
eTwinning проект „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули” 

За учениците от втори клас на СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик Хитър 

Петър не е само герой от българските народни приказки, а и герой, който ги сближава с 

приятели от близо и далеч (с деца и ученици от ЦДГ „Здравец”, град Казанлък; ЦДГ 

„Чучулига”, град Русе; СОУ „Васил Левски”, град Троян; СОУ „Екзарх Антим I”, град 

Казанлък; СОУ „Цар Симеон Велики”, град Видин; СОУ „Константин Константинов”, 

град Сливен; ОУ „Проф. Иван Батаклиев”, град Пазарджик; НУ „Христо Ботев”, град 

Троян; СОУ „Св. Климент Охридски”, град Троян). Може би се питате как е възможно 

това? Отговорът е лесен: Защото всички те работят съвместно по един и същи 

eTwinning проект, който носи името „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули” и 

от началото на учебната година споделят опит, знания и приятни емоции.  

Целите на проекта са провокиране на усилия за повишаване грамотността на децата; 

създаване на позитивно отношение към четенето и осъзнаване ролята на книгата като 

фактор за успех; сближаване на деца, учители и родители в тяхното общуване чрез 

четенето; обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение по четене; 

използване на интерактивни методи на работа; интегриране на знания и умения от 

различни учебни предмети; приложение на ИКТ в учебния процес.  

Автори на проекта са Олга Константинова, Кремена Ковачева, Валентина Маринова и 

Емилия Паункова – преподаватели от Троян. 

По време на проектната дейност всяко едно от участващите училища трябва да 

се представи и разкаже за себе си; да участва в конкурс за лого на проекта; да извършва 

дейности свързани с придобиване на грамотност и овладяване на четенето и др. 

Най-вълнуващ за второкласниците бе моментът, когато пътуващият Лапбук (една книга 

въплъщаваща в себе си творчество и знание) пристигна при тях. Да го разлистваш и 

решаваш поставените граматични и логически задачи там бе усещане подобно това на 

Алиса в Страната на чудесата. Използвайки знания и въображение второкласниците се 

справиха с поставените задачи и измислиха нови, изпращайки го на следващите 

любознайковци. 

Във връзка с проектните дейности учениците посетиха и Библиотеката на 

Народно читалище „Изгрев – 1919г. – град Долни чифлик”, където се включиха в 

единадесетия национален маратон на четенето 2016г. и всяко дете прочете на глас по 

една детска приказка, а най-добрите бяха наградени с книжка.  

eTwinning проект „Чудните истории на Хитър-Петровите цървулии” е едно 

вълшебно пътуване, чрез което децата от Долни чифлик, Троян, Плевен, Казанлък, 

Видин, Русе и Пазарджик ще открият магията на книгата и скритите приключения с 

неочакван край. 

Ст. Петрова и Ал. Филипова – ръководители на проекта за СОУ „Васил Левски”, град 

Долни чифлик. 

 

Галерия>>> 
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