирането си за емпатия. 
- намерихте начини да засилите емпатията си, да 

възстановите и да използвате предварително 
емоционалните си ресурси. 

"торба с трикове" 
полезни съвети и 
препоръки за учениците 

Бъдете любопитни и отворени към гледните 
точки на другите! Бъдете присъстващи! 
Дайте свобода на въображението си! 
Предизвикайте стереотипите и предразсъдъците си! 
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Упражнение 1 

Гледайте видеоклипа в клас. 

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

  
 

Разказване на 
историята на другите3 

Използвайте собствени думи и стил, за да напишете историята, която видяхте 
във видеото. Съсредоточете се върху чувствата, емоциите и мислите, които 
според вас са имали героите по време на действието. За тази цел си 
представете кои са били героите, къде са отивали, какво е трябвало да 
правят, какви са били нуждите и желанията им, какво са мислили за другите. 
Опитайте се да възприемете гледната им точка възможно най-живо. 

 
Напишете историята си по-долу: 

 
 
 
 

3 Изображенията са изрязани от видеоклипа https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
http://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
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Упражнение 2 
 

 
В екипите обсъдете с колегите си доколко емпатията е полезна или може 
да се превърне в капан. Намерете начини да засилите емпатията си и се 
ангажирайте с поне един от тях. 

Емпати 
я 
е 
добър 

Емпати 
я 
е капан 
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