
 

 
1 

 

 

ПЛАН ЗА СРЕДНОСРОЧЕН ПРОЕКТ 

 

Тема на проекта: Васил Левски 

Тип на проекта: интерпроект, групов, средносрочен 

Цели на проекта:  

1. Учениците да се запознаят с живота и делото на Васил Левски. 

2. Учениците да формират изследователски умения по конкретна тема. 

3. Учениците да формират умения за работа в екип. 

4. Възпитаване на родолюбиво отношение към личността на Апостола. 

5. Учениците да формират презентационни умения пред аудитория. 

Клас: V 

Ресурси: фотографии, илюстративен материал, документи, фототипни издания, карта на 

България, художествена и историческа литература за Васил Левски, музикален запис на 

песента „Достойно есть“, лепило, черен картон, ножица, цветни моливи, писалка, камера 

Междупредметни връзки: история, география, математика, музика, литература, 

български език, изобразително изкуство, информационни технологии 

 

Дейност Ръководител Участ-

ници 

Дата/час Бележки 

1.Запознаване 

на учениците с 

проекта 

Класен 

ръководител 

20 Сряда  

23 ноември 

13:00 ч. 

 

Мотивиране на ученици-

те. Оформяне на 5 работни 

групи за изследователска 

работа: 

1.Издирване на истори-

ческа информация за В. 

Левски. 

2.Издирване на илюстра-

ции и снимки за В. Левски 

и неговото семейство. 

3.Прочит на разказа 

„Чистият път“ – епизод от 

живота на В. Левски. 

4.Извличане на информа-

ция от тефтерчето за 

създаване на математи-

чески задачи с истори-

ческо съдържание. 

5.Издирване на информа-

ция за обиколките на В. 
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Левски в българските 

градове и села. 

 

2. Виртуално 

посещение на 

родната къща 

на Апостола и 

Къкринското 

ханче 

Класен 

ръководител 

20 Сряда 

30 ноември 

13:20 ч. 

Запознаване с живота и 

делото на В. Левски през 

достигналото до нас 

културно-историческо 

наследство.  

3. Работа с 

групата 

„Биографи“ 

Класен 

ръководител 

4 Сряда 

7 декември 

13:20 ч. 

Провежда се дискусия с 

учениците. Систематизи-

ране и хронологично 

подреждане на биогра-

фията за Васил Левски. 

  

4. Работа с 

групата 

„Краеведи“ 

Класен 

ръководител 

4 Сряда  

14 декември 

13:20 ч. 

Провежда се дискусия с 

учениците. Разпределяне 

на снимковия материал 

върху клоните на 

родословно дърво. 

 

5. Работа с 

групата 

„Картографи“ 

Класен 

ръководител 

4 Сряда  

21 декември 

13:20 ч. 

Провежда се дискусия с 

учениците. Трансфор-

миране на текстовото 

представяне за обиколките 

на Левски като маршрут 

върху карта на България. 

 

6. Работа с 

групата 

„Композитори 

и поети“ 

Класен 

ръководител 

4 Сряда  

4 януари 

13:20 ч. 

Провежда се дискусия с 

учениците. Извличане на 

историческа информация 

от художествен текст. 

Слушане на записи с 

любимите песни на В. 

Левски. 

 

7. Работа с 

групата 

„Математици“ 

Класен 

ръководител 

4 Сряда 

4 януари 

13:40 ч. 

Провеждане на дискусия с 

учениците. Съставяне на 

задачи според съдържа-

нието на тефтерчето на 

Левски за неговите 

харчове. 

 

8. Представяне 

на проектните 

задачи по групи 

Класен 

ръководител 

20 Сряда  

11 януари 

13:20 ч. 

Всяка група представя 

готовите си продукти пред 

целия клас.  

 

9. Подготовка 

за създаване на 

образователен 

Класен 

ръководител 

20 Сряда  

18 януари 

13:20 ч. 

Запознаване на учениците 

с изискванията и крите-

риите по изработването на 
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продукт – 

интерактивен 

постер за 

биографията на 

В. Левски 

 

 интерактивния постер. 

Разпределяне на учени-

ците в 4 работни групи. 

10. Работа по 

групи 

„Създаване на 

работен план за 

изработване на 

интерактивен 

постер“ 

 

Класен 

ръководител 

5 Сряда  

18 януари 

13:30 ч. 

Учениците изготвят план 

за работа, като предвиждат 

и извеждат алгоритъма 

при създаването на 

интерактивния постер.  

11. Работа по 

групи 

„Създаване на 

аудио-визуална 

стена като фон 

на постера за 

Левски“ 

Учител по ИТ 5 Сряда 

18 януари 

Кабинет по 

информатика 

 

Учениците създават 

аудио-визуална 

презентация с любимата 

песен на Левски и с 

местата на памет за 

Левски, като спазват 

предварително зададените 

критерии. 

12. Работа по 

групи 

„Изготвяне на 

дизайн за 

постера“ 

Класен 

ръководител 

10 Сряда  

18 януари 

13:40 ч. 

Учениците правят 

предложения за дизайна на 

постера, който ще бъде 

представен пред аудио-

визуалната стена. 

 

13. Работа по 

групи 

„Изработване 

на постер за 

Васил Левски“ 

 

Класен 

ръководител 

10 Сряда  

25 януари 

13:20 ч. 

Учениците подреждат 

върху черен картон 

продуктите по предвари-

телните задачи.  

14. Представя-

не на готовите 

продукти по 

групи 

Класен 

ръководител 

20 Сряда  

01.02.2023 г. 

13:20 ч. 

Актова зала 

на 

училището 

 

Представяне на 

интерактивния постер за 

Васил Левски. Прави се 

видеозаснемане на мероп-

риятието. 

15. 

Обработване на 

филма 

Учител по ИТ 10 Сряда  

8 февруари 

13:20 ч. 

 

Учениците обработват 

филма. 
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Резултати от проектната дейност: 

1. Изготвена аудио-визуална презентация за Васил Левски. 

2. Изготвен интерактивен постер за Васил Левски с биографично и любопитно 

съдържание. 

3. Изработен филм за Васил Левски. 

 

Оценяване: 

• Наблюдение на работата на всеки ученик 

• Оценяване на крайните продукти. 

Критерии за оценяване на изработената презентация: 

• Спазване на изискванията за оформянето на презентацията; 

• Естетическо оформление на презентацията; 

• Оригинален дизайн. 

Критерии за оценяване на постера за Васил Левски: 

• Пълен обем на информацията; 

• Спазване на хронологията; 

• Естетическо оформление; 

• Акцент върху илюстративния материал с лаконично текстово описание. 

 

Разработил: Магдалена Трифонова 


