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 Развитието на човечеството и неговата дейност през 21–и век дават отражение 
върху околната среда и природата, както никога досега. 
Едни от най–големите проблеми на съвременния свят са екологичните. Светът никога 
не е бил толкова единодушен и обединен по даден световен проблем, както по 
проблема с климатичните промени. Климатичните промени , свързаните с тях свръх 
ръст на парникови газове и  глобалното затопляне са основна тема на все повече 
научни изследвания, медийни и обществени дебати. 
 Очакванията на експертите са населението в света да нарасне до девет 
милиарда до 2040 година, което ще доведе до остър недостиг на всички най–важни 
ресурси–храна, вода, енергия . В резултат на това се очаква свръхнаселението да бъде 
главният виновник за всички други екологични проблеми като изменението на 
климата, загубата на дивата природа, обезлесяването и замърсяването на въздуха и 
водите.  С увеличаване на световното население кризата се увеличава. Много сериозен 
проблем са отпадъчните води и тяхното управление.  
 През последното десетилетие използването на възобновяеми енергийни 
източници/ВЕИ/ нарасна в невиждани мащаби. 
 Изчезването на видовете животни не е било съпроводено с толкова силно 
антропогенно въздействие, както сега. Ускоряването се дължи най–вече на 
пренаселеността, унищожаването на местообитания, замърсяването, климатичните 
промени и прекомерното използване на природните ресурси.  
 

 
❑ Основни обекти на замърсяване са въздух, вода, почва. 

 
Замърсяване на въздуха 

Главните замърсители на въздуха са ТЕЦ и емисиите от автомобилите. За 
добиването на е с тях свръх ръст на електроенергия от ТЕЦ се изгаря огромно 
количество природни горива, а те представляват невъзвръщаем източник на енергия. 
Топлоелектроцентралите замърсяват въздуха при изгарянето на горива. 
Изгорелите автомобилни газове допринасят за общото замърсяване. Основните 
замърсители от тях са съединенията на оловото, азотните диоксиди и въглеродният 
диоксид. 

Парников ефект 
 

Глобалното затопляне и изменението на Земния климат се дължи отчасти на 
природни процеси, но преди всичко на човешката дейност – увеличаване 
съдържанието на т.нар. „парникови газове“, главно на въглероден диоксид и водни 
пари, в по-малка степен на метан, азотен оксид и др. Тези газове пропускат слънчевата 
радиация до земната повърхност, но поглъщат инфрачервените топлинни лъчи и 
затоплят земната повърхност в приземния атмосферен слой. 
Една от най-опасните последици, предизвикани от глобалното затопляне е топенето на 
ледената покривка на полюсите. Веднъж образувана, ледената покривка около 



полюсите е изменила рязко топлинния режим на земната атмосфера, поради високата 
си отразителна способност. 

Серен диоксид – вещество, което се изхвърля от ТЕЦ-овете и емисиите от 
автомобили, който при съединяването си с водните молекули образува киселини и 
води до падането на киселинни дъждове. Те от своя страна поразяват растенията, 
разрушават скалите, сградите, паметниците на културата. Когато падат над реки и 
езера, загиват част от животните в тях. 

Природни катаклизми, като  изригването на вулкани и преминаването на урагани. 
• Озоновият слой е зашита за живота на Земята, тъй като той единствено поглъща 

част от слънчевата ултравиолетова радиация. Той е природен филтър, поглъщащ 
опасните за всички живи същества ултравиолетови лъчи, чийто източник е 
Слънцето.  

Замърсяване на почвата 
• Замърсяването настъпва най-често при третиране на посевите с различни 

пестициди, при изхвърляне на промишлени и битови отпадъци, при поливане 
със замърсени води. 

• Замърсяването на околната среда с пестициди е следствие на това, че 
разлагането на тези вещества в природата се извършва бавно, те се натрупват в 
растения и животни и така оказват вредно въздействие върху организмите. 

Замърсяване на водата 
• Селскостопански, домашни индустриални химикали, селскостопански 

замърсители и отпадъци на животни. Вследствие на засилената химизация на 
селското стопанство, някои от активните вещества на минералните торове и 
биоцидите от почвата попадат и замърсяват водните обекти.  

 
Как да опазим околната среда 

❑ Да се използва възобновяема енергия 
❑ Да се купуват енергийноефективни уреди 
❑ Хората да се придвижват пеша или с колело 
❑ Дъждовната вода да се използва за домакински цели 
❑ Отпадъците да се събират и преработват от високотехнологични инсталации за 

рециклиране.  
Особености на познавателната дейност: 
Научната информация, изучавана по различните учебни дисциплини, представлява 
обект на познавателната дейност; 

❑ Взаимната връзка и обусловеност на процесите възприемане, осмисляне и 
обобщаване, затвърждаване и прилагане на знанията в практиката, като страни 
и етапи на учебно-познавателния процес; 

❑ Репродуктивна (възпроизвеждаща) и продуктивна (творческа) познавателна 
дейност 

❑ Практическото мислене допринася за развитие на умствените способности на 
подрастващите, развива интелектуалните им способности и способства за 
усъвършенстване на учебната дейност. 

❑ Умение да се създаде оригинален начин за решаване на проблеми, различен от 
вече известните; 

❑ Чрез познавателната и практическа дейност, учениците усвояват знания, 
формират у себе си компетентности, умения и навици; 



❑ Съчетават се методи и форми за теоретично овладяване на знания с такива за 
натрупване на опит. 
Както при задължителната подготовка, така и чрез СИП, проведените занимания 
за опазване на околната среда и отношението на учениците към отпадъците 
играят важна роля за формиране на екологична култура у тях.  
Явявайки се естествено продължение на получените екологични знания в 
образователния процес, заниманията в СИП по Човекът и природата в трети и 
четвърти клас спомагат за утвърждаване и разширяване на полезни и трайни 
природозащитни навици, умения, убеждения. Те изграждат и култивират 
съзнателно поведение и активно отношение към възникналите екологични 
проблеми. Свободноизбираемата подготовка допълва урока така, че нейното 
съдържание може да се разгърне на основата на изучаването на живота на 
човека в единство с екологичните системи.  
Като се запознаят с проблемите на околната среда, видовете отпадъци и 
необходимостта от рециклиране , учениците не само осъзнават , но и това им 
дава възможност да почувстват екологичната опасност, да се убедят в 
необходимостта от лично участие за опазване на околната среда. Сформира се 
клуб „ Приятели на природата“.  
Учениците се запознават с разделно събиране и оползотворяване на 
отпадъците: 

 
 
КОНТЕЙНЕР СЪС СИН ЦВЯТ 
за хартиени и картонени отпадъци: 

✓ вестници и списания; 
✓ празни кутии от сокове и мляко; 
✓ кашони и други хартиени и картонени опаковки; 
✓ картонени кутии от сладки бонбони, яйца, обувки и др.; 
✓ хартиени торбички и чували; 

Не се допуска изхвърлянето на: 
X  Битови отпадъци/ салфетки, санитарни материали/ 
X  Всякакви други отпадъци, които не са хартиени 
 
КОНТЕЙНЕР С ЖЪЛТ ЦВЯТ 
за пластмасови отпадъци 

✓ Пластмасови бутилки от вода, безалкохолни напитки, олио и бира; 
✓ Кофички от кисело мляко и 
✓ Пластмасови бутилки от прясно мляко; 
✓ Пластмасови чаши и тарелки; 
✓ Найлонови торбички, фолио и др.; 

Не се допуска изхвърлянето на: 
X  Блистери от лекарства, туби от масла;  
X  Домакински електроуреди , авточасти; 
X  Отпадъци, които не са пластмасови; 
КОНТЕЙНЕР СЪС ЗЕЛЕН ЦВЯТ 
за стъклени отпадъци 

✓ Бутилки от всякакъв вид и цвят; 



✓ Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти; 
✓ Буркани от всякакви храни; 

Не се допуска изхвърлянето на: 
X  Счупени чинии и чаши; 
X  Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло; 
X  Крушки и луминесцентни лампи; 
X  Стъкло от прозорци и огледала; 
X  Автомобилни стъкла; 
 
В обучението се прилага конструктивният модел за учене с отличителните си черти:  

❑ Комуникация и диалог; 
❑ Учене чрез опита; 
❑ Решаване на проблеми; 
❑ Изследователска работа; 
❑ Колаборацията учител – ученик (тя е от първостепенно значение, а не 

техническите средства; 
Провежда се интегриран урок с 3. и 4. клас, като и двата класа работят 
едновременно по една и съща тема, в различни класни стаи. 

 
Интегриран урок (3. и 4. клас)  

❑ Тема: Разделно събиране на отпадъците 
❑ Място: Класни стаи (съседни) 
❑ Участници: Ученици от 3. и 4. клас 
❑ Работа в екипи (отбори)  в две отделни стаи по една и съща тема. 

I отбор (Задачи) 
1. Напишете полезни правила за разделно събиране на пластмаса; 
2. Решете числовите изрази, а сгрешените ги поставете в съответния контейнер; 
3. Опазване на околната среда – рисунка, апликация, моделиране; 

II отбор (Задачи) 
1. Напишете полезни правила за разделно събиране на стъкло; 
2. Думите, при които са допуснати правописни грешки, поставете в съответните 

контейнери; 
3. Опазване на околната среда – съчинение, разказ; 

 
III отбор (Задачи) 

1. Напишете полезни правила за разделно събиране на хартия; 
2. По дадени ключови думи образувайте изречения, които свържете в текст; 
3. Опазване на околната среда – Дискутирайте въпроса „С какво аз мога да бъда 

полезен за опазване на околната среда?“ 
 

 
Резултати: 
Интегрираните уроци са важно средство за активизиране познавателната дейност на 
учениците и повишаване на техния интерес. След приключване на работата по групи, 
на учениците от двата класа се дава възможност заедно да обсъдят своята работа, да 
предлагат идеи, да демонстрират знания и разменят опит и умения помежду си. 



Емоционалният стимул при интегрираните уроци дава възможност на учениците за 
колективно решаване на поставените задачи. 

▪ Ученици от клуб „Приятели на природата“ 
▪ Дейност 1. Проверка за налични отпадъци  
▪ (Всеки ученик трябва да обходи училището и да попълни таблицата) 

Име……………     Клас………….. 
 

Доколко са чисти следните зони? Чисти Сравнително 
чисти, но 
има 
отпадъци   

Мръсни 

Улиците около училището       

Мястото около входните врати       

Пространството около оградите       

Физкултурният салон       

В класните стаи       

Административната част на 
училището 

      

Тоалетни       

Коридори       

Зоните около кошчетата за 
отпадъци 

      

Спортните площадки на двора       

Зоната около контейнерите за 
отпадъци 

      

 
Познавателни дейности: 

▪ Определете източниците на отпадъци; 
▪ Посочете пътища и средства за намаляване на количеството отпадъци; 
▪ Предложете практически действия, които да бъдат предприети в училището. 

 
Резултати от обучението: 

1. Учениците се научават да възприемат околната среда с всички сетива, развива 
се тяхната чувствителност към природата; 

2. Обсъждат житейски проблеми, в резултат на които се формира активно и 
действено отношение към околната среда и проблемът с отпадъците; 

3. Разглеждат проблемите за правата и задълженията на човека в контекста на 
ежедневния опит; 

4. Възпитава се чувство на споделена отговорност. 
Дейност 2. Прилага се  играта“Машина на времето“. Учениците се разделят на 
три групи.  

 40 години; 
 Втора група изобразява природата днес; 
 Трета група изобразява природата след 40 години.  



Дейност 3. 
 
Проверка на опаковките: 
 

Продукт 

Опаковка 

Стъкло Хартия/картон Пластмаса Метал Други 

Мляко           

Кисело мляко           

Сирене           

Хляб           

Прах за пране           

Портокалов сок           

Газирани напитки           

Ориз           

Шоколадови 
бонбони 

          

Електрически 
крушки 

          

 
Споделяне на резултати /учител-ученици/ 
 

▪ Какви опаковки се срещат най-често? 
▪ Кои опаковъчни материали могат да бъдат повторно използвани? 
▪ Обръщате ли внимание на опаковката, когато купувате нещо? 
▪ Ще се намалят ли отпадъците, ако в една по-голяма торбичка се поставят повече 

продукти? 
 

Познавателни дейности 
Учениците да: 

▪ се упражнават в идентифициране и класифициране на предмети; 
▪ придобият опит в споделянето на резултати; 
▪ предложат действия за намаляване на количеството отпадъци. 



 
 
Дейност 4. 
Управление на отпадъците в моето семейство 
 

Вид на 
отпадъците в 
моето 
семейство 

  
Какво се случва с отпадъците? 
  

    

    

    

    

 
Споделяне на резултати: 

▪ Как учениците участват в управлението на отпадъците вкъщи? 
▪ Какви действия ще предложи детето на своите родители? 

Дейност 5. 
Проучване заводите за рециклиране на хартия, стъкло, пластмаса. 
Депа  за отпадъци в България. 
 
Резултати: 
Предприятия за рециклиране на хартия в:  
Белово, Костенец, Пазарджик, Стамболийски, Разлог, София, Никопол, Созопол 
Предприятия за рециклиране на стъкло в: 
Плевен, Разград, Нови пазар, София, Сливен, Пловдив 
Предприятия за рециклиране на пластмаса в: 
Костинброд, Правец, Търговище, Шумен, Асеновград 
 
 
Депа за отпадъци: 
Построени:  
Оряхово, Русе, Враца, Антоново, Варна, Суходол, Карлово, Троян, Пловдив, Варна 
Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Рудозем, Мадан 
В строеж:  
Ловеч, Шумен, Добрич, Доспат, Харманли, Ямбол 

 
 Дейност 6. Куклено шоу. Учениците изработват сами героите и представят 
пиеси, свързани с разделно събиране на отпадъци 
 Дейност 7. Участват в конкурс“ Аз помагам да почистим природата“. 
 Дейност 8. Изработват книга-албум и представят изложба. 
 Дейност 9. Разделно събират отпадъците в класната стая. 
 Дейност 10. Разделно събират отпадъците в училищния двор. 



  
 
 
Проведена е анкета с родители по въпросите: 

➢ Одобрявате ли тази форма на обучение? 
➢ Как се чувства вашето дете при изпълнение на поставените задачи? 
➢ Забелязвате ли промяна в поведението на детето си след проведеното  

обучение? 
➢ Какви впечатления споделя вашето 

      дете? 
➢ Как се чувствате Вие като родители?  

     В най-обобщен вид отговорите на родителите имат следното съдържание: 
Родителите одобряват тази форма на организация на обучението, като се мотивират, че 
тя сплотява децата, укрепва класния колектив. 
Децата са по-жизнерадостни, по- емоционални, по-общителни. 
Отчитат и ползите за самите тях. 
Тази форма и темата за опазване на околната среда, която се разисква, 
 е ефективна и перспективна, поради което трябва да продължи да се усъвършенства.    
  

 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: 
1. Обучението за формиране на отговорно отношение у подрастващите за опазване на 
околната среда и отношението им към отпадъците  е предпоставка за активното им 
ангажиране  в образователно-възпитателния процес; 
2. Учениците  усвояват знания за опазване на околната среда, изграждат се умения и  
навици за природозащитно  поведение ;  
3. Използваните дейности сплотяват децата , обогатяват ги с  
    нови впечатления; 
4. Родителите стават по-активни в подкрепата на децата си в  образователния процес; 
5. Подобряват се резултатите на учениците в задължителната подготовка; 
6. Повишава се позитивната нагласа  и поведение у децата. 
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