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УРОК: ПРАВИЛА В КЛАС

„Уточних, че е важно правилата да се изготвят от  
самите деца, защото именно те ще ги спазват.”

Цел на урока

Изготвяне правила на класа от самите ученици
описание

Предварително бях подготвила кръстословица с 
позитивни качества, които се старая да възпитам 
у децата. Учениците откриваха скритите качества 
като аз им помагах, задавайки различни въпроси 
и описвайки конкретната дума. След като децата 
разкриха всички скрити качества в кръстосло-
вицата, в средата й се оформи изразът „Спазвам 
правилата“. 
Идеята зад тази образователна игра е чрез опо-
знаване на нови думи и добродетели, децата да 
осъзнаят, че за да постигнат успех, трябва да бъ-

дат вежливи, упорити, възпитани, организирани и т.н. , но в същото време трябва и да спазват 
определени правила. Обясних им, че по същата логика, за да се разбират всички в клас и да 
имат приятно отношение един към друг, трябва да създадат и правила на класа. Уточних, че е 
важно те да се направят от самите тях, защото именно те ще ги спазват.
Класът беше разделен на четири групи като всяка имаше за задача да подготви предложения 
за правилата, които да важат за всеки ученик от класа. Времето за подготовка беше 10 минути. 
Всяка група трябваше да излъчи сама свой говорител, който да представи написаните пред-
ложения от неговите съученици. Забелязахме, че има такива, които се повтарят при всички. 
Накрая обобщихме резултатите и изготвихме седем правила.

„И друг път сме работили в екип и ми е било много приятно, а този час беше един от най-хуба-
вите. Всички в групата даваха много хубави идеи, но според мен моите бяха по-добри. Радвам 
се, че нашият отбор измисли най-много идеи и те станаха част от правилата на класа. Надя-
вам се, че ще има още такива часове.” (Марк, ученик от IV „Б“ клас)
„Часът на класа много ми хареса – беше много забавно, измисляхме правила, които трябва да 
спазваме. Не ми хареса, че в моята група не се изслушвахме, но иначе си прекарах страхотно. 
Много ми допадна и кръстословицата на госпожата. Според мен всички останаха доволни.” 
(Габриела, ученичка от IV „Б“ клас)

от коментарите в час

идеи за надграждане

Предизвикателствата пред децата не се състояха само в това да измислят хубави идеи, но и 
да се изслушват добре един друг и да излъчат говорител. В следващи уроци може да се помисли 
за техники и механизми, които подобряват още повече работата между децата в групи.


