
НАРЪЧНИК ЗА УЧИТЕЛИ

партньори:



Идеята на този интердисциплинарен урок

Да въведе малките ученици в темата за врабчетата чрез
комбинация от: научни факти за вида и рисковете пред него
(Човек и природа); словесни задачки (Български език), свързани
с врабчетата и други популярни видове птици; занимания
от сферата на Изобразителното изкуство и Технология и 
Предприемачество, както и песнички (Музика). 

Материалът е условно разделен в съответните модули и всеки 
учител по своя преценка може да подбере материал за урока, 
елиминирайки някои части, допълвайки други и интерпретирайки 
посвоему текстовете и темата, в съответствие с фактите 
за врабчетата

За изпълнението на задачите е нужен обикновен принтер. 
Всеки учител може да използва свободно илюстрациите
и снимките от сайта vrabcheta.bg. Освен чисто образователните
си аспекти, урокът цели и да мотивира децата да се включат
в преброяването на врабчетата на 12 май. Начинът за участие
е описан в практическия модул „Как да участвам в броенето?“.



КОИ СА ВРАБЧЕТАТА?
ЧОВЕК И ПРИРОДА

 МОДУЛ 1



НИЕ СМЕ ВРАБЧЕТА

Ние сме част от
животинския свят 
на Земята. Един от 
420 вида птици, 
които се срещат
в България.



НИЕ ИДВАМЕ ОТДАЛЕЧ

Дошли сме от Африка 
и днес живеем почти
навсякъде по света.



НИЕ ОБИЧАМЕ ДЕЦАТА

И децата ни обичат.
Живеем близо до

хората от времето, 
когато в селата
са започнали да

събират житото
в хамбари. Така сме 
си намирали храна. 



НИЕ ПОХАПВАМЕ

Най-много обичаме да 
хапваме зрънца и плод-
чета. На малките си 
даваме мухи, комари, 
бръмбари, гъсеници и 
червейчета.



НИЕ СТРОИМ ДОМОВЕ

Мъжкото врабче
започва да строи 

гнездото, а женското
врабче му помага

да го завършат.

Строим гнездата
си под покривите

на къщите, в хралупи
на дървета, но и сред

клоните на дървета
и храсти. 



НИЕ ОТГЛЕЖДАМЕ МАЛКИ ВРАБЧЕТА

Снасяме яйца от 2 до 3 
пъти в годината. Мътим 
яйцата си около 11 дни, 
а малките излитат от 
гнездото след около още 
14 дни.



Обикновено летим
със скорост от 38 км/ч, 
по-бързо и от бегачите 
на стадиона, но поняко-
га достигаме скорост 
от 50 км/ч, с колкото 
може да се движи 
автомобил в града.

НИЕ СМЕ ДОБРИ ЛЕТЦИ



Щъркелите са най-
добрите ни приятели. 
Често живеем на първия
етаж в гнездата на
щъркелите. Така те ни 
пазят от по-големите
от нас птици, 
например свраката.

НИЕ ИМАМЕ ПРИЯТЕЛИ



Най-опасни за нас
са котките, защото 
ни дебнат и понякога 
успяват да хванат

някой от нас.

НИЕ ИМАМЕ И НЕПРИЯТЕЛИ



НИЕ СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ



НИЕ СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ

сиво теме и бузи
черен лигавник

кафяв гръб
сиво коремче

АЗ СЪМ

ДОМАШНО

ВРАБЧЕ



НИЕ СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ

АЗ СЪМ
ПОЛСКО
ВРАБЧЕ

кафява глава

черно петно
на бузата

светло коремче



НИЕ СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ

АЗ СЪМИСПАНСКО ВРАБЧЕ

кафява глава

бели бузки

черни петънца
по гърба и
коремчето



НИЕ ИЗЧЕЗВАМЕ

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ 
3 ОТ ВСЕКИ 10 ВРАБЧЕТА СА ИЗЧЕЗНАЛИ

Това означава, че градовете и селата вече не
 предлагат добри условия за живот както за нас

врабчетата, така и за хората.



КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ,
ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕМ

ДА БРОИМ ВРАБЧЕТА 

12 МАЙ 2018 г.

Нека да преброим врабчетата и да
разберем къде има добри условия за

живот за тях и какво можем да
направим, за да спрат да намаляват.
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ВРАБЧЕТАТА И
ДРУГИТЕ ПТИЦИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 МОДУЛ 2



ЗАДАЧА 1

Можеш ли да подредиш
буквите така, че да получиш
имената на богатството от
птици в природата около нас?



АШДМОНО БВРАЧЕ

ПОДРЕДИ БУКВИТЕ



СИОНАПСК БВРАЧЕ

ПОДРЕДИ БУКВИТЕ



НИС ГИНСИЕР

ПОДРЕДИ БУКВИТЕ



СОК

ПОДРЕДИ БУКВИТЕ



ЙАКСО

ПОДРЕДИ БУКВИТЕ



АВАСКР

ПОДРЕДИ БУКВИТЕ



ЧВЪКЛА

ПОДРЕДИ БУКВИТЕ



ЛОПСКА РАНАВ

ПОДРЕДИ БУКВИТЕ



ЗАДАЧА 2

Постави птичите имена
на правилните места в

кръстословицата



ВРАБЧЕ

ПАТИЦА

ЧУЧУЛИГА

СКОРЕЦ

КОС

ГЪЛЪБ

БУХАЛ

ЩЪРКЕЛ

ЦАРСКИ ОРЕЛ

ЛОВЕН СОКОЛ

ЛЯСТОВИЦА



НАПРАВИ СИ
САМ ВРАБЧЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 МОДУЛ 3



ЗАДАЧА 1

Направи си сам врабче
с лист и ножичка



Изрежете частите и си сглобете врабче. 
Можете ли да определите вида му?



ЗАДАЧА 2

Направи си сам маска
на врабче с лист и ножичка





ПЕСЕНТА НА
ВРАБЧЕТО

МУЗИКА

 МОДУЛ 4



Чик-чик, чики-чики, чик-чирик. / 2 
Аз съм малкият врaбец, 
веселяк съм и певец. 
Цяла зима тук стоя 
и децата веселя. / 2 

Чик-чик, чики-чики, чик-чирик. / 2 

През прозорчета надничам 
и от клон на клонче тичам. 
Скачам смело по снега 
и от студ не се боя. / 2 

Чик-чик, чики-чики, чик-чирик. / 2 

Малки и добри дечица 
дават ми зрънца, трошици. 
Затова оставам аз 
цяла зима тук при вас. / 2 

ПЕСЕНТА НА
ВРАБЧЕТО



КАК ДА УЧАСТВАМ
В БРОЕНЕТО?

1,2,3,4 ... 10,20,30 ... врабчета

 МОДУЛ 5



Кажи на мама или татко да 
влязат в сайта VRABCHETA.BG

Там трябва да се
регистрират от твое име

Да изберат мястото, където ще 
броиш врабчета на 12 Май 2018 г.



Да отидеш на мястото, което
си избрал, между 9 и 12 часа  

Запиши колко врабчета от
всеки вид си преброил в рамките
на 10 минути

Помоли някой от родителите
ти да влезе в профила и да
въведе данните



ГОТОВО!
БЛАГОДАРИМ ТИ


