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Методическа разработка на интердисциплинарен урок 

в STEM среда 

  
изготвена от Маринка Стоева – старши учител по биология и  здравно 

образование в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ гр. Елхово 

урокът е  проведен на 17.03.2022 г. с ученици от 9а клас 

 

 

І.   ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ: Човешкият организъм – структура, жизнени 

процеси, опазване на здравето 

 

II. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И  ОТНОШЕНИЯ: 

 Използва правилно термините, с които са означени клетки, тъкани, части от 

органи, системи от органи и процеси в човешкия организъм. 

 Проследява на изображение или модел, означава и съставя описание за 

последователност от органи, изграждащи дадена система, и протичащите в нея 

процеси. 

 Назовава и описва увреждания и заболявания, свързани със структури и процеси 

в човешкия организъм. 

 Определя по функция и/или устройство принадлежност на орган (органи) към 

дадена система. 

 Обосновава и илюстрира с примери значението на правилата за опазване на 

здравето и състоянието на организма. 

 Прогнозира въздействието на конкретни ситуации върху личното и 

общественото здраве. 

 Свързва правилата за опазване на здравето с избора на решение в конкретни 

рискови ситуации.  

 Анализира връзки и зависимости между състояние на организма и правила за 

профилактика 

 Аргументира ролята на превенцията на здравето и здравословния начин на 

живот за функционирането на организма.  

 Дискутира етични проблеми, свързани с превенция на здравето и здравословен 

начин на живот. 

 

ІІІ. ТЕМА ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА :  Структурна организация на човешкия 

организъм 

 

IV. ТЕМА НА КОНКРЕТНИЯ УРОК: В медицинския център 

 

V. ТИП НА УРОКА: Комбиниран урок  

 

VI.  ВИД НА УРОКА: Практически урок  

 

VII. ЦЕЛИ: 

1. 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 
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йерархия с понятията: клетка, тъкани органи, системи /храносмилателна 

система, дихателна система, отделителна система, сърдечносъдова система, 

опорно-двигателна система, нервна система, ендокринна и сетивни системи/ 

и болестите, свързани с тях. 

 Междинни:/формулирани са на шестше познавателни равнища, съобразно 

таксономията на целите на Б. Блум - знание, разбиране, приложение, анализ, синтез и 

оценка/ 

 Да изброяват: органи в човешкия организъм,  техните структури, болести,  

симптоми и начини за лечение; 

 Да описват: устройство  и  функции  на органи, симптоми, профилактика 

и  лечение на болести; 

 Да прилагат усвоените знания при решаване на интерактивни задачи и 

демонстрация на опити за определяне на качеството на храните; 

 Да правят характеристика на очни заболявания, ендокринни заболявания 

и вирусни и  бактериални инфекции ; 

 Да прилагат алгоритъм при изучаването на устройство на органи, 

хормони, функции и болестни състояния; 

 Да анализират симптоми, обсъждат признаци на болести  и правят 

тестове за диагностика на заболяване, прогноза за заболявания и 

лечението им; 

 Да оценяват ролята на здравословното хранене, здравословния начин на 

живот, качеството на храните за здравето на човека. 

2. 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; 

3. 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. 

 

VIII. НОВИ  ПОНЯТИЯ: затвърдяване на понятията от анатомия и  физиология на 

човека  

 

IX. ВОДЕЩИ БИОЛОГИЧНИ ИДЕИ:  

 единство  и взаимовръзка между структура и функция; 

 многоравнищна организация на човешкия организъм; 

 материална познаваемост на света. 

 

X. 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. 
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химия и  опазване на околната среда-  опити за доказване на качеството на киселото 

мляко  и качеството на меда. 

математика – изчисляване на ИТМ. 

 

XI. ДИДАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ: проблемно-изследователски 

XII. 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. 

 

XIII. ПРИЙОМИ И СРЕДСТВА: организиране и мотивиране на дейността на 

учениците, ролеви игри, ръководство и контрол на работата на ученика, контрол и 

оценка на знанията и уменията на ученика, опитни постановки за доказване на 

качеството на храната, използване на презентация за онагледяване на урока, използване 

на тестове за диагностика на здравословно състояние, интерактивен дисплей, 

предварително подготвени упражнения в платформата LearningApps.org и др. 

 

XIV. ХОД НА УРОКА 
А/ РАЗЯСНЕНИЯ – 5 мин. 

 Поздрав от учителя  и поставяне на темата на урока. Учениците получават 

информация за начина на протичане на урока. Класът се разделя на 4 екипа: 

специалисти, които работят в кабинет по „Очни болести“ - офталмолози; специалисти, 

които работят в кабинет по „Ендокринология и  обмяната на веществата“ -

ендокринолози; специалисти от кабинет по „Хранене и  диетология“ - диетолози и 

лични лекари - джипита.  Водещият на урока /ученик/ уточнява, че учениците влизат в 

ролите на млади лекари, които са  поставени в реални житейски ситуации и  имат много 

отговорни задачи: да покажат знанията, които са усвоили от курса по Анатомия и  

физиология на човека, химия и  опазване на околната среда, математика, 

информационни технологии - знания за живота. Някои от присъстващите влизат в 

ролята на пациенти.  Пояснена е задачата на лекарите, да направят необходимите 

изследвания на пациента, да поставят точна диагноза, да обяснят подробности за 

състоянието му, да назначат лечение и ако е необходимо - да го насочат към друг 

специалист.  С цел мотивиране на работата на учениците се прави акцент на факта, че 

пациента има доверие само на знаещия и можещия доктор  и този, който се отнася 

любезно към него.   

 

Б/ РОЛЕВИ СИМУЛАЦИИ – 20 мин.  

 РОЛЕВА ИГРА - №1 - В КАБИНЕТА НА ОЧНИЯ ЛЕКАР – 5 мин. 

Ролевата симулация се осъществява в Очен кабинет. Двама ученици влизат в ролите 

на офталмолози. При тях идва пациент, оплакващ се от следните симптоми: замъглено 

зрение; зачервяване на очите; парене в очите; усещане на „пясък“; главоболие при 

четене, гледане на телевизия и работа с компютър. За онагледяване се използва 

презентация, представена чрез интерактивен дисплей. Екипът от специалисти прави три 

теста на пациента: за определяне на зрителна острота, тест за астигматизъм и тест за 

далтонизъм. Тестовете се правят с помощта на интерактивния дисплей и  

предварително подготвена презентация. След тестването специалистите  констатират, 

че пациентът има оптимална зрителна острота, няма далтонизъм, но страда от 
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астигматизъм. Представена е кратка информация за заболяванията - астигматизъм и 

далтонизъм. Предписани са очила за корекция и му е предложено да посети очна 

клиника.  Предписани са изкуствени сълзи за овлажняване на очите и облекчаване на 

част от оплакванията - Кристал Вижън и Неовиста - таблетки - хранителна добавка по 1 

таблетка на ден. Екипът от специалисти предлага и  8 съвета 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. 

 Водещият благодари на екипа за изпълнение на задачата и насочва вниманието 

на присъстващите към втория кабинет в медицинския център 

  

•РОЛЕВА ИГРА - №2 -  В КАБИНЕТА НА ЕНДОКРИНОЛОГА - 5 мин. 

Ролевата симулация се осъществява в кабинет по „Ендокринология и  обмяна на 

веществата“. Двама ученици влизат в ролите на специалисти - ендокринолози. При тях 

идва пациент със следните оплаквания: лесно се уморява; сънливост; наддаване на 

тегло; косопад; проблем с концентрирането и запомнянето; подпухване на лицето и 

подутина в областта на шията.  Екипът от лекари преценява, че първо трябва да измери 

кръвното налягане на пациента и пулса, използва се  апарат за кръвно налягане. 

Анализират се резултатите от изследванията, които предоставя пациента- изследване на 

хормона   TSH, който се използва за диагностика на заболявания на щитовидната жлеза, 

резултатите показват завишени стойности на TSH. Единият от специалистите разяснява 

най-честите причини за дисфункция на жлезата: йоден дефицит; хроничен стрес; 

високи нива на пестициди; радиация, включително рентгенови лъчи; пушенето на 

цигари; семейна обремененост. Пояснено е, че пациентът е с повишени стойности на  

холестерол и кръвна захар. Екипът преценява, че има необходимост от допълнителни 

изследвания на хормони F3  и F4 и ехография на жлезата.  Поставена е предполагаема 

диагнозата - миксидем /хипотиреоидизъм/, която ще бъде потвърдена след 

допълнителните изследвания.  Ендокринологът обяснява, че лечението е със 

синтетичен хормон – таблетки -  Еутирокс. Специалистът акцентира, че намалената 

функция на щитовидната жлеза забавя метаболизма, затова пациентът има 

наднорменото тегло  и високите нива на холесетрола и кръвната захар са предпоставка  

за захарен диабет.  Екипът насочва пациента към диетолог. 

Водещият благодари на екипа в кабинета по ендокринология за изпълнение на 

задачата  и насочва вниманието на присъстващите към третия кабинет в медицинския 

център 

 

•РОЛЕВА ИГРА - №3 - В КАБИНЕТА НА ДИЕТОЛОГА – 5 мин. 

Ролевата симулация се осъществява в кабинет по „Хранене и диетология“.  

Двама ученици влизат в ролите на специалисти диетолози. Пациентът е с 

хипотириоидизъм; повишена стойност на кръвната захар; повишен холестерол; 

наднормено тегло.   Специалистите диетолози изчисляват ИТМ по снети данни от 

пациента и сравнявайки със стойностите от таблица, която е  презентирана, 

констатират, че пациентът  е със затлъстяване първа степен  и това е предпоставка за 

хипертония, атеросклероза и захарен диабет. Пациентът получава съвети да ограничите 

приема на мазнини и въглехидрати и да консумира здравословни храни. Чрез 

презентация са показани някои здравословни храни и  ползата от тях, като: кисело 

мляко, спанак, моркови, червено цвекло, грейпфрут,  пилешко месо, сьомга, пчелен 

мед. Диетологът пояснява, необходимостта да се консумират качествени храни. 

Водещият благодари на екипа за изпълнение на задачата. 
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Б/ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ОПИТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ХРАНИТЕ – 7 мин.  

 ОПИТ С КИСЕЛО МЛЯКО – 3 мин. 

Ученик – химичен лаборант, изпълнява опита. Пояснява, че киселото мляко е една 

от най-полезните традиционно български храни, но за съжаление, на пазара много 

рядко може да се намери натурално кисело мляко - такова без сгъстители и 

подобрители. Най-честите добавки в киселото мляко са: нишесте, сол, захар и сухо 

мляко. Нишестето може да се "улови" много лесно с опит: взема се лъжичка от 

киселото мляко, капват се 2-3 капки йодна тинктура върху него и се изчаква няколко 

минути. Мляко, което е сгъстявано с нишесте, ще промени цвета си в синьо-лилаво. 

Ако в млякото няма нишесте, то на мястото на йодните капки ще си остане 

характерният кафяв цвят на йода.  Следва демонстрация, използват се два продукта : 

кисело мляко марка – Тонус и марка – Домлян. След изпълнение на опита се доказва, че 

едното от тях има съдържание на нишесте. 

  

• ОПИТИ С ПЧЕЛЕН МЕД – 4 мин. 

 Втори ученик влиза в ролята на химичен лаборант и изпълнява опитите с меда. 

Той пояснява, че качеството на меда също може да бъде проверено в домашни условия. 

Манипулираният мед най- често съдържа вода и  глюкоза. Чистият мед, поставен в 

чаша вода, потъва на дъното и се утаява, а манипулираният бързо се разтваря и  не 

потъва. Загрят в метален съд истинският не образува пяна и карамелизира бързо, това 

доказва, че не е  добавена вода. Следва последователно изпълнение и демонстрация на 

двата опита. Използват се две марки мед. Чрез първия опит е констатирано че, единият 

от тях съдържа глюкоза. Вторият опит за доказване   на вода се изпълнява само с 

единия пчелен мед - резултатът доказва съдържание на вода. 

На пациента и всички присъстващи са презентирани 7 правила за здравословен 

начин на живот. Следва последната ролева симулация. 

   

•РОЛЕВА ИГРА - №4 - В КАБИНЕТА НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР- 5 мин. 

Ролевата симулация се осъществява в кабинета на личния лекар. Двама ученици 

влизат в ролите на джипита. При тях идва пациент със следните оплаквания: хрема; 

болки в гърлото; кашлица; висока температура; липса на обоняние. Лекарите 

преценяват, че в ситуацията първо трябва да направят тест за ковид.  Единият от тях 

помага на пациента при направата на теста и обявява резултата, а другият представя 

кратка информация за вирусното заболяване - причинител, начин на заразяване, 

инкубационен период и т.н. Направени са рентгенова снимка и кръвни изследвания на 

пациента. Джипито  анализира резултатите и изключва  коронавирусна инфекция, при 

която има същите симптоми.  Изследванията показват повишени левкоцити, 

следователно има възпалителен процес в организма, а снимката показва инфекция в 

белите дробове.  Поставена е диагноза - пневмония. Пациентът и всички присъстващи 

получават  информация за болестта. Назначено е лечение антибиотик  и пробиотик,  

предписани са лекарства за високата температура, болките в гърлото и хремата. 

Водещият благодари на всички екипи.  

 

В/ РЕШАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ЗАДАЧИ – 10 мин.  

Водещият пояснява как, играейки, учениците могат да учат. Учениците решават 

интерактивни упражнения  в платформата LearningApps.org, предварително подготвени 

от преподавателя. Задачите са подредени в колекция от учителя. При някои от тях 

учениците назовават органи или части от органи, други са от типа „Стани богат“, има 

задачи изискващи разпределяне на понятия, интересни са и кръстословиците.  
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Посоченият линк ви дава достъп до всички упражнения  

https://learningapps.org/watch?v=p6d90m5wn22. Ученици с интерес демонстрират 

решаване на задачите на интерактивния дисплей. Решените задачи са 8. 

 

 

Г/ АНАЛИЗ НА РАБОТАТА И ОЦЕНЯВАНЕ – 3 мин. 

Учителят благодари на участниците в интердисциплинарния урок, всички 

получават похвала за работата в часа и оценки. Акцентира, че решаването на  

интерактивни упражнения в платформата LearningApps.org, използвайки 

интерактивния дисплей е удоволствие за учениците и позволява да разбират учебното 

съдържание, а  ролевите симулации създават атмосфера на засилен интерес и 

възможност за разкриване на  връзките между биологичните факти и реалните 

житейски ситуации. Следва пожелание за  здраве, отправено към всички присъстващи, 

защото „Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо“ Шопенхауер.  

 

 

XV. ПРИЛОЖЕНИЯ . 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗПОЛЗВАНА ПО ВРЕМЕ НА ЧАСА 

 ЛИНК КЪМ ЗАДАЧИТЕ  https://learningapps.org/watch?v=p6d90m5wn22 

 КЛИПЧЕТА И СНИМКИ ОТ УРОКА  

 СТАТИЯ В ЕЛХОВО НЮЗ https://elhovo.news/?p=136918 

 

https://learningapps.org/watch?v=p6d90m5wn22
https://learningapps.org/watch?v=p6d90m5wn22
https://elhovo.news/?p=136918

