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Програма по гражданско  , здравно , 

екологично и интеркултурно образование 

/начален етап/ 

за часовете , които не се водят от специалисти по време на заместване на 

отсъстващ учител 

Гражданско образование : 

А.Междуличностни отношения 

1. „Аз – малкият човек” 

2. Кой съм аз?  - себепознание , себеразбиране , себеосъзнаване. 

3. Какъв съм бил ? – разказ за интересни моменти от живота 

4. Какъв съм сега? – ставам голям 

5. Какъв ще стана ? – рисунка , рисуват себе си като големи  с коментар на 

професионални желания. 

6. Ние си приличаме , ние сме различни – индивидуалност , група , 

общност. 

7. Групова работа върху приликите между деца от различни етноси и раси. 

8. Заедно . Ролеви игри. 

  Б.Социална среда  

   1. Нашето училище. 

 2. Ученик.Права и задължения. 

 3. Ученик .Отговорности. 

  В.Права на човека 

1.Групова работа – кое е разрешено и кое не. 

2.Проблемни училищни ситуации.Справедливост. 

3.Нашият клас – толерантност и сътрудничество. 

4.Ролеви игри за групова сплотеност. 

5.Институции в подкрепа на правата на детето. 

6.Права на детето 

Г.Демократично гражданство 

1.Идентичност. 

2.Граждански ценности 

Д.Власт , политика и демократични ценности 

1.Държавни инстититуции и ролята им за развитието на децата. 

Е.Социална политика , справедливост  и солидарност 
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1.Лично и общностно благополучие 

2.Ролева игра :Умения за общуване , солидарност 

Здравно образование: 

А.Психично здраве и личностно развитие 

1.Ролеви игри  в различни ситуации за изразяване и разпознаване на 

чувствата . 

Б.Физическо развитие и дееспособност 

1.Части на човешкото тяло 

2.Ролята на физическите упражнения за тонуса на тялото. 

3.Дейности и игри за развитие на опорно – двигателния апарат. 

 

В.Превенция на  употребата на психоактивните вещества 

1.Видове психоактивни вещества 

2.Пасивно пушене 

Г.Безопасност и първа помощ  

1.Рисково и нерисково поведение. 

2.Първа помощ при порязвания , одрасквания , ожулвания , изгаряния , 

ужилвания , навяхване , изкълчване 

Д.Сексуално здраве и сексуално преносими инфекции 

1.Зачеване и раждане на деца. 

2.Хигиена на половата система 

3.Ролева игра – поведения , свързани със сексуално насилие и злоупотреба. 

Е.Лична хигиена 

1.Хигиена на тялото , дома , облеклото. 

2.Заболявания  на венците , зъбите и устната кухина. 

3.Хигиена на очите при писане , гледане на телевизия 

4.Ролева игра – правилна стойка на чина. 
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Ж.Хранене 

1.Касификация на храните в хранителни групи. 

2.Ролева игра – съставяне на балансирано дневно меню. 

3.Здравословно хранене. 

 

Екологично образование 

А.Енергия и климат 

1.Източници  на енергия 

2.Ролева игра – дейности , които заплашват озоновия слой. 

Б.Общество и околна среда 

1.Природозащитни организации 

2.Ролева игра – дейности в защита на природата. 

В.Биологично разнообразие 

1.Опазване на природата. 

2.Разумно ползване на природните ресурси. 

Г.Вода , почва , въздух 

1.Основни компоненти в състава на атмосферния въздух. 

2.Ролева игра – пестене на вода в общоността 

Д.Потребление и отпадъци 

1.Отпадъците и начина на живот на хората. 

2.Видове отпадъци. 

3. Ролева игра – правила за отговорно поведение в паралелката , 

училището , семейството , на улицата , в планината 

Интеркултурно образование 

А.Културни идентичности 

1. Семейство.Брак. 
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2.Дом.Уют.Сигурност. 

3.Разлика между жилище и дом. 

4.Етнически общности 

5.Моят род.Родословно дърво. 

6.Изработване на схема за родословно дърво. 

7.Родови характеристики.Символ.Традиции. 

Б.Културна осъзнатост 

1.Значимост на културата на човешките общности 

2.Ролева игра – позитивни интеркултурни взаимодействия. 

В.Културни различия , толерантност и конструктивни 

взаимодействия 

1.Умения за сътрудничество в мултикултурни екипи. 

Г.Интеркултурно образование и права на човека 

1.Дискриминация.Същност. 

2.Основни международни и национални нормативни  документи за 

човешките права. 

                         

     Утвърдил :                                                Изготвил : 

                                                                  /В.Велкова / 

  Директор                                                 ЗДУД 

 


