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Конкурс за ДЕТСКИ РИСУНКИ на тема: 

“Учените - новите супер герои” 

 

Уважаеми учители/родители, моля прочетете следното съобщение на 

децата и им помогнете да разберат важната мисия, която им поставяме: 

 

Мили деца, това съобщение идва до вас директно 

от нашата тайна щаб-квартира – и по-точно, 

отдела за ДЕТСКО ФАНТАСТИЧНИ ИДЕИ!  

Мили деца, човечеството и нашата планета имат 

нужда от помощ! Всички знаем, че супергероите 

са тези, които винаги спасяват света! Вярваме, че 

новите супер герои на човечеството са учените! 

Как обаче да ги открием, разпознаем? 

И така се сетихме да потърсим помощ от всички 

вас – най-големите генератори на представи – вие 

деца! 

Моля, помогнете ни! 

Споделете с нас, как изглеждат учените като 

супер герои, според вас! Нарисувайте ги и ни ги 

изпратете! Рисунките ви ще ни помогнат, да 

разберем кои са те, какво работят, къде живеят, с 

какво се хранят и как са станали супер-герои. 

Само така, ще можем да ги открием, да им се 

доверим и те да ни спасят!  

П.П. И не забравяйте, колкото повече вярвате на 

тези супер герои, толкова по-голяма става тяхната 

сила! Накарайте и нас, възрастните, да повярваме 

във тях! 
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Конкурс за ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ 

(есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий) 

8-12 клас 

 

Млади автори,  

Разгърнете дарбите си, развихрете мисълта си, проявете творчество и 

създайте художествен текст като изберете някоя от посочените теми:  

 Тайните светове на науката  

 Любов към науката и малко магия 

 Размисли и страсти за науката 

 За науката с любов 

 Научни предизвикателства във виртуалното пространство 

 Забавната страна на науката 

 От А до Я в науката. 

Текстът, който създавате, може да е по ваша тема, свързана с науката, без 

която днешният живот не е възможен.  

Изисквания:  

 обем на творбата – до 5 страници;  

 срок за представяне – 16.11.2020 г.  

 готовите творби изпратете на имейл: unight.stz@gmail.com  
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Предизвикателство: МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ 

на тема: “Аз отглеждам живот …" 

1-7 клас 

 

Предизвикателството прието?!? 

Отглеждаш домашен любимец?  

Имаш необичаен домашен любимец?  

Отглеждаш растение, което наблюдаваш и си виждал/а как от малка семка 

се превръща в голямо и красиво цвете?  

Или може би до сега не си имал/а тази възможност, но много би желал/а да 

го направиш? 

Приеми предизвикателството – отгледай живот и го документирай! 

Снимай в продължение на месец това, което отглеждаш, покажи ни как се 

грижиш за него/нея, какво е необходимо за да оцелее и за да се развие! 

Сглоби снимките в презентация, v-блог или youtube видео и ни го изпрати!  

 

П.П. И да не забравим! Няма нужда да искаш от родителите си нов 

телефон, специален фотоапарат или скъпа видеокамера – използвай всичко 

налично, което вече имаш! Може спокойно да помолиш за тяхното участие 

и помощ като не забравяй да отбележиш, че и те са се включили в 

предизвикателството! 

 


