
 
 

Световна седмица на предприемачеството 13-17 

ноември.2017г. 



Проведена от ПГ „Мики 
Маус“: 

 старши учител Павлина 
Цакова и учител Теодора 
Йорданова 

 

Допълнителна форма „Пътешествие 

до Европа“ 

Дата на провеждане: 17.11.2017г.



Знания: Осъзнаване на думите – пътешествие, символ, легенда на 

карта. 

Умения: Комуникативни умения; Умения за разграничаване на типично 

българската символика с тази на Унгария; Умения за следване на 

инструкции и творческо прилагане в предложен от учителя продукт; 

Умения за работа в екип. 

Отношения: Творческо отношение и стимулиране желание за изява; 

Изразяване на отношение към благотворителността. 

Методи и средства: Задаване на въпроси, визуализация, разделяне на 

работата в групи и практическа дейност при боравене със символи и 

знаци. 

Компетентности: Общуване на книжовен български език, математически, 

социални и граждански, инициативност и предприемачество. 

Ментор: учител Теодора Йорданова 

Консултант: Анета Стоенчева 

Интегративни връзки: БЕЛ, Математика, Изобразително изкуство, 

Музика 
 

 

Образователно направление:  

Социален свят 
 



- Организиране на среща с консултант, който разказва за своята 

професия; 

- Набавяне на материали, свързани с бита на България и Унгария за 

организиране на средата; 

- Набавяне на платове и шевици, характерни за българските и 

унгарските национални носии; 

- Изработване на мултимедийна презентация „Пътешествие из 

България и Унгария“; 

- Подготовка на дидактични материали и такива за практическа 

дейност с децата. 

 

- Разглеждане на забележителности от България и Унгария, 

запознаване със символите и знаците на двете страни; 

- Анализиране на български и унгарски носии;  

- Апликиране на носии; 

-  Запознаване с географска карта. 

 

Предварителна подготовка 
 

 

 

 



Поставяне задачите към децата: 

- звуков анализ на думата 

„пътешествие“; 

- съставяне на изречение със съюзни 

думи. 

Представяне презентация на тема 

„Пътешествие из България и Унгария“, 

чрез която децата се запознават със 

забележителностите им. 



Представяне на изложба на 

българската и унгарската 

култура. 
 



Боравене със символи и 

знаци на географска 

карта. 



Представяне на презентация от 

консултант - Анета Стойчева на тема: 

„Производство  

на платове и 

текстил“ 



Организиране на изложба на унгарски и български кукли,изработени от 

децата с цел благотворителност. 

Децата бяха малки предприемачи 

и изработените кукли дариха на 

унгарските малчугани. 



В заключение децата представиха гръцки танц за бъдещото им 

пътешествие до Гърция.  



Благодарим за вниманието! 


