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Тема на урока:  "Пролетните ирландски празници Свети Патрик, Света Бриджит и 

Великден."  

I. Цели на урока:  

Урокът се осъществява в рамките на един учебен час. 

1.Запознаване на учениците с ирландските пролетни празници и традиции. 

2. Развитие на уменията за преразказване  на позната информация и правилното й 

представяне на български език. 

3. Възпитателни цели:  

Чрез легендите за празниците и съдържанието на урока се изучават културата и 

традициите на ирландския народ в контекста на общоевропейските ценности. 

II.Подготвителна дейност: - предварително е зададена домашна работа на 

учениците  да припомнят изученото в ирландското училище свързано с традициите 

и пролетните празници на Ирландия. На трима ученици (може и от по-горен клас) е 

поставена задача да направят презентации за отделните празници, с които да 

запознаят по-малките си съученици.    

III. Ход на урока: 

1. Децата, с помощта на учителя, който задава въпроси по темата свързани с 

празниците, говорят за легендите, които познават. Целта е да участват колкото се 

може повече ученици и да изразят мнение по темата. 



2. Редуват се тримата ученици и правят  презентации на интерактивната дъска за 

легендите и митовете за Свети Бриджит, Свети Патрик , а също така и за традициите 

свързани с празнуването на Великден. 
 

 В процеса на презентациите се записват и обясняват нови думи на дъската, а децата 

ги записват в тетрадките.  

а) Света Бриджид е огнената богиня, покровителка на Ирландия, на едрия рогат 

добитък, на акушерките, ирландските монахини и кърмачките.Отбелязва началото 

на пролетта, празнуването е на 1 февруари. Аналогия с българските традиции на 

кукерите(прави се от слама и се окачва на вратите да гони злото) 

След презентацията за света Бриджид учителят задава въпроси за да провери 

разбирането на съдържанието от учениците. 

б) Презентация за Свети Патрик - По целия свят ирландците празнуват този празник 

на 17 март. Той е един от най-големите празници на ирландците. Той символизира 

всичко ирландско: зелено, златно, детелини и късмет. Националният празник е 

посветен на светеца - покровител, апостола на Ирландия, като се вярва, че това е 

денят, в който е починал. Светецът се свързва с въвеждането на християнството в 

страната, а също, че е изгонил змиите от острова.  

в) Великден - празнува се както в повечето западноевропейски страни с шоколадови 

яйца и великденски зайчета. Прави се сравнение с празнуването и традициите на 

този празник в България.Децата разказват за българските традиции на Великден. 

4) Драматизация на легендата за Свети Патрик.  

Облечени в подходящи зелени костюми ученици от по-горните класове пресъздават 

легендата за пристигането на Свети Патрик на острова и неговата роля за 

изгонването на змиите от острова.  

IV. Проверка на наученото. 

 Учениците се разделят на два отбора, които трябва да отговарят на въпроси за 

ирландските пролетни празници. Съставено е жури, също от ученици, което оценя 

правилността на отговорите с помощта на учителя. Побеждава отборът дал най-

много правилни отговори. 

V. Домашна работа: 

 Домашната работа е всеки ученик да нарисува своя илюстрация към един от 

изучените ирландски празници. 

VI.Oценка на работата на класа и награждаване на най-добрите със звездата на 

отличника. 

VII. Използвани  нагледни  средства и дидактически  материали:  

- интерактивна дъска 



- костюми на Свети Патрик и участници в драматизацията 

- компютър - фотоси и снимки на мартенички и обичаи, свързани с празниците 

- тетрадки и химикалки 

- фулмастер, учебна дъска 

VIII. Междупредметни връзки: 

Припомняне на знанията от изученото в ирландското училище по повод 

ирландските пролетни празници в контекста на сближаване на културите на двата 

народа( общото при празнуването на Великден, общи традиции при пролетните 

празници) и възпитание в духа на общочовешките и европейски ценности.  

-  


