
 

  

Това е един безценен ресурс за класната стая на всеки вдъхновяващ будител. Чрез 

игри, забавно видео и няколко прости креативни задачи вашите ученици ще преживеят 

трансформиращата сила  на искрената благодарност.  

# КАЖИ БЛАГОДАРЯ

Урок по благодарност за 7- 12 клас  
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# КАЖИ 

БЛАГОДАРЯ 

УРОК ПО БЛАГОДАРНОСТ 7-12 КЛАС 

ВРЪЗКА С УЧЕБНАТА ПРОГРАМАТА ЗА ЧАС НА 

КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 7-12 КЛАС: 

УРОК ПО ТЕМА„КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО“ 

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА (5 МИН.) 

Учителя записва на дъската различни думи, свързани с темата за 

благодарност, които на пръв поглед нямат връзка помежду си.  

Например: мама, палачинки в неделя сутрин, горещо  

кафе, пясък и море и т.н.   

 Защо е важно да сме благодарни? 

ДИСКУСИЯ ПО ТЕМАТА (5-10МИН.) 

Учениците работят по двойки или в малки групи като в рамките на 

5 минути обсъждат въпросите за дискусия. След края на задачата 

няколко човека могат да споделят нещо интересно, което са 

научили за свой съученик.   

Въпроси за дискусия: 

 Сподели 3 неща, за които си бил най-благодарен през 

изминалата година ?  

 Сподели един човек, на когото си най-благодарен. Кой и за 

какво? 

 Сподели 3 интересни начина, по които може да 

благодариш?   

Творческа задача (10-15мин.)  

ВАРИАНТ 1:Учениците се разделят по групи и измислят и 

заснемат кратко видео за ползите от благодарностите и/или за 

ЦЕЛИ НА 

УРОКА:  

Учениците  

дискутират ползите 

от етичното 

общуване и 

изразяването на 

благодарност в 

ежедневието.   

Учениците създават 

креативен групов 

проект/продукт на 

тема„Благодарност“.   
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различните начини, по които можем да благодарим за важните хора и моменти в ежедневието 

ни.  

Необходими материали:  

 Телефони с камера или видео камера;  

ВАРИАНТ 2: Учениците се разделят по групи и измислят най-креативния начин, по който да 

благодарят на своите съученици/своето училище/ свой любим учител/ друго. Презентират пред 

класа;  

Необходими материали:  

 Нищо;  

ВАРИАНТ 3:Всеки ученик написва името си на лист. Имената се събират в торба/кошничка или 

др. Теглиимето на свой съученик от торбата и записва на него едно хубава нещо в човека, за 

което е благодарен. Например: черта на характера; забавна случка; труден момент,в който му е 

оказал помощ и др.  

 Малки листове хартия;  

 Торба/кошничка/шапка или др.  

ЗАТВАРЯНЕ 

ВАРИАНТ  1:Учителят благодари на своите ученици за нещата, които е научил от тях или за 
най-забавните случки, които са имали заедно. Заедно качват снимка или кратък пост във 
фейсбукза това с #kazhiblagodaria. Насърчава ги да следят страницата на littlethanks ивсяка 
седмица да допринасят за общия брой благодарности. 

 

ВАРИАНТ 2: Учителят подканва учениците да се включат в мащабната национална кампания 
#kazhiblagodaria, за да се достигне амбициозната цел от 50 000 уникални благодарности до края 
на 2016. Учителят показва брояча на благодарности, както и страницата на проекта и насочва 
вниманието на учениците към специфичното изписване на #kazhiblagodaria.  

ОНЛАЙНРЕСУРСИ: 

Защо да благодарим? Какво може да ни донесе това? 

 http://lifehacker.com/the-importance-of-saying-thank-you-and-why-you-should-1563980468;  
 http://www.huffingtonpost.com/ingrid-peschke/thank-you_b_4339935.html 
 http://getgratitude.co/ 
 http://www.forbes.com/sites/amymorin/2014/11/23/7-scientifically-proven-benefits-of-gratitude-

that-will-motivate-you-to-give-thanks-year-round/#2ecf3c4c6800 
 http://happierhuman.com/benefits-of-gratitude/;  
 http://www.pendletonpsych.com/doc/expressing-gratitude.pdf 
 http://flomotioncoaching.com/2013/03/27/8-benefits-of-gratitude-why-saying-thanks-is-about-

more-than-politeness/ 

http://lifehacker.com/the-importance-of-saying-thank-you-and-why-you-should-1563980468
http://www.huffingtonpost.com/ingrid-peschke/thank-you_b_4339935.html
http://getgratitude.co/
http://www.forbes.com/sites/amymorin/2014/11/23/7-scientifically-proven-benefits-of-gratitude-that-will-motivate-you-to-give-thanks-year-round/#2ecf3c4c6800
http://www.forbes.com/sites/amymorin/2014/11/23/7-scientifically-proven-benefits-of-gratitude-that-will-motivate-you-to-give-thanks-year-round/#2ecf3c4c6800
http://happierhuman.com/benefits-of-gratitude/
http://www.pendletonpsych.com/doc/expressing-gratitude.pdf
http://flomotioncoaching.com/2013/03/27/8-benefits-of-gratitude-why-saying-thanks-is-about-more-than-politeness/
http://flomotioncoaching.com/2013/03/27/8-benefits-of-gratitude-why-saying-thanks-is-about-more-than-politeness/
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Как да благодарим на различни езици? 

 http://www.factmonster.com/ipka/A0769407.html;  
 http://www.livinglanguage.com/blog/2014/01/17/how-to-say-thank-you-in-23-languages/ 

Различни креативни начини да изразим благодарността си: 

 http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/20-creative-ways-say-thank-you.html 
 https://www.happier.com/blog/15-ways-to-say-thank-you-and-make-someones-day 

 

http://www.factmonster.com/ipka/A0769407.html
http://www.livinglanguage.com/blog/2014/01/17/how-to-say-thank-you-in-23-languages/
http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/20-creative-ways-say-thank-you.html
https://www.happier.com/blog/15-ways-to-say-thank-you-and-make-someones-day

