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НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ V ДО VІІ КЛАС “ПРИРОДАТА - 

НАШ ДОМ” 

ПОСВЕТЕНО НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 Състезанието „Природата – наш дом“ ще се проведе в неприсъствена форма. 

 Състезанието е за ученици от 5 до 7 клас. Участието е индивидуално. Всеки 

участник може да участва в един или повече от следните раздели: 

1. Писмена разбаботка по една от следните теми: 

 “Характеристика на екологичната обстановка по местоживеене. Екологични 

проблеми на района и принос за решаването на някои от тях” – в обем до три 

печатни страници. Разработката може да бъде придружена с фотографии и/или 

видеоматериали, презентации или други аудио-визуални продукти. 

 “Характеристика на защитена природна територия” (по избор) – в обем до до 

три печатни страници. Към разработката може да се приложат фотографии 

и/или видеоматериали, презентации или други аудио-визуални продукти. 

2. Макет, представящ “Дом на бъдещето” или “Град на бъдещето”, изразяващ 

представата за екологосъобразен дом или град. Може да се изпрати видеоматериал 

и/или фотография на макета. Макетът трябва да бъде придружен с допълнителна 

информация относно неговото създаване и предназначение. 

3. Костюм или предмет от отпадъчни материали или фотография/видеоматериал, 

придружен с пояснения относно начина на създаване на костюма/предмета и 

избраните материали и техника.  

4. Литературна творба (есе, стихотворение, разказ) – в обем до 3 печатни страници. 

5. Рисунка или пластика на тема: “Не унищожавай, пази природата днес, за да я има и 

утре” – техника по избор. 

 

Разработките и материалите трябва да се представят в Националния дворец на 

децата (НДД) в срок до 28.04.2021 г.  

 Резултатите ще бъдат обявени до 10.05.2021 г. на сайта на НДД. 

 На класираните участници във всеки раздел ще бъдат връчени дипломи и 

материални награди. 

При възможност класираните участници ще бъдат поканени да се включат в 

научно-техническите изяви с ученици от 5 до 7 клас, които ще се проведат от 24 до 28 

юни 2021 г. в с. Кранево. 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация: Национален дворец на децата – гр. София,  

 тел.: 02 / 920 23 17, в. 404, 408, 409, 517, 02 9292123 

e-mail: npc.bg@abv.bg 


