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Основни цели на открития урок :
❖възпитаване на добродетели
❖използване на игрови похвати, включващи интегративна връзка с математика

и български език
❖екипна работа и взаимопомощ

Добротата е заложена в природата на човека, но да я прилагаме в

действията си, е личен избор и знание. Да се учим да бъдем добри хора, като
развиваме благородните качества на своя характер, е най-прекият път до

щастието. Той започва от ранна детска възраст и продължава до… безкрай.

Този урок е урок за сърцето, което ни напътства да израстваме като хора – да
опознаваме себе си, да се променяме, да се свързваме с другите, да

чувстваме, да грешим, да се учим, да оставяме следа и пак да има какво да
учим!

https://www.youtube.com/watch?v=i0iFNuazgB8



Урокът има за задача да вдъхнови, заинтригува и развълнува децата
така, че с вълнение да очакват и следващите уроци.

Има ли лоши и добри хора?

Дискусия :
1. Какво е добродетел?

2. Как се държи човек, който използва своите добродетели?
3. Какви добри неща направихте вие скоро?
4. Как се чувствате, когато помогнете, зарадвате някого и се
погрижите за човек в нужда? 
5. Можете ли да се сетите за добри неща, които хората правят?



ПРИТЧА ЗА БЕЛИЯ И ЧЕРНИЯ ВЪЛК
Тези вълци се хранят с нашите мисли, думи

и дела. Ако мислим и действаме спрямо нашите
добродетели – проявяваме честност, отнасяме
се мило, споделяме и проявяваме добрина
белият вълк става силен, а черният остава слаб
и гладен.

Ако обаче нараняваме, обиждаме или
отмъщаваме, черният вълк става силен и
надмогва белия.

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ни напомнят, че всеки ден
можем да изберем коя част от себе си да
покажем и че когато проявяваме добродетелите
си, носим щастие на себе си, на околните и на
света!



ИГРИ И МАЙСТОРЛЪЦИ

Богатството на сърцето
Изрязват се две големи сърца – червено и синьо. Изрязват се малки
картинки във формата на диаманти, на които се написват задачи. След
решението на задачите се получават четни и нечетни числа. Диамантът с
четно число се залепя на червеното сърце, а диамантът с нечетно число – на
синьото сърце. На гърба на диамантите има написани добродетели и
негативни думи.

Още една хитринка – при назоваването на всяка негативна дума
/гордост, гнява, завист… ./ държейки ябълка я изтървавам, като показвам на
децата, че ябълката се наранява и не може да се възстанови. Това показва,
че наранявайки другите с думи, те нараняват душата на човек и тя никога не
„оздравява“.



Игри и майсторлъци
Подреждане на сентенции, които предварително са направени с голям шрифт и са

нарязани на срички и думи. Децата са разделени на екипи – червен, зелен, син, жълт
и оранжев екип. Целта е да се акцентира отново върху добродетелите и това, че ние
сами трябва да взимаме решение какви ще бъдем всеки ден – добри, щедри,
радостни, щастливи, или яростни, завистливи, мързеливи, страхливи.

❖ НЕ НАРАНЯВАМ ГОРАТА С ДУМИ И ПРАВЯ ДОБРИ ДЕЛА!
❖ НЕКА ДА СМЕ ВНИМАТЕЛНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ!
❖ ПРИЕМАЙ ХОРАТА ТАКИВА, КАКВИТО СА!
❖ КАЗВАМЕ ИСТИНАТА И СИ ИМАМЕ ДОВЕРИЕ!
❖ СТАРАЙ СЕ ДА БЪДЕШ ИСКРЕН И ДОБЪР!



И… НАКРАЯ….
Обобщаване на урока …  Важното е какво е било интересно за учениците и
какви важни неща са научили за съкровището на сърцето!

ХИТРИНКИ :
Да се използват добродетелите, когато адресираме поведението на децата.

Това им помага да ги разпознават и да ги прилагат действията си и така те
развиват уменията кой вълк да нахранят.

Когато изпълним ежедневието на децата с назоваване на добродетелите в
различни ситуации, те се превръщат в техен стандарт на поведение и насърчават
саморегулацията им и нравственото им израстване!

Способността на децата да разпознават и призовават у себе си добродетелите
на характера им позвоява да изградят здрава самооценка и им помага да се
научат как да правят морални избори.

Способността ни да разпознаваме и признаваме добродетелите на другите
хора, помага за изграждането на пълноценни и здрави взаимоотношения.



ОУ „Св. Климент Охридски“ - Бургас
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Нашите добродетели и недостатъци са неразделни – както силата и материята.
Когато се разделят, човек спира да съществува!

Никола Тесла

БЪДЕТЕ ДОБРИ!!!   
Прави всичко със сърцето си! Ние ти даряваме частица от нашето сърце! 

От 2 „Б“ КЛАС  
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