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ЦЕЛ НА УРОКА 

 

 

УРОК:   Как се грижим за животните, които се грижат за нас 

Светлана Станчева, учител в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе 

 

Часът е проведен в 3 „д“ клас на 29.03.2018 
 

 

 

 
 
 

 Формиране на природозащитни знания и умения сред учениците за загриженост 

и начините, по които хората я демонстрират; 

 Учениците да обогатят представите си за грижа за животните ;  

 Формиране на знания за връзката между животни и човек и установяване 

влиянието, което тези животни имат върху хората (помощник на човека).  

 
 

 
ОПИСАНИЕ 

За втора поредна година двата приюта за бездомни животни в Русе срещнаха кучета 

и хора, за да могат четириногите да си намерят семейство. След като узнахме за 

инициативата, реших урокът да се проведе на 29.03. в Парка на младежта. СНЦ 

Германо-българска помощ за животните, Общинският приют за бездомни животни и 

ученици от клуба за гражданско образование бяха организирали събитието, за да 

представят на русенци животни, които си търсят стопани. Желанието на  

организаторите бе да покажат колко прекрасни и дружелюбни кучета има в приюта, 

които заслужават да имат свой дом. Аз лично бях заинтересована, защото племенникът 

ми си осинови зимата куче от приюта и присъства на събитието с пекрасната Рая, която 

дори си има звездичка начелото. В момента тя е спокойна, добре хранена и 

изключително дружелюбна, дори и когато бе заобиколена от 40 третокласници, които 

искаха да я погалят. 

В момента животните се нуждаят от противопаразитни препарати, каишки, ваксини, 

необходими са и средства за специфични операции, когато нбъде намерено на улицата 

пострадало четириного. Децата изпитаха съжаление, виждайки пострадали кучета, с 

превързани лапи и дори със специална проходилка. На  благотворителния щанд децата 

купиха  сладкиши и предмети, а приходите бяха за животните. Така те като истински 
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доброволци се включиха към акцията на по-големите ученици. Всички 22 животни бяха 

пременени с тениски, изработени за специалната среща. След направената равносметка 

се оказа, че са събрани  средства за качествено предпазване от външни паразити в 

продължение на три месеца за петдесет кучета. Доктор  Катерина Маркова сподели, че 

безпородните кученца имат много предимства – по принцип те са по-здрави, тъй като 

естественият подбор се е погрижил за това. Те са живели на улицата и знаят какво е да 

нямаш и много оценяват топлотата и добрината на стопанина.  Племенникът ми и за 

миг не съжалява, че в живота му влиза Рая. Днес Рая е с щастлива съдба. За разлика от 

общо 550-те кучета, които в момента живеят в Общинския приют за бездомни животни 

и в кастрационния център. И чакат своите хора. На следващия ден поговорихме с 

учениците за видяното. Насочих вниманието на децата, че трябва да се грижат за 

животните, а в замяна ще получат единствено безгранична любов. 

 

 

 

КОМЕНТАРИТЕ В ЧАС 

 

Милото кученце! 

И аз искам да я гушна! 

Ще помоля татко да си вземем куче от приюта. 

Госпожо, как да помогнем? 

 
 
 
 
 
 
 
 


