
 

Tic-Tac-Toc Menu:  

Първата индустриална революция 

 
Описание:  
Разделете се на отделни екипи. Играйте играта като трябва да 
изпълните задачите в клетките в екип. При представянето на 
задачата си ще получавате лайкове от останалите екипи. Победител е 
този екип, който събере най - много лайкове. Станете tic-tac-toc 
победители! 

 
I екип - управляващите -  II екип - изобретатели - III екип - предприемачи - IV 
екип - работници - V екип - природозащитници - VI - градски жители - VII 
екип - лекари - VIII екип - представители на профсъюзи -  
 

Създайте 
комикс, в който 
представете 
диалог в 

английския парламент 
относно предимствата на 
Англия за началото на 
Първата индустриална 
революция.  
 

Представете си, 
че вие сте 
изобретили 
предачната 

машина Джени и 
предачният стан и искате 
да ги продадете на 
производител на прежда. 
Напишете рекламен текст 
и създайте рекламен 
плакат, за да продавате 
изобретенията си.  
 

Представете си, 
че вие сте 
собственика на 
минно 

предприятие и бихте 
искали да закупите от 
новите парни машини, за 
да задвижите 
обезводнителни помпи, 
които досега са 
задвижвани от водната 
сила на намиращ се 
наблизо поток. Кои биха 
могли да бъдат 
преимуществата и кои 
недостатъците, ако 
закупите машината? 
Създайте ръководство за 
работа с машината на 
работниците си.  



 

Проучете живота 
на работниците 
въз основа на 
предоставените 

ви материали и съставете 
електронна книга с 
кратка история на живота 
на работника. Обърнете 
внимание откъде е 
тръгнал? Как се е озовал 
в града? Къде и при какви 
условия работи?. 
 
 

Поставете линк 
на готовият си 
продукт. 
Бъдете 

креативни и събирайте 
лайкове! 

 
 
 

 

Представете как 
се отразява 

индустриализацията на 
околната среда и 
създайте 
информационна брошура 
до населението за 
състоянието на околната 
среда. Информирайте се 
за съвременните 
инициативи срещу 
замърсяването на 
околната среда и 
направете сравнение.  

Представете си, 
че живеете в 
голям 
индустриален 

град през XIX век. 
Използвайте съвременни 
методи и създайте своя 
фейсбук страница за 
състоянието на града ви. 
Намираш ли 
еквивалентни картини и 
в нашето съвремие? 
Включи ги в страницата 
си. 

Представете си, 
че сте лекари 
през XIX век. 
Съставете 

лекарски доклад под 
формата на инфографика 
за условията на труд във 
фабриките.  

Представете си, 
че 
представлявате 
първите 

профсъюзи създайте 
статия за вестник и 
информационно видео за 
детския и женския труд и 
правата на работниците. 

 

 

 

 

 


