
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

„ НА УЧИЛИЩЕ С УСМИВКА“



Цели на урока:
- Да се запознаят най-малките ученици от 1 клас с 

празника и традициите на Никулден
- Да се усвоят по интересен начин знания във връзка с 

честването на Никулден и по-специално с рецептите на 
никулденската трапеза

- Чрез предварителни проучвания да се представят пред 
съучениците семейните рецепти, с които се почита 
Никулден

- Да се усвоят нови рисувателни техники



▪ Методи на работа и 
използвани ресурси:

▪ Презентация на тема Никулден
▪ Дискусия във връзка с празника
▪ Кръстословица – отговорът е най-

популярната риба, която се
приготвя на празника - Шаран

▪ Обърната класна стая – Проучване
и представяне на любимата
семейна рецепта

▪ Конкурс за най-интересна и
оригинална рецепта за
никулденската трапеза

▪ Символично „напълване“ на
шарана за Никулден с продукти

▪ Представяне на нова рисувателна
техника

▪ Прилагане на рисуване, чрез
тампон върху риби от картонени
чинии



▪ Следвайки метода – обърната класна стая учениците имат предварително
поставена задача – да напишат с помощта на родителите си любимата семейна
рецепта за Никулден и да я представят на съучениците си по интересен начин. 
Така те се научават да презентират и да правят проучвания. 



С помощта на един от учениците – „Шеф“ – Иван Шивачев, направихме една игра. Той показваше 
различни продукти, с които символично да „напълним“ никулденския шаран. Учениците трябваше да 

разпознаят традиционни продукти като лук, стафиди и орехи, които се срещаха най-често в 
представените рецепти. По този начин знанието се обогатява с опита и практическото му приложение. 



Заедно с колегата Стоян 
Евтимов, което е главен 
учител в 
прогимназиален етап и 
преподавател по 
Изобразително 
изкуство, и който води 
часовете по ИУЧ ИИ в 
този клас 
демонстрирахме нова 
рисувателна техника. С 
помощта на тампони, 
потопени в боя, 
учениците трябваше да 
отпечатат „люспи“ на 
рибки, изрязани от 
картонени чинии. 
Традицията повелява на 
този ден да се яде риба с 
люспи. 



Тази техника беше много приятна и 
интересна за ученицитеи те вложиха 
голямо старание в поставената задача. 



Накрая на урока направихме 
табло на което поставихме 
резултат от творческата 
задача и най-интересните 
рецепти за никулденската 
трапеза.  С този урок целта 
ни беше чрез практически 
знания, предварителни 
проучвания и творческа 
изява да се поднесе по 
интересен начин 
информация за един от най-
обичаните и популярни 
празници- Никулден, който 
е и празник на нашия роден 
град Бургас.  А за учениците 
в бургаска област е и 
неучебен ден. 

Изготвил: Веса Авджиева –
Бойчева –учител в ГЦОУД 1- 4 
клас в ОУ“Свети Климент 
Охридски“ гр. Бургас
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