
ФИЛОСОФИЯ 

ХI а клас 

За 06.04.2020 г. урокът е „Тялото и душата“  на стр.92 от учебника. 

Планът на този урок ще бъде написан в платформата Microsoft Teams . 

Урокът ще се проведе на 06.04.2020 г. от 12:00 часа в горепосочената платформа. 

                       План на урока: 

    1 . Идеята за човека : 

    а/ Адам – божествено творение  

   б/ уникалността  на човека – митът  на Протагор 

   в/ човекът бикоборец – митът на Аристофан 

   г/ еволюционната теория на Ч. Дарвин  

  д/ философското  разбиране за човека: 

       Демокрит – човекът е съвкупност от атоми, Платон – човекът е душа и тяло, Аристотел – 

човекът е форма и материя и т.н. 

    2. Човешкото тяло – теории : 

    а/ митологичните идеи за човешкото тяло 

   б/ схващанията на древногръцките философи за човешкото тяло    

   3. Ракурсите на тялото: 

 а/ тялото като предмет – като природно,биологично образувание 

 б/ тялото като преживяване-усещането на болка, движението,жестовете,мимиките 

 в/ тялото като експресия –външното изразяване на органичния живот на тялото  

  г/ тялото като импресия 

 4. Физиономика на тялото: 

 а/ жестът – „говорещото“ движение 

 б/ очите и погледът – прозорец на душата 

в/ човешкият глас 

г/ усмивката - изразява откритост, доброжелателност 

д/  смехът 

е/  плачът 

ж/ мярата на нещата – тялото като ключ към света 

з/ неорганично тяло – това са дрехите, украшенията и целият природен и вещен свят, чрез 

който човек живее . 

5.Душата – схващанията на древногръцките философи за  душата 

6.Идеята за духа – свързана с влиянието на християнството. 

  

  Напомням Ви, че крайният срок за  изпращане на есетата е 07.04.2020 г.   



XI б, г клас 

 

В часовете по философия през тази седмица ще разгледаме темата „Езикът“.  

За домашна работа отговорете на въпроса: Защо според Лудвиг Витгенщайн „Границите на моя 

език са граници на моя свят“?  

Пишете в Word. Краен срок за изпращане на домашните работи – 10.04. /петък/ на адрес 

s.pashova2020@abv.bg 

 

ХI в клас 

Необходимо е да допишете плана  на урока „Екзистенцията“. На 31.03. планът на този урок бе 

написан в платформата Microsoft Teams . 

 

Урокът ще се проведе на 06.04.2020 г. от 11:00 часа в горепосочената платформа. 

   Продължение на плана на урока: 

   7. Срещата с Другия : 

   а/ погледът като мълнеоносно   докосване 

  б/ погледът като желание  

  в/ срещата като екзистенциално събитие 

 г/ господар и роб 

 8. Любовта 

 

На стр.118 от учебника изпълнете писмено задачи  с № 2, № 4 и  № 6. 

 

Напомням Ви , че крайната дата за изпращане на есетата  е 07.04.2020 г.  
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