
Проектна дейност и препоръчителна литература за лятната ваканция 2022 г.:

1. Български език и литература Направете презентация/проект на тема: “Моята
любима книга, която прочетох това лято”.
Книгата трябва да е извън задължителната за
VI-ти клас литература.

2. Английски език и изобразително
изкуство

Изгответе картинен речник на 20 от изучените
неправилни глаголи по Ваш избор в Google
презентация/ документ или под формата на
книжка по формат: глагол - изображение -
превод. Изображението да бъде рисунка с
материали по избор, показваща съответното
действие /виж “Фигурална композиция”/.
Фигурите да бъдат максимално опростени, като
се акцентира на движението.

3. Математика - Изготвяне на проект ”Малка важна книжка
по математика за 5 клас”. Книжката да съдържа
основни правила, дефиниции и примери с
решени, основни задачи.
- Задачки закачки - прикачен файл със задачи
за упражнение в Classroom.

4. Компютърно моделиране и
информационни технологии

Наслаждавайте се на реална 3D графика, която
може да намерите в реалния живот при
разходки и спорт на открито.
Правете клипове и панорамни снимки на
защитени местности и обекти, които
посещавате.
Използвайте софтуерни приложения за
създаване на собствени ресурси.

5. История и цивилизации Изгответе по избор презентация или google
документ тема: Пловдив – древен и вечен:
проектът да включва:

● географско положение и релеф
● климат и води

/в коя природна област се намира, кои са
най-близките природни области; какъв е релефа
и климата; коя река разделя града на две части/

● исторически паметници от Античността
/при представянето на паметниците
използвайте следните опори: име на обекта; в
коя съвременна държава се намира; от коя
цивилизация е създаден; кога е създаден и как
се променя във времето; от кого и кога е
открит; какво представлява; защо е ценен като
културно наследство

6. География и икономика

7. Човекът и природата Изготвяне на хербарий на различни видове
листа и цветове (минимален брой 10,
максимален брой 30).



Проучване на защитените и незащитените
видове растения и животни на тепетата и
заснемането им (необходими за проектна
дейност в VI клас).

Проучване за замърсяването на водите в
Пловдив и методите.

Проучване за замърсяване на въздуха в
Пловдив.

Използвайте софтуерни приложения (Canva,
LearningApps, Slidesgo и др.) за създаване на
собствени образователни ресурси.

8. Музика Направете проект на картон или презентация като
потърсите информация от по-възрастните или от
интернет кога във вашето населено място  се
създава за първи път хор или оркестър.

Озаглавете проекта - тема: “ Музикалният живот на
моето родно място в миналото”.

9. Технологии и предприемачество Изготвяне на проект на картон А3 или презентация
на тема: “Здравословен начин на живот през
лятото”

– Събиране на информация от какви храни,
витамини и минерали се нуждае организма и в
какви пропорции.

– Подготвяне на здравословен режим на хранене.

– Здравословен начин на приготвяне на храна в
къщи, рецепта за традиционно ястие.

Направете постери за здравословните храни през
лятото.

Задължителна литература:

1. „Хубава си, моя горо“ – Л. Каравелов
2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – Иван Вазов
3. „Моето семейство и други животни“ – Дж. Даръл
4. „Косачи“ – Елин Пелин
5. “Художник“– Веселин Ханчев
6. „Под игото“ – Иван Вазов
7. „Принцът и просякът“ – Марк Твен
8. „Братчетата на Гаврош“ – Христо Смирненски



9. „Серафим“ – Йордан Йовков
10. „Автобиография“ – Бр. Нушич
11. „Малкият принц“ – Екзюпери

Весело и безгрижно лято!


