
 УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПАВЛИКЕНИ
Проект „Исторически музей – Павликени като социално и

образователно пространство“

На  15  март  2019  г.  се  проведоха  последните  музейни
занимания  за  ученици  на  тема  "Народни  будители",  част  от
инициативите по образователния проект на ИМ - Павликени. В него
участваха учениците от четвъртите класове на Основно училище „Св.
Климент Охридски“ - Павликени. Децата се забавляваха, подреждайки
пъзели  с  образите  на  изявени  български  личности  и  научиха  за
житейския  им  път,  както  и  малко  известни  факти  за  тях.  През
следващите две седмици ще се  проведат  следващите занимания по
проекта на тема "Отец Матей Преображенски и Вечният календар".

Урок  по  родолюбие  на  тема  "Народните  будители"-  13  март
2019 г. Учениците от V-те класове на ОУ "Св. Климент Охридски" бяха
поредните участници в Проекта на Исторически музей - Павликени.
Подреждането на пъзели с образите на народните будители се оказа
интересно и полезно занимание.

На 12 март 2019 г. се проведе още едно музейно занимание за
ученици на тема "Народни будители", част от инициативите по Проект
„Исторически  музей  –  Павликени  като  социално  и  образователно
пространство“.  В  него  участваха учениците от  IV-б  клас  на  Средно
училище  „Бачо  Киро“  -  Павликени.  Музеят  реализира  този  проект,
спечелен  по  програма  пред  Министерство  на  културата  и  го
осъществява съвместно с местните училища. Децата се забавляваха,
подреждайки пъзели с образите на изявени български личности и чуха
от музейните специалисти интересни и малко известни факти за тях.

На 6 март 2019 г. се проведе поредното музейно занимание за
ученици,  част  от  инициативите  по  Проект  „Исторически  музей  –
Павликени  като  социално  и  образователно  пространство“.  В  него
участваха учениците от IV клас на СУ „Бачо Киро“ - Павликени. Музеят
реализира този проект, спечелен по програма пред Министерство на
културата и го осъществява съвместно с местните училища. Темата за
занятието беше българските будители, а децата имаха възможност да
подреждат  пъзели  с  образите  на  изявени  български  личности  и  да
научат нещо повече за тях.
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