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Защо?

 Създаването на общностна култура е полезна за децата 

от гледна точка на умения като:

 взаимопомощ

 работа в екип

 обединяване на класа

 намаляване на агресията между децата



Какво?

 Представител на класа изтегля едно животно от 

възможни 22 животни. При желание всеки клас може 

да си изтегли по едно животно. Всички животни са 

различни, за да може класа да е единствен с това име.

 В нашия случай на 3 „г“ клас му се падна – „мечка“



Какво?

 Започва се да се правят различни дейности свързани с 

животно - мечка.



Какво?

 създават се 

табла с 

информация 

за мечките



Какво?

 създава се знаме с мечка

-скица на бъдещето знаме

 създава се песен за мечките, 

нещо като химн на класа



Какво?

 създава се мото на класа, кратко и ясно

 чрез мозъчна атака, като накрая 

децата избират само един вариант,

а другите се изтриват



Какво? Мото, девиз…



Какво?

 Други дейности

За „мечките“ е много важно да прекарват време навън. Играят на морски 

шах. Зиме и лете играят футбол. 



Какво?

 За „мечките“ има и стрелба с лък



Какво?

 разпределяне на 

класа на по-малки 

екипи

- екипите имат 

различни задачи

-екипите отново 

трябва да си 

изберат име



Къде?

 В нашето училище, класната 

стая, двора, извеждане на 

излет и екскурзия

 През цялата учебна година, от 

понеделник до петък, 

варианти за излети през 

почивните дни

Кога?



Как?

 Много е важно всички деца да се 

почувстват като един отбор

 зачита се всяко мнение, но се взимат 

решения с мнозинство от две трети

 всички учители, които преподават са 

подкрепящи инициативата

 материалната база на училището, дава 

възможност за развитие на този тип 

дейност – има голям двор и просторни стаи



Създаване на общност

 Създаването и поддържането на общност е 

предизвикателство, все пак са нужни

 постоянни дейности

 спазване на вътрешни правила на класа

 общи цели


