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ПРОУЧВАНЕ И ЗАСНЕМАНЕ НА 
ТРАДИЦИОННИ ИГРИ



ПРОГРАМА 

ЕРАЗЪМ+

В МОЕТО 

УЧИЛИЩЕ



ДЕН НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ +
• На 12.10.2018 г. учениците от СУ „Христо Ботев“ – град 

Кубрат се включиха в инициативата Дни на програма 
Еразъм+  като представиха варианти на 
образователни игри, създадени по проект „Our School, 
Our Playground“ № 2017-1-EL01-KA219-036230_2

• Инициативата има за цел популяризиране на ползите 
от образователната мобилност, въздействието на 
проектните резултати и значението на Програма
„Еразъм+“ през погледа на нейните ползватели.





Дейности от 
третата 

международна 
среща



Дейности от 
третата 

международна 
среща



Списък на приложения и сайтове с подходящи игри и 
занимателни задачи за обучение и оценяване

• Kahoot - https://kahoot.com/

• Plickers https://get.plickers.com

• Quizizz - https://quizizz.com/admin

• Quizshow - https://www.quizshow.io

• Feedbackr - https://www.feedbackr.io

• Flipitty - https://flippity.net

• https://tekhnologic.wordpress.com/2016/12/27/10-powerpoint-games/

• The Go-goals Game based on Scratch https://scratch.mit.edu/projects/252486096/#fullscreen

• http://www.sciencekids.co.nz

Работни листове по английски/руски език

• https://en.islcollective.com/#
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ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА ЩЕ 
НАМЕРИТЕ НА УЧИЛИЩНИЯ САЙТ

http://www.soukubrat.com/index.php?option=com_content&view=section&id=22
&itemid=75&lang=bg

И НА САЙТА НА ПРОЕКТА
https://ourschoolourplayground.weebly.com/

Моля, споделете вашите отзиви в нашия блог

https://oourschoolourplayground.blogspot.com/

http://www.soukubrat.com/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid=75&lang=bg
https://ourschoolourplayground.weebly.com/
https://oourschoolourplayground.blogspot.com/


Споделяне на опит пред колегите в 
училище - 6.11.2018



Авторски продукт с участието на ученици 
от 6. клас

https://soukubratmuzika.alle.bg/6-klas/

https://soukubratmuzika.alle.bg/6-klas/


Електронен ресурс 
по Биология и ЗО за 7. клас



УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ИТ НА ТЕМА 
„БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ“



Открит урок с използване на игри в часа по 
Биология и ЗО в 7. клас



Сертификати и сувенири за учениците, 
участвали в проектните дейности





Активни участници в проект 
“Our School, Our Playground”



Изводи от работата по проект 
„Our School, Our Playground“

• Игрите правят часовете по-динамични. Те обединяват участниците в екип и 
провокират творческо и критическо мислене;

• Активизира се познавателната дейност и запаметяване на нови понятия;

• Ученето се превръща в удоволствие и забава;

• Учениците с повече затруднения компенсират част от пропуските си; 

• Учениците се учат да спазват правила, да работят в екип, да комуникират
помежду си и да споделят и обменят информация.

• Повишаване на активността и мотивацията на учениците в часовете.

• По интересен и забавен начин може да се учи нов материал или да се преговорят
стари знания и понятия. 

• Учениците с лекота приемат въпросите и забавлявайки се, учат понятия и 
правила.



Учители 
- участвали в реализирането на проекта

• Майя Радева

• Цветомира Стефанова

• Анелия Георгиева

• Марина Йорданова

• Нина Цонева

• Каролина Иванова

• Иванка Алексиева

• Евгений Лазаров


