
ОТКРИТ УРОК ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 Първокласниците от І А клас на І СОУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище от 

кръжок „Млад предприемач” работещи  по проект „Успех” с ръководител Стела 

Вълчева, поведоха открит урок по Предприемачество. Присъстваха родители, учители 

и представител на РИО – Търговище Витан Витов. За първа година учениците работят 

по програмата „Ние” за първи клас на Джуниър Ачийвмънт. Темата на урока „Ани и 

панаира” даде възможност на учениците да се запознаят с историята на Ани, решила да 

спечели пари като изработи и продаде разделители за книги на сергията на своята леля 

Соня. Тя помага на Ани в продажбата им и в преброяването на спечелените пари. С 

част от парите детето се люлее на люлките, а с останалата част от парите решава да 

купи подарък на своята леля, затова че и е помогнала. 

Първокласниците показаха, че вече са усвоили думи като: доброволец, 

предприемач, купувам, спестявам, пари. Тоня Иванова уредник в Регионалния 

исторически музей като доброволец, разказа историята на Ескиджумайския панаир, 

който е свързан с историята на нашия град. Интересно за учениците бе да научат какви 

стоки са се продавали на панаира, с какви лакомства са черпели децата, семействата, 

които са си правели снимки на панаира, откъде са пристигали стоките, които 

търговците са продавали или разменяли. 

За онагледяване на разказа бе показана презентация, изработена с материали от 

фонда на музея. Учениците се запознаха и със символите на днешния Търговишки 

панаир – запазения знак на петлето изработен от Цончо Денев и приза на изложението 

– метална статуетка изработена от Сава Стоименов. По време на часа разпознаваха 

монети и определяха тяхната стойност. Комбинираха монети за да получат монета от 

50 стотинки – цената на един разделител, който е продавала Ани. Първокласниците 

изработиха свои разделители, които украсиха с монети. Изработените разделители бяха 

подредени на сергия с изработени от децата предмети – въртележки, сърчица, цветя. В 

края на урока, за да усетят панаирната атмосфера първокласниците получиха награди – 

емблемата на панаира, книжка за панаира от музея и лакомства. Присъстващите с 

любопитство разгледаха сергията и закупиха предмети от нея. Първата стъпка по 

Предприемачество е направена – продадени са предмети на стойност 13 лева. 

Първокласниците останаха доволни от спечелената сума, която обещаха да използват 

разумно. 


