
Лятна СТАРТ академия 
„Спасители на природата“ 

Обединено училище „Св.св. Кирил и Методий“, с. Ръжена 



Логото създадено от нашите деца 
в първия ден от академията. 

Създадените от децата правила, 
които спазвахме в академията. 

Нашите правила: 

1. Уважаваме се 

2. Изслушваме се 

3. Помагаме си 

4. Да идваме на време 

5. Да пазим чисто 



За реализирането на проекта работиха: 

  Йоанна Димитрова – учител по история и цивилизации; 

  Румяна Сурчева – учител по биология и ЗО и химия и ООС; 

Петя Лалчева – Чакърова – учител на ГЦОУД в начален етап; 

Велислава Манолова – учител по математика и информационни технологии. 

 



Нашата програма: 

1. Любим български език; 

2. Забавна математика; 

3. Грижа за природата; 

4. Работа в екип; 

5. Аз разпознавам и контролирам емоциите си; 

6. Образователни игри; 

7. Йога. 



Лятната СТАРТ академия е с продължителност две седмици след края 
на учебната година. 

Целите на академията: 

 

  Подобряване на  четенето и писането; 

  Развиване на логическо мислене и преодоляване на дефицити по математика; 

  Придобиване на знания, умения и компетентности за опазване на околната среда; 

  Разпознаване и овладяване на емоции в конкретни ситуации; 

  Овладяване на умения за сътрудничество и работа в екип... 



Как протичаше обучението в Лятна академия 

 В началото на Лятната академия направихме диагностично оценяване, за да 
определим знанията и уменията на децата. Разпределихме учениците в три групи, 
съобразно тяхното равнище. Всеки ден, по всеки предмет, подготвяхме материали и 
работни листи за отделните групи. За да можем успешно да се справим със задачата, 
преди началото на академията, направихме подбор.  Нашите ученици избраха трима 
помощник – учители. Така всяка група имаше по един учител и един помощник – 
учител, за да можем да обърнем максимално внимание и да отговорим на нуждите на 
всяко дете. 



Нашите занятия се провеждат в двора на училището,  
за да е по-забавно и приятно за децата. 



Сутрин винаги започваме с йога. 



Продължаваме с любим български 



Следва забавна математика 



Екология и опазване на околната среда 



Рефлексия за преживяното през деня и емоциите 



Филмов следобед 



Футбол 



Танци 



Рисуване върху стъкло 



Засаждане на цветя 



Учим дори, когато играем. 



Изготвяне на табели за опазване на околната среда 



Разделно събиране на отпадъци 



Изработване и пускане на хвърчила 



Успехите, които постигнахме: 

Направихме финална диагностика, за да определим до каква степен сме постигнали целите, които си 
бяхме поставили в началото на академията. Това са резултатите: 

 Български език и литература – над 40 % от учениците са подобрили уменията си за писане 
под диктовка и създаване на кратък текст. Над 30 % от учениците са подобрили четивната си 
грамотност. 

 Математика – 80% от учениците познават числата, могат да ги сравнянват и да ги 
подреждат в прав и обратен ред. 40% от децата знаят в какъв ред се извършват действията, когато има 
скоби или знак за умножение. 70% от децата могат да събират и изваждат . 25% от децата знаят 
табличното умножение. 90% от децата разпознават основните геометрични фигури. 

 Екология и опазване на околната среда - 50% от учениците, посещавали лятното училище, 
успешно разделят отпадъците за рециклиране. Над 25% от учениците познават стъпките за засяване 
на растения. Над 60% от учениците предлагат стъпки за опазване на чистотата в природата. 

 Социално – емоционални  компетентности – над 40% от учениците  

разпознават емоциите и ги назовават. Голяма част от децата се стараят  

да овладяват емоциите си. Над 60% от учениците работят в екип и си  

сътрудничат в различни дейности. 

 



В края на академията децата получиха грамоти 



Финална екскурзия  
до зоологическата градина в гр.Стара Загора 



Финална екскурзия - 
посещение на Зелени балкани 



Благодаря за вниманието! 


