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Първи ден – 09.05.2022

❖ Това беше първата работна среща по проекта с участието на ученици и 

учители.

❖ Срещата започна с церемония по откриването, която ни даде 

възможност да се запознаем с училището домакин и да надникнем в 

полската култура.

❖ Учениците от всички участващи училища представиха традиционни 

пролетни празници на своите страни - презентации и видеоклипове, 

подготвени от тях

❖ Парти за добре дошли и игри за опознаване. Учениците разказаха за 

своите училища, хобита, интереси, семейства.

❖ Участвахме в онлайн уроци по физическо, полски и музика.











Втори ден – 10.05.2022

❖ Денят започна с урок по танци - „Активна сутрин”. Всяко училище 

представи традиционен народен  танц и обучи своите партньори 

как да го танцуват.

❖ Дискусия за приликите и разликите в начините, по които се 

празнуват традиционните пролетни празници във всяка страна и 

изготвянето на постери. Нашите ученици направиха постер за 

приликите и разликите между България и Гърция.

❖ Полски фолклор – традиционни песни, игри и храна.













Трети ден – 11.05.2022

❖ Всички партньори взеха участие в онлайн уъркшоп, ръководен 

от нашите домакини, които ни показа  декориране на 

великденски яйца, направата на  хартиени цветя и великденски 

кошници. По време на офлайн уъркшоп учениците направиха 

великденска украса.

❖ В края на деня всяка страна имаше възможност да се 

представи своите произведения.









Четвърти ден – 12.05.2022

❖ Денят започна с модно ревю на традиционни полски носии. 

❖ Беше представена презентация, свързана с различни полски традиционни 

носии.

❖ Гледахме видео за Łowicz бродиране и тъкане.

❖ Учениците от всяко партньорско училище представиха символите на 

традиционните пролетни празници в своите страни. След това откриха 

приликите и разликите между тях и подготвиха lapbook. Българските ученици 

изработиха lapbook за символите на българските и гръцките традиционни 

пролетни празници.









Пети ден – 13.05.2022

❖ „Мозайка от впечатления“ Това беше последният уъркшоп . Учениците представиха 

своите впечатления и оцениха дейностите по време на срещата по  проекта.

❖ Онлайн среща на учителите. Говорихме за бъдещите проектни дейности и 

мобилности.

❖ Церемония по закриване. Нашите полски партньори благодариха за чудесното 

сътрудничество и раздадоха виртуални сертификати, а другите партньори, участващи в 

срещата, изразиха своята благодарност за добре организираната среща. След това 

гледахме  спектакъла „Shadow thearte”, представен от учениците домакини, който 

показва пътя на Исус по време на Страстната седмица.








