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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ 

ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

 

Място на провеждане: град Стражица, Средно училище “Ангел Каралийчев“ 

Дата и начален час на провеждане: 25 юни 2022 година 

9:00 -9:30 ч. Откриване на събитието и запознаване с междуучилищните дейности; 

9:30-11:20 ч. Провеждане на междуучилищни дейности; 

11:52 -11:50 ч. Представяне на резултатите от междуучилищните дейности; 

11:50-12:00 ч. Закриване на събитието. 

№ Времетраене 

(начало и край 

на дейността) 

Форма (дебат, 

викторина, фестивал, 

театрална постановка 

или др. подходяща) 

Тема на междуучилищната дейност Максимален 

брой на 

участниците  

 

1. 30 минуги 

9.30 – 10.00 

Място: 

Двора на 

Игра 

 

1. Ателие „Учим докато играем“ Български език и литература  

1.1. Живите букви 
Описание на играта: С помощта на оцветителни материали да „съживят“ 

буквите като ги дорисуват; превърнат в лица, растения или животни. 

1.2. Венчета от думи 

Описание на играта: Върху цветя са отпечатани срички. Целта е учениците 
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училището/кл. 

Стая Іа 

да образуват думи от тях. 

1.3. Имена, предмети 

Описание на играта: Играта е по подобие на „Великани и джуджета“. 

Учителят назовава имена и наименования на предмети. Условието е, когато 

учениците чуят име да клекнат, когато чуят наименование на предмет да 

останат прави. Сгрешилите излизат от играта. Победител е този, който остане 

последен. 

1.4. Допиши заглавието на приказката 

Предварителна подготовка: Листи с илюстрации и  написани имена на 

приказки – „Житената ...“, „ ... и седемте джуджета“, „Пипи Дългото ...“, 

„Червената ...“ Картончета с думи – части от заглавията на приказките – питка, 

Снежанка, Чорапче, шапчица. 

Описание на играта: Учениците прочитат непълното заглавие на приказката 

и търсят думата, с която да го завършат. Залепят я и прочитат цялото заглавие. 

1.5. Търсачи на думи 

Предварителна подготовка: Изречение под формата на стоножка, в което 

думите са сляти. Койтоучи,щесполучи. 

Описание на играта: Целта на играта е учениците да отделят думите в 

изречението и да ги подредят отново правилно – Който учи, ще сполучи. 

1.6. Рисуваме заедно 

Описание: Учениците работят в екипи като рисуват заедно върху картони на 

тема „Весело лято“ 

2 40 минуги 

10.00 – 10.40 

Място: 

Двора на 

училището/кл. 

Стая Іб 

Викторина 

 

2. По стъпките на Ангел Каралийчев  

В нашия град преди 120 години е роден вълшебникът на българските 

приказки Ангел Каралийчев. Днес ще вървим  по  неговите стъпки. 

При нас гостува една неговите малки героини, с чисти дрешки и червена 

престилчица. Ще откриете името и от първите букви на думите, които са 

написани пред вас. 

 

 Игра:  

Агне,  

Небе, 
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Елха,  

Топка,  

Огън     /Ането/ 

 

Ането: – Браво, деца! Познахте! Аз съм Ането! 

Идвам при вас  с молба. Помогнете ми да открия Слънчевото лято! Искам с 

него да играя, да тичам на воля, да се веселя. По пътя има задачи, които друг 

известен герой на Ангел Каралийчев – Синьото цвете, ще  ни поставя. Вярвам, 

че заедно ще ги изпълним и ще открием Слънчевото лято. 

2.1. „ Чудната кутия“ – Открийте на кои приказки е автор Ангел 

Каралийчев 

/ В кутията има заглавия на различни приказки.  Учениците откриват и 

подреждат на корковата дъска само приказките от Ангел Каралийчев 

Житената питка 

Топлата ръкавичка 

Синьото цвете 

Майчина сълза 

Червената шапчица 

Снежанка и седемте джуджета 

 

Да прочетем кратка част от всяка  приказка и да я свържем с 

нейното заглавие. 

Вече открихте заглавията  и текста на приказки  от Ангел 

Каралийчев.  

Сега е време да назовем главните герои във всяка от тях. Задачата ви е 

да изберете подходяща илюстрация  и я оцветете. 

Децата се превръщат в писатели и си изработват книжки от 

предварително подготвени материали – заглавие, автор, текст, 

илюстраци. 

Изработихме си книжки. Показахме, че сме наследници на 

сладкодумеца Ангел Каралийчев. 
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3 40 минуги 

10.40 – 11.10 

Място: 

Двора на 

училището/кл. 

Стая Іб 

Игра 

 

 

 

 

3. Приказният свят на Ангел Каралийчев  

3.1. „Цветна щафета“  

Синьото цвете ни моли правилно да определим учените части на речта. 

/ На масата са написани думи в  цветя - различни части на речта. 

Учениците ги определят  и ги разпределят в  кошнички за 

съществителните имена, прилагателните имена, глаголите/Участниците 

се редуват на щафетен принцип. 

3.2. Игра – задача 

Всеки от нас има свое име. Нашето слънце също трябва да има име. 

Изберете името и го запишете в жълтия кръг.    

Какви качества притежава слънцето? Да му поставим лъчите като 

запишем качества в тях. 

/На учениците се дават необходимите материали./.  

 

3.3. Игра – Хвърчила 

Ането: Слънчевото лято се е изкачило високо в планините, докосва 

нежно небето, а слънцето му се усмихва. За да го достигнем, трябва да 

си направим хвърчила. С тях ще полетим до лятото и веселите игри! 

/Учениците правят хвърчила на които пише – Здравей, слънчево лято!, 

а на опашките на хвърчилата са закрепени глаголите – играя, пея, 

мечтая. 

15 

4 30 минуги 

9.30 – 10.00 

Място: 

Двора на 

училището/кл. 

Стая Ів 

Състезание 4. Забавна  математика  

4.1. Игра „Пъзел“ 

Правила на играта: Разпръскват се части с цифри, децата ги откриват и ги 

поставят на местата. При правилно подреден пъзел се образуват геометрични 

фигури. Печели отборът подредил най-бързо и вярно пъзела. 

4.2. Конкурс за най-добър постер 

Правила: Отборите изработват апликация от раздадените им геометрични 

фигури(триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг)- например къщичка, дърво, 

животно и др. 
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4.3. Щафетни игри 

Първа станция: За да преминеш трябва да стъпваш /скачаш само на числата, 

чиито сбор е 10. 

                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

Втора станция: Рибка си хвани и в правилния кош я постави ( рибки със 

задачи от събиране и изваждане до 20 и кошове с отговори) 

Трета станция: Внимателно погледни и редицата правилно подреди и 

довърши ( редица от последователно подредени геометрични фигури в 

различен цвят, която децата трябва да довършат)  

5 40 минуги 

10.00 – 10.40 

Място: 

Състезание 5. В страната на математиката  

Отборът ще премине през изпитанията на трима братя. Какво ще се 

случи и кой брат ще получи наследството, ще разберем в края на 

15 
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Двора на 

училището/кл. 

Стая Ів 

пътешествието 

5.1. Първо  изпитание 

Всеки от братята получил  по една карта. По нея трябвало да бъде 

открит пътят към съкровище, като се следват правилно СТЪПКИТЕ. 

5.2. Второ  изпитание 

Като следвали стрелките, братята стигнали до първата задача. 

Трябвало да сглобят замък от геометрични фигури 

5.3. Трето  изпитание 

Братята се озовали на една прекрасна поляна. Духал вятър и те 

трябвало да пуснат хвърчило, но то нямало опашка и не можело да 

литне. Хвърчилото ще полети, ако изберете числа по-големи от 100 

и по-малки от 1000 

6 40 минуги 

10.40 – 11.10 

Място: 

Двора на 

училището/кл. 

Стая Ів 

Състезание 6. Приказно пътешествие в страната на математиката  

 

Отборът ще премине през изпитанията на тримата братя. Какво 

ще се случи и кой брат ще получи наследството, ще разберем в 

края на тяхното приказно пътешествие... 

6.1. Първо изпитание 

Тримата братя преминали по тясна пътека и се озовали до 

тайнствена пещера, в която намерили три ковчежета. Без да ги 

отварят, те трябвало да познаят в кое от тях е скрит ключа за 

съкровището.... Царските синове отворили ковчежето, но вътре 

открили не един, а четири ключа. За да продължат напред, трябвало 

да открият кой ключ  кое ковчеже отключва. А какво ли отключва 

четвъртия ключ? 
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6.2. Второ изпитание 

От дългото пътуване братята огладнели и ожаднели... Искали да си 

купят храна и вода, но нямали пари. Видели балони, вързани по 

дърветата. Трябвало  да ги спукат, но без да използват игли, а 

различни части от тялото си. 

Спукали балоните и с изненада видели, че вътре има ПАРИ! 

6.3. Трето  изпитание 

Пребройте и пресметнете колко пари сте събрали. Трябва да си ги 

разделите поравно. По колко ще  получи всеки? 

6.4. Като преброите и разделите парите поравно, ще използвате 

последния ключ, който ще отключи ковчежето , където е 

съкровището 

7 Време за 

изпълнение: 

40 минути 

9.30 – 10.10 

Място: 

Училищнага 

библиотека 

Игра – състезание 

образователна игра 

със състезателен 

характер. 

7. По стъпките на Ангел Каралийчев и неговите герои 

Време за изпълнение: 40 минути 

Подготовка: 1. Формулиране на регламент 

                        2. Подготовка на материали 

                        3. Инструктаж за безопасност 

Описание на дейността:  

Играта „ По стъпките на Ангел Каралийчев и неговите герои“ е образователна 

игра със състезателен характер. Целта е да се засили интересът на младите 

хора към творчеството на нашия бележит съгражданин, да се научат по-добре 

да работят в екип, да подобрят общата си култура. 

Участниците трябва да се запознаят предварително с биографията на Ангел 

Каралийчев и да си припомнят най-известните му разкази („Майчина сълза“, 
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„Житената питка“, „Сърце“). 

Участниците трябва да се запознаят предварително с регламента на играта. 

В началото на играта участниците ще получат указания. Всеки отбор трябва да 

отговори на въпроси, свързани с живота и творчеството на Ангел Каралийчев. 

За всеки верен отговор ще получи част от пъзел. Когато събере всички части, 

всеки отбор ще трябва да го нареди и да познае от кое произведение на Ангел 

Каралийчев е илюстрацията на пъзела 

8 40 минути 

9.30 – 10.10                                                                                                                                                                                                                                       

Място: 

Кабинет по 

български 

език и 

литература 1 

Състезание по 

български език и 

литература 

8. -„Играя и зная“ - състезание по български език и литература  

 

 Място на провеждане: СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица 

 Дата на провеждане: 25.06.2022 г. 

 Идеята на състезанието: По увлекателен и забавен начин да се развие 

логическото мислене на децата, които да покажат знания, свързани с 

езиковата грамотност, автори, произведения и литературни герои от 

изучавани творби. 

 Общи условия на играта състезание:  

1. Състезанието се провежда в рамките на 40 минути. 

2. Използва се компютър и мултимедия, с помощта на които 

участиниците ще виждат въпросите и ще избират един от 

предполагаемите отговори.  

3. Играта се състои от 30 въпроса от изучен материал по български език 

и литература. Въпросите са разбъркани – на произволен принцип – с 

различна степен на сложност, като съответно носят по 5 точки, 10 

точки и 20 точки. 

4. Преди началото на играта водещият запознава участниците и 

публиката с правилата на играта, за спазването на които ще следи 

арбитър и ще отбелязва получените точки на определено за целта 

табло. 
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5. Правила на играта: 

 Участниците се разделят в два отбора – по 6 или 8 ученика в 

отбор 

 Всеки отбор има право на ученик-консултант, който да 

помага, когато участникът среща затруднение в играта 

 Водещият чете въпроса и предполагаемите отговори (които 

всички виждат и на екрана на мултимедията) 

 Двата отбора слушат внимателно и ако някой от участниците 

знае верният отговор, удря звънчето, което му осигурява право 

да говори.  

 Преди да обяви отговора си, участникът разсъждава наглас за 

предполагаемите отговори. 

 В случай, че и от двата отбора има участници, които са ударили 

звънчето, арбитърът обявява предимство за отбора, чието 

звънче е ударено първо.  

 В случай, че отговорът затруднява участниците и от двата 

отбора, те могат да обсъдят (отборно) своите разсъждения, за 

да си помогнат. При взето решение – удрят звънчето.  

 Ако и след отборното обсъждане се затрудняват, отборът, 

който пръв удари звънчето има право на един от трите 

жокера: 

 „Попитай консултанта“ – ученикът консултант на 

отбора помага за отговора (в рамките на 2 минути) 

 „50:50“ – водещият изключва два от грешните отговора 

и остават само два предполагаеми, единият от които е 

верен 

 „Помощ от публиката“ – дава се възможност 

учениците от публиката да гласуват (с вдигане на ръка) 

за всеки предполагаем отговор 

 Когато участникът/говорителят на отбора обяви верния 
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отговор, водещият го пита „Маркираме ли отговора?“ и 

отбелязва обявения от говорителя на отбора отговор, а 

арбитърът добавя за отбора съответните точки на таблото. 

 Ако отговорът е грешен, водещият дава 30 секунди време на 

другия отбор за отговор. 

 В случай, че и другият отбор даде грешен отговор, точки не 

получава нито един от отборите. 

6. След изтичане на 40 минути от началото на играта, арбитърът 

обявява КРАЙ на състезанието и сумира получените точки на 

отборите. 

7. Арбитърът обявява отбора победител.   

 

 Играта е забавна, защото в предполагаемите отговори на повечето въпроси 

има абсурдни варианти, които, от една страна, биха помогнали на 

участниците да стигнат бързо и лесно до верния отговор, а от друга страна, 

биха направили играта интересна и стимулираща за учениците да покажат 

какво знаят.   

 Идеята на звънчето е „По-бързият печели“ – за стимулиране на 

участниците да се концентрират и да спечелят първи право на отговор. 

9 30 минути 

10.50 – 11.20 

Място: 

Кабинет по 

български 

език и лит. 2 

Състезание 

¤ компютърен 

кабинет 

8. Четене с разбиране по произведения на Ангел Каралийчев –  

1.Произведения: „Заветът на хан Кубрат“ и „Гостенчета“ от Ангел Каралийчев 

2. Място на провеждане: компютърен кабинет 

3. Времетраене: 30 минути 

- Време за решаване на един тест към едно произведение: 15 минути 

Състезанието има за цел развиване на уменията за четене с разбиране и 

запознаване с произведения на Ангел Каралийчев. 

Конкретни действия: 

1.Текстовете и тестовете към тях са изготвени и качени на компютри: 

– Към всеки текст има 5 въпроса,  при правилно им решаване носят 

максимален брой точки(10). 

–Точките се изчисляват автоматично от компютъра. 

10 
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–На консултантите са раздадени разпечатани текстове и чрез тях могат да 

оказват помощ на участниците. 

–В зависимост от максималния брой точки се определят победителите в 

състезанието от участниците. 

–Постига се прозрачност, активност, участие на ИКТ в състезанието 

10 40 минути 

10.10 – 10.50 

Място: 

Кабинет по 

български 

език и лит.1 

Състезание 10. Състезание по български език и литература „Кой съм аз?“ 

  

 Идеята на състезанието: По увлекателен и забавен начин да се развие 

логическото мислене на децата, които да покажат знания за литературни герои от 

изучавани произведения. 

 Общи условия на играта състезание:  
1. Състезанието се провежда в рамките на 50 минути. 

2. Участниците се разделят в два отбора – по 6 или 8 човека в отбор 

 Всеки отбор има ученик-консултант, който помага, когато участникът 

среща затруднение в играта 

3. Преди началото на играта арбитър запознава участниците и публиката с 

правилата на играта, следи за спазването им, обявява НАЧАЛО и КРАЙ на 

играта за всеки отбор и отбелязва получените точки на определено за целта 

табло. 

 Арбитърът поставя с лицето надолу тесте с карти, на които са изписани 

имената на герои от познати произведения 

 Арбитърът угoвapя пpoдължитeлнocттa нa игpaтa – зa пpeпopъчвaнe е 

20 минути на отбор. 

 Всяка позната карта носи 5 точки.  

4. Всеки отбор oпpeдeля ĸoй щe игpae пъpви, ocтaнaлитe игpaчи ce peдyвaт пo 

пocoĸa нa чacoвниĸoвaтa cтpeлĸa.  

5. Първият участник от отбора излиза пред другите и арбитърът поставя на 

главата му картонен обръч, зaĸoпчaвa гo пo paзмepa нa глaвaтa на участника 

тaĸa, чe пpoцeпът нa oбpъчa дa бъдe oтпpeд. 

6. Участникът избиpa eднa ĸapтa oт тecтeтo, бeз дa глeдa ĸaĸвo e изoбpaзeнo 

10 
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на нея, и арбитърът я поставя в пpoцeпa нa oбpъчa. 

7. Bcичĸи ocтaнaли игpaчи виждaт името на героя нa ĸapтaтa, ocвeн caмият 

игpaч. 

8. Цeлтa нa игpaтa e вceĸи игpaч с обръч на главата дa paзбepe ĸaĸвo e 

изoбpaзeнo нa нeгoвaтa ĸapтa (прикрепена на обръча), ĸaтo зaдaвa въпpocи, 

пpeдпoлaгaщи caмo oтгoвopи ДА или НЕ, на които отговарят другите 

участници от отбора. 

9. Bceĸи игpaч имa caмo две минути зa въпpocи към неговата карта. 

10.  Aĸo oтгaтвaнeтo ce пpoтoчи или играчът не е cигypeн в cвoя oтгoвop, мoжe дa 

каже: „Предавам се!“. Оставя картата си най-отдолу в тестето с карти, 

без да я гледа, а на неговото място застава следващият играч от отбора.  

11.  Следващият играч тегли нова карта и арбитърът я поставя в процепа на 

обръча. Играчът също задава въпроси към другите участници в отбора, за да 

разбере кой герой представя с картата си. 

12.  След приключване на уговореното време арбитърът спира играта на този 

отбор и стартира същата игра за другия отбор. 

13.  След изтичането на времето и на другия отбор арбитърът преброява 

точките на таблото. Отборът с най-голям брой точки е победител.  

14.  Арбитърът обявява отбора победител. 

 Играта е забавна, защото всеки вижда името на героя на изтеглената карта, 

освен участникът, който пита „Кой съм аз?“. 

 Въпросите, които предполагат отговор с ДА и НЕ, могат да бъдат: 

- Аз мъж ли съм? Жена ли съм? 

- От древността ли съм? От ренесансовата епоха ли съм? Във 

Възраждането ли живея? 

- Човек ли съм? Бог ли съм? Притежавам ли свръхчовешки сили? 

- Добър ли съм? Враждебен ли съм?  

- Силен ли съм? Обичам ли парите?  

- Воин ли съм? Писател ли съм? 

- Обичам ли славата? Скромен ли съм? 

- Пасивен ли съм? Деен ли съм? 
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- Моите съвременници обичат ли ме? Осъждат ли ме? 

- Трагично ли умирам? Убиват ли ме?  

- Оставил ли съм нещо значимо след себе си? 

и т.н. .... 

 При затруднение от страна на участника във формулирането на 

въпроси може да се включи ученик-консултант, който да помогне на 

участника с ключови въпроси. 

 Преди отборът в унисон да отговори с ДА или НЕ, участниците му 

може да обсъдят отговора – обсъждането е забавно и интересно, защото 

участниците може да спорят дали например Ахил е бог или човек. 

За участника, който пита „Кой съм аз?“, играта също е интересна, защото чрез 

догадките и елиминираните отговори може да предположи кой е той всъщност 

11 40 минути 

9.30 – 10.10 

Място: 

Кабинет по 

Математика 1 

Състезание 11. Изработване на макет на призма и пирамида  

1. Начертаване на развивка на правилна четириъгълна призма с основен 

ръб 16 cm и височина 30 cm. 

2. Начертаване на развивка на правилна четириъгълна пирамида с 

основен ръб 16 cm и околен ръб 32 cm. 

3. Изрязване на получените фигури. 

4. Сглобяване и залепване на геометричните тела. 

5. Проверка опитно колко пъти вместимостта на пирамидата е по-малка 

от тази на призмата. 

Подготвени материали от домакините: Плексиглас, чертожни инструменти, 

макетен нож, силиконов пистолет, жито. 

10 

12 40 минути 

10.10 – 10.50 

Място: 

Кабинет по 

Състезание 12. Математически лабиринт 

На учениците се предлага поредица от примери за пресмятане. 

Свързват се със стрелки междинните отговори при решаването на дадена 

задача. 

10 
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Математика 2 Целта на играта е да се получи правилна поредица от цифри 

 

 

 

13 40 минути 

9.30 – 10.10 

Място: 

Кабинет по 

География и 

икономия 

Практическа задача 

със състезателен 

лемент 

13. Да се изработи макет на стадион с размери 50 см на 40 см, 

от пено –картон, чрез изрязване и лепене по зададен 

модел. 

10 
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На учениците се предоставят презентация, видео инструкции и материали за 

изработката. 

https://dox.abv.bg/download?id=4a608eda80 

 

14 30 минути 

10.50 – 11.20 

Място: 

Кабинет по 

История  

Състезание 14. По колко различни начина могат да се подредят бял, 

зелен и червен лист? 

Ако отборите са два трябва да се подготвят 12 бели, 12зелени и 12 червени 

листа. При три отбора  - 18 бели, 18зелени и 18 червени листа.Всеки отбор 

има   организатори (3) и по 18 участника от публикатаУчениците, които 

организират подреждането избират по 18 човека от публиката и раздават 

листите. Двама подреждат групите, а един следи за добрата видимост.  

10 

https://dox.abv.bg/download?id=4a608eda80
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15 30 минути 

9.15 – 9.30 

Място: 

В двора на 

училището 

Музикална пауза 15. Весело междучасие 7 

 

    


