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Компютърната дидактична игра 
задоволява детската потребност от 

игра и осъществява образователните 
цели на педагога. 



Гражданското 
образование е важен 
интердисциплинарен 
елемент на учебното 

съдържание по 
предметите от 

задължителната 
общообразователна 

подготовка, 
включително и по Роден 

край в първи клас. 



 











Георги Златка 

Вартуха 

Ребека 

Мустафа 



Димитър 
Бербатов 

Вежди 
Рашидов 

АСТОР 



Аз 

сес
тра брат 

мама татко 

баба дядо баба дядо 



Национален 
дворец на 
културата 

Храм-
паметник 
“Александър 
Невски” 

Народен 
театър “Иван 
Вазов” 

Народно събрание 

Паметник 
“Цар 
Освободител” 

Президенство Кое знаме е българско? 
а)              б)                в)  

Посочи българския герб? 
 
 
 

Колко лъва има на нашия 
герб? 

 
 1 2 3 

Кои транспортни средства 
развяват национален флаг? 

 
 
 

Как трябва да изразяваме 
своето отношение към 

химна? 
 
 
 

а) да пеем високо 
б) да пляскаме с ръце 
в) да станем на крака 



Всяко дете 
има право 

на  
защита 

на  
лечение 

на отдих 
и почивка 

на  
образование на  

семейство 

на име и 
гражданство 

Румиела Маркова 
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Всяко дете 
има право 

на  
образование 



Всяко дете 
има право 

на  
лечение 



Избери подходящата отговорност към даденото право 

Румиела Маркова 
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Аз имам право 
на добро 

образование 

и отговорността 
да пазя здравето 
и живота своя и 

на другите 

и отговорността 
да се уча и 

уважавам своите 
учители 

и отговорността 
да се държа 

добре с другите, 
макар и различни 



Аз имам право 
да съм добре 

нахранен 

и отговорността 
да пазя здравето 
и живота своя и 

на другите 

и отговорността 
да не хабя 

храната 

и отговорността 
да се уча и 

уважавам своите 
учители 



Извод: компютърните игри не 
заменят, а допълват всички 
традиционни форми на игри и занятия 
по Роден край, явяват се естествен път 
на приобщаване на малките ученици 
към новите информационни технологии 
и на по-достъпно овладяване на 
необходимите знания по Гражданско 
образование в първи клас. 
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