
Основно училище „Иван Вазов“ с. Русокастро, Бургаска област 
Работен лист - учебна седмица 04. 05 – 08. 05. 2020 г. 

 
Клас: 3  а  

Ден и час от седмичното разписание: 07.05.2020г./ четвъртък /, 4- ти 

час  

Урок – тип на урока: Нови знания 

Тема: Туризъм. Видове туризъм. 

Туризмът се изучава задължително в 3-ти клас. Нека се запознаем с тази дисциплина! 

Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Той 

може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата 

дейност. Основател на българския туризъм е българският писател и общественик Алеко 

Константинов. 

Видове туризъм: 

Екологичен туризъм 

Изключително богато биоразнообразие, природни паркове, уникални природни 

забележителности, впечатляващи пещери и каньони, ледникови езера – трудно е с 

няколко думи да се опише колко разнолика и прекрасна е природата на България. В 

страната са създадени отлични условия за всякакви екологично - съобразни дейности – 

разходки, планински преходи, наблюдение на птици, животни и растения, посещение 

на природни забележителности и много други. Основна и водеща обаче винаги е 

мисълта за съхраняване и опазване на природата. 

Планински туризъм 

Около 30% от територията на България е заета от планини. Те са изключително 

разнообразни по релеф и предлагат на посетителите богата гама от възможности за 

почивка, спорт и развлечения. В тях има чудесни условия за туризъм както през зимата, 

така и през лятото. Продължителността на ски сезона в средно високите и във 

високопланинските курорти е около 130 дни. Те предлагат отлични условия за 

практикуване на зимни спортове и за почивка през лятото сред прохладата на 

вековните гори. Хотелите и местата за отдих са многобройни и предоставят 

възможност за настаняване според вкуса и предпочитанията на гостите. 

Спортен туризъм 

Ако търсите нови приключения, ако спортът заема важна част от ежедневието ви, ако 

почивката за вас е свързана с движение, покоряване на високи върхове и нови 

територии, нашата страна е изключително атрактивна. 

Спортното ориентиране 

 е спорт, в който от състезателя се изисква да се ориентира в непозната местност 

сред природата (навигация), като се придвижва с помощта на карта и компас. Целта е да 
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се открият и посетят в определен ред контролните точки, отбелязани по предварително 

очертан маршрут на картата, като се избира възможно най-краткият и бърз път. 

При спортното ориентиране класирането се определя по времето, за което 

състезателите са преминали своя маршрут от старта до финала, преминавайки през 

всички контролни точки. 

 

 

 

 

Изготвил: Ива Драганова 

                                                                                                           / учител по ФВС / 


