
Домашен бит и техника ЗИП 

1 клас





Как можем да спестяваме?

Дарителски каузи

•Цели:

Учениците ще:

- открият как може да помагаме с пари в 
полза на другите;

- разберат стойността на труда;

- оценят значението на даряването



•Очаквани резултати на ниво учебна 
програма:

- Проявява толерантност при работа в групи;

- Има представа за личен бюджет и неговото
използване;

- Разпознава стойността на парите и поставя
цена на свое изделие

- Познава различни начини за набиране на 
финансови средства в името на полезна кауза;



•Междупредметни връзки:

Роден край

Български език и литература

Математика

Изобразително изкуство

• Необходими материали и 
инструменти: 

• листи хартия, бяла и червена прежда, 
мъниста, дървени лъжици, салфетки, 
лепило, ножици, флумастери,



Ход на урока

•Организационна част

•Основна част /операционно –
съдържателна/

Въвеждане на учениците в 
темата на урока

Основни дейности :

Беседа за парите, стойност на 
монетите, печелене, спестяване;

„ Мога ли да спестя от личния си 
бюджет за деня“

Доброволец банков служител 
разяснява ползата от спестяването на 
парите; 



Да подредим картини от разказа 
„ Дани и новата площадка за

игра“според последователността на 
събитията;

Вземане на решение за участие в 
дарителство;

Работа по групи: изработване на 
мартеници, сувенири, картички;

Поставяне на цени на 
изработените изделия с помощта на 
доброволеца банков служител;



Организиране на базар за 
продажба на изработените изделия;

• Оценка за работата на учениците, 
препоръки и поощрения; 













І екип- украса на дървена лъжица



І екип- украса на дървена лъжица

 

• Навиваме на дръжката последователно 
бяла и червена прежда 

• Оформяме папионка от прежда и я 
завързваме 

• Рисуваме лице с помощта на флумастери 
или моливи 

Последователност и начин на изработване 







ІІ екип – картичка „ Мартичка“ 



 

Начин и последователност при изработване 

на картичка „ Мартичка“ 

 

 Сгъваме салфетката ръб върху ръб 

 Завързваме пъстър конец във възел панделка 

 Оформяме рокличката на „ Мартичка“ 

 Залепяме кръгче за лице 

 С флумастери или моливи дорисуваме по дадения образец   







ІІІ екип - мартеница „ вретено“



 

Начин и последователност при изработване 

на мартеница „ вретено“ 

 

 Навиваме бяла прежда на клечката, правим възел и оставяме 

дълъг конец от преждата 

 По същия начин навиваме и червената прежда на втората 

клечка 

 Завързваме белия и червения конец във възел панделка   







ІV екип - мартеница „ цветя“



 

Начин и последователност при изработване 

на мартеница „ цветя“ 

 

 Навиваме по показания начин бяла 

прежда; 

 В края на пъстрият конец поставяме 

мънисто и завързваме снопчето прежда; 

 Оформяме бялото цветче; 

  Навиваме по показания начин и 

червената прежда; 

 
 
В другия край на пъстрият конец 

поставяме мънисто и завързваме 

червеното снопче прежда; 

 Оформяме червеното цветче; 

 Правим възел „ панделка“ с пъстрият 

конец; 

 







V екип- гривна с мънисто
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Организиране на базар








