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ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА 

За дейности за занимания по интереси. 

Наименование на групата „Екологичен туризъм в моя роден край” 

І. Цели: 
1. Постигане на правилно поведение спрямо заобикалящата ни природа и желание за опазване на 

околната среда.  

2. Формиране на траен интерес и желание за занимания с туристически дейности и мероприятия. 

3. Мотивиране на учениците, застрашени от отпадане от училище. 

4. Запознаване със същността на понятията екология и екологичен туризъм. 

5. Запознаване и посещение на защитените територии и природните забележителности в техния роден 

край. 

ІІ. Очаквани резултати: 

1. Да се осмисли свободното време на учениците и да се намали зависимостта им от негативните 

фактори на средата /компютърни игри, тютюнопушене, алкохол и др./.  

2. Да се изгради и развие личностна нагласа у учениците, относно воденето на физически активен и 

здравословен начин на живот. 

3. Да се сплоти ученическият колектив, да се интегрират учениците от малцинствените групи и да се 

изградят демократични отношения между тях. 

4. Изработване на  табла на защитените територии и природните забележителности в родния им край. 

5. Изработване на  картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци, които да бъдат поставени в 

района на училището. 

6. Провокиране на останалите ученици в училището да участват в разделното събиране на отпадъците и 

да опазват околната среда. 

7. Отбелязване на  Международния ден на Земята  – 22 април и Световния ден на околната среда – 5 

юни. 

III. Разпределение на съдържанието 

№ по 

ред 

Тема/Ядро на учебното 

съдържание 

Дата на 

провеждане 

Място на 

провеждане  

Брой 

часове 

Начален 

час 

1 

Същност и хронологично 

развитие на понятието 

екотуризъм.. 

12.02.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

2 Елементи на екотуризма. 19.02.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

3 Екотуризъм  в България. 26.02.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

4 
Екотуризъм в Чепинската 

котловина. 
05.03.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

5 
Екотуризъм в община 

Ракитово 
12.03.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

6 
Предпоставки за развитието 

на екотуризма в нашата 
19.03.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 
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община. 

7 
Защитени територии в моя 

роден край. 
26.03.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

8 

Посещение на 

Палеонтологично находище 

– с. Дорково. 

09.04.2019 г. 
Землището на с. 

Дорково 
2 17:10 

9 

Какво знаем за природен 

резерват Мантарица и 

пещерата Лепеница? 

16.04.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

10 

Отбелязване на 22.04 – 

Международния ден на 

Земята. 

23.04.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

11 

Посещение на природна 

забележителност  - Остра 

скала. 

04.05.2019 г. 
Землището на с. 

Дорково 
2 10:00 

12 
Посещение на крепост 

Ценина. 
11.05.2019 г. 

Землището на с. 

Дорково 
2 10:00 

13 

Изработване на 

екологичносъобразни 

кошчета за боклук в моето 

училище. 

14.05.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

14 

Изработване на екологично 

съобразени кошчета за 

боклук в моето училище. 

28.05.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

15 

Отбелязване на 05.06 – 

Световен ден но околната 

среда. 

04.06.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

16 

Изработване на табло - 

резервати, природни 

забележителности и 

защитени местности в 

община Ракитово. 

11.06.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 17:10 

 
Общ брой часове: 32 

 

 

Изготвил:                                                                                                                     Утвърдил: 

 

 

 

 


