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 Цели:  

Учениците да могат да: 

▪ Разказват за билките в НП „Рила” 

▪ Обясняват голямото значение на това народно богатство 

               

  

 Екологичен аспект: Изграждане на поведение сред природата в НП 

„Рила”. Природозащитна дейност. Билките в НП „Рила” – дар от природата. 

Как да ги разпознаваме и опазваме, как да ги берем и използваме. 

   

Предварителна подготовка:  

 А) За учителя – осигуряване на необходимите пособия – материали за 

лечебните растения в НП „Рила”, снимков материал – книги и 

енциклопедии, правила за събиране на билки, стихотворения, подходяща 

музика. 

 Б) За учениците – предварително проучване за билките в НП „Рила” и 

правилата за бране на билки. 

I. Литературно-музикална програма; 

II. Работа в екип. 

Ход на заниманието 

 Учениците се разделят на три групи. Всяка група представлява 

отделна природна аптека. Всяка аптека си има мото.  

 І аптека – „Билките – пазители на здравето” 

 ІІ аптека – „Ако за здравето си грижи се човек – открил е най-добрия 

лек” 

 ІІІ аптека – „Вход за болести – строго забранен” 

 Групите си избират аптекар и теглят пликче, в което има задача за 

какво да разказват.  



 Първа задача 

 І аптека – Аптекарят разказва, че в буковия и иглолистния пояс се 

намират лечебни растения като мащерка, риган, малина, жълт кантарион, 

дива ягода, лечебно великденче. В иглолистните гори се среща черната и 

червена боровинка, а в буковите – еньовче, обикновен здравец и др. 

 ІІ аптека – Аптекарят разказва, че в ливадите и пасищата се срещат 

жълта и петниста тинтява, мечо грозде, рилски ревен. 

 ІІІ аптека – Аптекарят разказва за билките, които се срещат по пътеки, 

хижи – обикновен пелин, подбел, глухарче. 

 

Втора задача 

 І аптека – Напишете правила за бране на билки. 

Правила: 

1. Билки се берат само в сухо, по възможност слънчево време, след 

вдигане на сутрешната роса. 

2. Добре е да се бере само един вид билка, тъй като не се допуска 

смесването на различни видове. 

3. Не трябва да се берат други части, освен използваемите. 

4. Преди да се подложи на сушене, билката се почиства от променени 

и повредени части. 

ІІ аптека – Познай от коя билка е направен чаят, който ти е сервиран 

и какво знаеш за нея? (лайка) 

Лайката е едногодишно тревисто растение. Листата са двойно и 

тройноперести, нарязани. Цветните кошнички са разположени на върховете 

на дълги дръжки. Среща се из ливадите, поляните и край пътищата из цялата 

страна. Помага при простудни заболявания.  

ІІІ аптека – Кой е авторът на думите: „Знаем към билките ценни 

пътеките, нека лекарства има в аптеките.” (Асен Босев) 

 

 

 



Трета задача  

 І аптека – Свържете наименованието на билката със съответния 

снимков материал, открийте информация за нея в книгите пред вас и я 

запишете. (черна боровинка) 

 Черната боровинка е храст, висок до 50 см, със силно разклонени и 

тънки стъбла. Листата са назъбени, с къси дръжки. Цветовете са 

бледорозови. Плодът е черновиолетов, сочен. Среща се в иглолистните и 

букови гори.  

 ІІ аптека – Напишете отговора на гатанката:  

                                          Румена и сладка,  

                                          с алена забрадка.  

                                          Никне ниско, ниско 

                                          до земята близко.           

                                                                               (дивата горска ягода) 

Попълнете текста: 

Растения, които притежават лечебни свойства, се наричат …………. 

При брането им не трябва да ги …………………. В НП „Рила“ най-често се 

срещат …………….., …………………., ………………. Те са полезни за 

……………….. на хората.  

 

ІІІ аптека – Съчинете към текста подходяща музика. 

Малкият аптекар 

    1. Мойто зайче бяло                            2. Знам от мойта майка 

       на дъжда играло,                                  да приготвям лайка, 

                 и сега в леглото                                     топличка гаргара, 

                 болно е горкото.                                    канче със попара. 

                                         3. Мило зайче, бяло 

                                             ти си оздравяло! 

                                             Снощи татко рече 

                                             „Аптекар си вече”! 



 Групите представят отговорите на задачите. Изработва се книга за 

растенията в НП „Рила“. 

 

Допълнителни въпроси към групите: 

1. Коя година е обявен Национален парк „Рила“? (24.02.1992 

г.) 

2. Колко са резерватите в НП „Рила“ и кои са те? 

4 на брой – „Централен Рилски резерват“, „Скакавица“, 

„Ибър“, „Парангалица“ 

3. Избройте Седемте рилски езера! 

/Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, 

Рибното, Седмото (долното)/ 

4. Какво означава думата „ендемит“. Избройте рилските 

ендемити! 

/Вид организъм, който се намира в определен район. 

Рилските ендемити са: Рилска (божествена) иглика, 

Рилски ревен, Павловско шапиче. 

 

Резултати: Учениците се убеждават в огромното значение на билките за 

здравето на хората, научават се да ги берат, използват и опазват. 

 

 

 

 



 

 



 

 


