
Вярвай в 
себе си 

Урок по ФУЧ 
„Окрилени за растеж“ 



„Вярвайте в себе си! Можете повече 
отколкото предполагате.“ 

д-р Бенджамин Спок 



ИЗЯСНЯВАНЕ

дискусия, примери, 
вдъхновяващи истории, 
разказ или приказка с 

поука



ХАЙДЕ ДА СИ ПОГОМОРИМ ЗА 
УВЕРЕНОСТТА

 Какво означава увереност? 
 Споделете в кои моменти се чувствате уверени, а в кои ви 

липса вяра в себе си?
 Коато положите повече усилия и успеете да се справите, 

чувствате ли се по-уверени в себе си?
 Какво е важно да правим, за да се чувстваме уверени?
 Имате ли свои ритуали /думи, жестове/, с които си 

вдъхвате увереност в трудни моменти?
 Защо е важно да вярваме в себе си?

 Какво мислите за прекалено самоуверените / неуверените 
хора?



Вдъхновяващи истории

Японска легенда за войниците на 
генерал Хо 
Японска легенда.docx

„Историята на Томас Едисон“ 

Битката при Шипка – когато българските 
опълченци се изправят решително и смело 
пред турската армия и побеждават въпреки 
огромната разлика  в силите.  

Японска легенда.docx


„В момента, в който 
започнете да се 

съмнявате, че можете 
да летите, спирате 

всяка възможност, да 
го направите“
Из „Питър Пан“

Дж.М.Бари

„Ако се представяте 
самоуверено, 
можете да 

постигнете почти 
всичко.“

Кейти Пери

„Започвайки със 
самоувереност, 

почти сте спечелили.“

Маркус Гарви

Вярвай в

себе си!



Да обобщим
 Какво ви беше интересно?

 Как ни помага увереността?

 Какви са моите ритуали за 
увереност и кога ги използвам?



последващи дейности, 
практически занимания, игри, 

артистична дейност 



Вярвам в себе си, защото…
Да си неуверен…
Увереността е важна за другите, защото…
Той / Тя ми вдъхват увереност, когато… 

Вдъхновяващата история на 
Лионел Меси 

https://www.bing.com/videos/search?q=lionel+messi+animation&view=detail&mid=7B7ABC5A7F3A5725A9A07B7ABC5A7F3A5725A9A0&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lionel+messi+animation&view=detail&mid=7B7ABC5A7F3A5725A9A07B7ABC5A7F3A5725A9A0&FORM=VIRE


Хайде да играем 

Как изглежда увереният 
човек…

Как изглежда неувереният 
човек… 



Изработване на 

визуални материали, 

допълнителни

занимания у дома. 



В
яр

ва
й

 в
 с

еб
е 

си
!

Нарисувай 
картина/комикс, в 
която да покажеш 

човек/случка, 
показващи увереност. 

„Съкровищата“, 
които притежавам 

и ми давам 
увереност. 

Училище

У дома



Затвръждаване на 

уменията, дискусия и 

примери за прилагане в 

реалния училищен 

живот. 



Направете колаж 
на известна 

личност, която ви 
вдъхновява и е 
пример за вас .



Благодаря!

Изготвил: Мариана Богомилова
Учител в начален етап


