
История и цивилизации, 
VI клас 



6. Правят заключения за последиците от разпространението на писмеността в 
България и за превръщането й в огнище на славянската книжовност за други 

народи.  

5. Осъзнават връзката между християнизирането на България и 
създаването на славянската писменост.

4. Оценяват приемането на учениците на светите братя в България от княз Борис I 
като историческо дело с дълготрайни последици за развитието на България и 

българите.

3. Разбират, че дейността на братята равноапостоли е свързана със стремежа на 
Византийската империя да разшири своето политическо и културно влияние в 

славянския свят. 

2. Осмислят създаването на славянската азбука като аспект от мисионерската 
дейност на св. св. Константин-Кирил Философ и Методий 

1. Проследяват във времето живота и дейността на светите братя.  



Не им отне повече от две минути 
да подредят правилно събитията с 
годините. 



Предизвикателство….

Освен скоростното
“разшифроване” на кода, 

учениците показаха знания
за светите братяи
техните ученици,  

придобитиоще в начален
етап, като едновременно с
това допълвах знанията
им с интереснифакти. 



 Запознаха се с живота на светите братя, 
като попълниха правилно текст с 
пропуски.;
 Делото на светите братя – годината и 
мястото на създаване на глаголицата, 
превод на богослужебни книги от гръцки на 
славянски език. Електронен учебник, издателство “Просвета.”



 Мисията във Великоморавия;
 Защита на делото им от привържениците на 
“триезичната догма”;
 Пристигането на Кирило-Методиевите ученици в България;
Книжовни школи

https://www.youtube.com/watch?v=Y6OVTCVYNV0 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6OVTCVYNV0


Методи и средства: 
- Формираща проверка: линия на времето и беседа
- Поставен в началото на часа въпрос, чийто отговор учениците 
дадоха в края на часа.
- разказ;
- тълкуване на исторически източници – откъс от видео, 
изображения, документи; 
- затвърдиха наученото с обобщение – изясниха връзката между 
покръстването и въвеждането на славянската писменост, оцениха 
делото на светите братя за духовното и културното единство на 
европейската цивилизация; състезаваха се с помощта на онлайн 
платформата kahoot. 
-Електронен учебник, издателство “Просвета”;
- YouTube;
- Learning apps;
- Kahoot. Com.

Къде го научиха? 
В електронната платформа за обучение от разстояние Microsoft Teams



Учениците се присъединяват с мобилните си устройства в платформата kahoot с 
помощта на изписания код. Играта има състезателен характер. 
Включва 10 въпроса от изучената тема.   

Част от въпросите: 



Победителите: 
Моят профил в kahoot.



Образованието по история и цивилизации притежава изключителни 
възможности за формиране на гражданска и духовна идентичност у 
съвременния човек. 

Естествен център на учебното съдържание по история и цивилизации в 
VI клас е българската национална история през IX в., който представя най-
стойностното явление – Делото на светите братя и началото на 
старобългарската култура. 

В начален етап (I-IV клас) учениците са усвоили отделни знания по 
темата. В прогимназиален етап надграждат изученото с различни по вид 
източници, като едновременно с това оценяват ролята и приноса на 
личностите за духовното и културно израстване на българите. 

Знания по темата са полезни и необходими за всеки българин. 
Безспорно, създаването на славянската писменост е сред най-могъщите прояви 
на славянския дух не само през IX в., но и през цялото Средновековие. 
Ние пишем на кирилица, предаваме словото на родния си език - от тогава до 
днес, предаваме го на идните поколения. И само силата на словото, 
признателността ни към онези, които ни обогатиха културно и 
историческата памет ще ни държат будни и силни. Не само са полезни, а 
трябва да се съхраняват за следващите поколения.



Защо имбеше по-интересно да усвояват новите знания
онлайн? 

Образованието през XXI в. е ориентирано към интернет 
пространството и технологиите. В редица области учителите нерядко са 
по-назад в познаването им от учениците. Това е свързано с адаптирането 
на учителите към иновациите и “внедряването” на съвременни 
образователни интерактивни, иновативни методи и технологии в учебния 
процес. 

Онлайн обучението позволява в рамките на един час да се 
интегрират повече ресурси, отколкото присъствената форма, а 
използването на дигитални интерактивни материали в учебния процес го 
прави по-интересен, разнообразен и увлекателен за учениците. Те са по-
мотивирани за работа, вниманието им е привлечено трайно. По този 
начин учебното съдържание се усвоява по-бързо и по-лесно. 



“Ученици, изпратете ми емотиконката, с която да 
изразите емоциите си от днешния урок” 



https://learningapps.org/watch?v=p3d7kh1kk21

https://create.kahoot.it/details/d0227515-37be-470e-a23b-87fff7a71c35

https://www.youtube.com/watch?v=Y6OVTCVYNV0

https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/120/96/ebook?page=42

https://learningapps.org/watch?v=p3d7kh1kk21
https://create.kahoot.it/details/d0227515-37be-470e-a23b-87fff7a71c35
https://www.youtube.com/watch?v=Y6OVTCVYNV0
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/120/96/ebook?page=42


Аделина Венелинова Димитрова, 
Учител по история и цивилизации 
Иновативно Средно училище “Димитър Маринов” гр. Лом

Дата на провеждане: 
18. 11. 2021 г.
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