
Интердисциплинарен урок 
в STEM среда 

„В медицинския център“
ПГ „Св. Климент Охридски“ 

гр. Елхово, 9 a клас



Методическа част

• ТИП НА УРОКА: Комбиниран урок 
• ВИД НА УРОКА: Практически урок 
• ЦЕЛИ: Образователни: Крайни: Да се обобщят, затвърдят и приложат

усвоените знания за човешкия организъм, неговата структура и
жизнени процеси в ролеви симулации, решаване на интерактивни
упражнения и демонстрации и да се включат в йерархия с понятията:
клетка, тъкани, органи, системи и болестите, свързани с тях.

• Възпитателни: формиране на убеждения у учениците, относно ролята
на науката за решаване на здравните проблеми на човека; здравно
възпитание, в смисъл на профилактика и лечение на различни
заболявания при човека; изграждане на умения за работа в екип,
демонстрация на опити и ролеви симулации;

• Развиващи: развитие на логическите умения – анализ, синтез,
сравнение, обобщение и пренос на знания в нова ситуация; развитие
на интелектуални и творчески способности у учениците, на уменията
им за общуване и вземане на решения.



Методическа част

• МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ : 
• информационни технологии – решаване на интерактивни задачи в 

платформата LearningApps.org. и възможност за изработване на 
подобни упражнения.

• физическо възпитание и спорт – за физическа култура и 
здравословния начин на живот.

• химия и  опазване на околната среда- опити за доказване на 
качеството на киселото мляко и качеството на меда.

• математика – изчисляване на ИТМ.
• ДИДАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ: проблемно-изследователски
• ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: 
• словесни - беседа, разказ с описателен характер, обяснение.
• нагледни - наблюдение, биологичен експеримент.
• практически - работа в екип, демонстрация.
• иновационни методи - ролева игра, симулация, игрови методи и др.



ХОД НА УРОКА

• РОЛЕВИ СИМУЛАЦИИ 

• Ролева игра- №1 - В кабинета на очния
лекар

• Ролева игра- №2 - В кабинета на 
ендокринолога

• Ролева игра- №3 - В кабинета на диетолога

• Ролева игра- №4 - В кабинета на личния
лекар



ХОД НА УРОКА

• ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ОПИТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ

• Опит с кисело мляко

• Опити с пчелен мед

• РЕШАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ЗАДАЧИ 

• Интерактивни упражнения  в платформата
LearningApps.org





Кабинет „Очни болести“

• Пациент- оплаквания:

• Замъглено зрение;

• Зачервяване на очите;

• Парене в очите;

• Усещане на „пясък“;

• Главоболие при четене, гледане на 
телевизия и работа с компютър.





Тест за зрителна острота



Тест за астигматизъм



Тест за астигматизъм



Тест за далтонизъм



Съвети за по-добра грижа за очите

• Хранете се здравословно

• Приемайте хранителни добавки за очи

• Бъдете активни

• Носете очила, ако са ви предписани

• Следвайте правилото 20-20-20

• Избягвайте пушенето

• Поддържайте очите чисти

• Редовно посещавайте очен специалист



Кабинет „Ендокринология и обмяна 
на веществата“

• Пациент- оплаквания:
• лесно се уморява;
• сънливост; 
• наддаване на тегло;
• косопад; 
• проблем с 

концентрирането и 
запомнянето; 

• подпухване на лицето;
• подутина в областта на 

шията.





Причини за дисфункция на 
щитовидната жлеза:

• Йоден дефицит

• Хроничен стрес

• Високи нива на пестициди

• Радиация, включително рентгенови

лъчи

• Пушенето на цигари

• Семейна обремененост



Изследвания:

Име на теста Резултат Единици Референтни 
стойности

TSH 8,10 uIU /ml 0,55 - 4,78

Кръвна захар 6,1 mmol /l 2,78 - 6,1

Холестерол-
общ

5,3 mmol /l до 5,2



Кабинет  „Хранене и  
диетология“

• Пациент- оплаквания:

• Хипотириоидизъм;

• Повишена стойност на кръвната захар;

• Повишен холестерол;

• Наднормено тегло.





Индекс на телесната маса
ИТМ=теглото-(кг.)/ръст (m) 2

Индекс на телесната маса Състояние 

до 16,0 Тежко недохранване

16,0 - 16,99 Средно недохранване

17,0 - 18,49 Леко недохранване

до 18,5 Поднормено тегло

18,5 - 24,99 Нормално тегло

над 25,0 Наднормено тегло

25,0 - 29,99 Предзатлъстяване

над 30,0 Затлъстяване 

30,0 - 34,99 Затлъстяване I степен

35,0 – 39,99 Затлъстяване IIстепен

над 40 Затлъстяване III степен



Здравословни храни

• Киселото мляко-

намалява риска от 
затлъстяване, особено 
когато е комбинирано със 
средиземноморска диета 
или повече плодове. 
Киселото мляко намалява
значително холестерола. 



Здравословни храни

• Спанак- източник на 
желязо, витамини С, А 
и К, антиоксиданти, 
които помагат в 
профилактиката срещу
инфаркт и инсулт.

• Моркови- понижават
нивата на холестерола
в организма и нивото
на кръвната захар и 
предотвратяват
диабета.



Здравословни храни

• Червено цвекло-съдържа
холин, който изчиства от 
токсини целия организъм. 
Премахва от тялото и 
тежките метали.

• Грейпфрут- „райския плод»-
нискокалоричен, богат на 
фибри, антиоксидант, 
намалява риска от 
сърдечносъдови 
заболявания.



Здравословни храни

• Пилешко месо-богато на 
белтъчини, източник на 
селен.

• Сьомга-богата на 
ненаситени мастни
киселини от група oмега-3, 
намаляват нивото на 
холестерол, намаляват
риска от образуването на 
тромби, облекчава
депресивните състояния и 
предотвравява загубата на 
паметта. 



Здравословни 
храни

• Пчелен мед

Натуралният пчелен мед е
извор на здраве и
дълголетие. Усилва
сърдечната и мозъчната
дейност, съдържа
антиоксиданти, които
подпомагат дейността на
имунната система, черния
дроб и храносмилането.



Опити за доказване на качеството 
на храните







Седем правила за 
здравословен начин на живот

• Редовен 7-8 часов здрав сън за 
денонощието

• Рационално хранене, с максимално
разнообразие от хранителни продукти, 
без прехранване

• Ежедневна закуска

• Поддържане на нормална телесна маса

• Оптимална двигателна активност

• Пълно въздържание от тютюнопушене

• Избягване злоупотреба с алкохол и 
медикаменти



Кабинет на личен лекар

• Пациент-оплаквания:

• Хрема;

• Болки в гърлото;

• Кашлица;

• Висока температура;

• Липса на обоняние.



COVID -19

• Заболяването се причинява от коронавирус;

• Предаване- при контакт или въздушно-
капков път;

• Инкубационен период от 2-14дни;

• Първи смъртен случай- 9.01.2020г. В гр. 
Ухай, Китай;

• На 11.03.2020г. СЗО обявява пандемия



Резултати от изследванията:





Пневмония

• Възпаление на 
белодробната тъкан
Причинители са
обикновено
гноеродните коки-
пневмококи, 
стафилококи и др.
Температурата е 
повишена, затруднено 
е дишането има
кашлица.



• https://learningapps.org/watch?v=p6d90m5w
n22

https://learningapps.org/watch?v=p6d90m5wn22










„Здравето не е 
всичко, но без 
здраве всичко  

е нищо“

Шопенхауер



Благодаря за 
вниманието!

Изготвил: М. Стоева - ст.учител по биология и  
здравно образование и  химия и опазване на  
околната среда


