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Уважаеми колеги,
Представяме ви книгата за учителя, която е част от учебния комплект по технологии и предприемачество за 2. клас. За
втора поредна година пред нас е поставено предизвикателството да съчетаем обучението по технологии с предприемачеството. Това е трудна задача, но не и невъзможна. Ние,
авторите на учебника, се постарахме да създадем продукт с
достатъчно задачи и предизвикателства, които да събудят
любопитството и креативността на децата. Когато в игрови вариант им поднесем различни проблемни ситуации, те с
лекота намират решения – нестандартни и трудни, дори за
нас възрастните. Постарахме се да използваме вродения откривателски дух на учениците в тази възраст, въображението
и ентусиазма им, за да запалим искрата на творчеството,
предприемчивостта и намирането на решения.
Изграждането на предприемачески компетентности е дългосрочен процес, който изисква постепенно натрупване на
знания и умения в течение на учебните години. Целта е от
най-ранна възраст да се изгражда предприемачески начин на
мислене, чрез който да се развива творческият и новаторски
потенциал на учениците. Тази визия определя и заложените
цели и резултатите в учебната програма по предмета, която
адекватно отразява утвърдените световни практики в образованието по предприемачество.
Постарахме се създаденият от нас учебен комплект да
бъде истински помощник в часовете по технологии и предприемачество за изпълнение на визията, целите, съдържанието
и методическите насоки на учебния предмет. Той осигурява
отлични условия на ученика за учебна дейност в уроците. В
методическите разработки сме се постарали да включим основните аспекти на работа във всяка тема, но сме убедени,
че вашият опит и креативност ще намерят още много различни варианти за интерпретиране на учебното съдържание.
Вярвайте на децата, защото тяхното вродено любопитство
интуитивно ги води в правилната посока. Смятаме, че сме
подбрали най-балансираното учебно съдържание, което може
да провокира децата към търсене и да не ги затруднява в
усвояване на специфичните умения и знания.
Ние, авторите на този учебен комплект, сме уверени, че с
негова помощ ще работите лесно, ще постигнете реализиране на предписанията на учебната документация и ще осъществите толкова необходимата за съвременните хора техническа, технологична и икономическа подготовка.
Желаем ви приятна и ползотворна работа!
Авторите
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1. УЧЕБНИЯТ ПРЕДМЕТ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Запознаването със света на техниката и технологиите започва още в периода на детската
градина и продължава в началното училище. Децата си служат с разнообразни технически средства, чиито принципи на работа не познават, но
това не е пречка за използване на различните им
функции – тук е мястото на предмета технологии
и предприемачество да разкрие теоретичните и
практическите основи на съвременната техника.
Съвременният труд на хората във всички области се интелектуализира и това се отразява на
изискванията към техническата и технологичната
подготовка на учениците. В периода на началното
училище ключовата дума е грамотност. Това се отнася не само за усвояване на уменията за четене
и писане, а и за овладяване на основите на техническата и технологичната грамотност. Усъвършенстването на работата с основни инструменти
и пособия, които не принадлежат към най-съвременните средства, но са актуални и днес и имат
важно място в живота на хората, например ножица, нож, игла и др., са също част от тази грамотност и не бива да бъде подценявано.
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Мотивацията на учениците играе важна роля за
ефективното обучение – интерес, желание, цел,
удовлетворение. Във втори клас мотивирането на
учениците се извършва главно чрез представяне
на привлекателни теми, които са интересни на
децата, организацията на учебната работа, отношението на учителя, типа учене.
Един качествено нов момент в съвременното технологично обучение е подходът към осъществяване
на интегративните взаимодействия между учебните предмети на основата на ключовите компетентности, определени с Европейската референтна
рамка. Чрез представените в учебната програма
примерни дейности и междупредметни връзки се
постигат съгласуваност и взаимодействие между
съдържанието на отделните предмети. Заедно с
това чрез новия предмет технологии и предприемачество се навлиза в сферата на икономическите отношения – разбиране на основни икономически понятия, поемане на отговорност, вземане на
решения, участие в благотворителност. По този път
се изграждат основите и на икономическата грамотност и представата за предприемача.
В начален етап обучението по предприемачество се свързва с развиването на увереност у ученика да търси възможности, да използва творческия си потенциал за тяхната реализация и да не
се страхува да действа. Това е на практика т.нар.
учене чрез предприемачество, което се основава
на широкото разбиране за предприемачеството
като начин на мислене. Неговата основна цел е
да формира знания, умения и отношения, които
изграждат предприемчивостта и инициативността
като една от ключовите компетентности за пълноценната реализация на човека.
Единственият начин човек да изгради предприемчивост, е да се учи от собствения си опит. Затова ученето чрез практика има водеща роля в
процеса. Но как това да се приложи адекватно в
сферата на образованието? Какво трябва да правят учениците, за да развият предприемаческите
си компетентности? Отговорът е кратък – ученето
чрез практика трябва да създава стойност. И ако
една педагогическа интервенция дава възможност
на учениците да създават стойност за другите (извън собствената им група и учителите), това представлява истинско предприемаческо образование.1
Стъпвайки на тези принципи и опита от предходната година, настоящият учебник отново е мястото, където технологиите и предприемачеството се
срещат и съжителстват по естествен начин, като
Lackѓus, Martin, (2015). Entrepreneurship in Education:
What, Why, When, How. Entrepreneurship 360 Background
Paper. OECD, European Commission.

1

взаимно се обогатяват и доразвиват. Дори и към
чисто технологични по своя характер теми се подхожда през призмата на предприемаческите компетентности. Интегрирането им осигурява богата
палитра от дейности, които провокират въображението и творческата нагласа на учениците, като
ги изправят пред предизвикателства, свързани с
реалния заобикалящ ги свят. Работи се целенасочено върху уменията за работа в екип и вземане
на решения за постигане на конкретна обща цел.
Усвоените в първи клас знания, умения и отношения осигуряват необходимата стабилна основа,
върху която да продължи тяхното по-задълбочено
изучаване през следващите години. Този спираловиден подход се основава на успешно прилагания
в целия свят образователен модел на фондация
„Джуниър Ачийвмънт“. Той осигурява последователното надграждане на темите на всяко следващо ниво, постигайки измерими и устойчиви резултати от процеса на обучение.
Основните акценти в обучението по предприемачество във втори клас отново са върху финансовата грамотност и професиите, които се
разглеждат през призмата на тяхната роля за
обществото. В първи клас ключовите понятия са
свързани с базисната икономическа и финансова
грамотност – нужди и желания, труд, стока, услуга,
личен бюджет. Във втори клас те стават отправна
точка за следващото ниво на познание. Създаването на необходимите за хората стоки и услуги
определя необходимостта от различни професии
и свързаните с тях умения на хората, които ги упражняват. Подчертава се ролята на образованието и специалното обучение за придобиването на
необходимата квалификация за дадена професия.
Прави се връзка между труда като източник на
основните доходи за най-голяма част от населението в сравнение с някои други видове доходи.
Същевременно се разглеждат основните видове
разходи на домакинствата, които са представени
по достъпен и разбираем за възрастовата група
начин. Учениците осъзнават, че всеки разход е
свързван с удовлетворяването на конкретна потребност от стоки и услуги. Те доразвиват уменията си за планиране на доходите и разходите със
съставянето на семеен бюджет за определен период или събитие. Учениците осмислят основните
принципи, които се спазват при планирането на
паричните средства – а именно приоритизиране
на разходите и балансиране на бюджета.
Специално внимание в процеса се обръща на
благотворителността и ролята на спестяването за
посрещането на непредвидени разходи и постигането на краткосрочни и дългосрочни цели.
Предприемчивостта и инициативността като
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ключова компетентност се постига чрез разнообразни практически дейности, които насърчават
творческото и новаторско мислене на учениците.
Поставя се акцент върху изграждането на умения за групова работа и вземане на решения и
се възпитава уважение към личността и качествата на другите. Например още в началото на
учебната година класът определя правила, които
всички спазват при изпълнението на задачи за
групова работа – всеки да има възможност да
изкаже мнението си, да се изслушват, да вземат
решенията си заедно – например с гласуване и
т.н. Презентирането на резултатите от поставените задачи също е важен елемент от дейностите.
Така учениците изграждат увереност и способност
да демонстрират своите идеи по убедителен начин. От съществена важност е екипната работа
и вземането на общи решения. Насърчават се и
уменията за презентиране и защитаване на идея.
Чрез дискусии и разнообразни дейности като
ролеви игри и мисловни карти учениците усвояват
новите понятия и изграждат практически умения,
свързани с тях. Под формата на игра те се запознават и с процеса на структуриране на предприемаческата дейност чрез т.нар. канава на бизнес модела (business model canvas). Тя е широко
използван инструмент за анализиране на източниците на приходи и разходите на един бизнес,
клиентите и стойността, която той създава за тях,
и т.н. Канавата е представена в опростен вид и на
достъпен за възрастта на децата език. Най-важните характеристики на един бизнес са обобщени в
4 основни категории – създавания продукт и неговата стойност/полезност за обществото; необходимите ресурси за него, включително знанията и
уменията на работещите; клиентите с техните пот
ребности и начини на достигане до тях; разходите
и приходите на бизнеса. Въпросите в категориите
на канавата целят да провокират у учениците новаторски решения и аналитично мислене.
Темите по предприемачество дават богати възможности и за екипна работа между учителите.
Задачите могат лесно да се разширят и да се
интегрират в заниманията по интереси или факултативните учебни часове.
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ВЪВ 2. КЛАС
В учебната работа продължава овладяването
на личностно значимите качества инициативност,
предприемчивост и отговорност и се поставя ударение върху положителното отношение към труда,
към съвременната техника и технологиите. Подго-
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товката в областта на предприемачеството е резултат от прилаганите в учебната работа дейности,
свързани със самостоятелно вземане на решение
и поемане на отговорност. Междупредметните
връзки на предметно равнище се осъществяват
по нов механизъм – интегриране в системата от
ключови компетентности, включени в Европейската референтна рамка.
Специфичните цели на обучението по технологии и предприемачество в начален етап според
Държавните образователни стандарти, приети с
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, са:
••овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с техниката и технологиите;
••възпитаване на позитивно отношение към
техниката и технологиите и разбиране на ролята им в живота на хората;
••изграждане на основни знания, умения и
отношения, свързани със съвременния ико
номически живот;
••разбиране на значимостта на различни професии и необходимостта от лидери за разви
тието на общността;
••възпитаване в инициативност, предприемчивост и отговорност като съществен елемент
на обща култура и на общообразователната
подготовка;
••изграждане на позитивно отношение към труда, опазването на природните ресурси и природосъобразното поведение.
На тази основа в учебната програма за втори
клас са определени глобални теми и резултати, на
които се базира обучението. Основните технологични знания, умения и отношения се овладяват
на сетивна основа, във и чрез практически дейности.
Областите на компетентност в държавните образователни стандартни обхващат четири тематични сфери, условно назовани: Техника и безопасност,
Технологии, Инициативност и предприемчивост
и Конструиране и моделиране – за удобство при
структуриране на учебното съдържание.
Първата област на компетентност е Техника и
безопасност. Акцентът в нея е поставен върху популярни технически средства и безопасността при
използването им. Тя включва четири подобласти.
Ученикът:
••познава принципно устройство и функции на
популярни машини и механизми;
••изработва модели на механизми;
••познава предназначението на популярна битова техника и нейното безопасно и природосъобразно използване;

••свързва рационалната организация и контро-

ла на дейностите с качеството на продукта;
••използва и съхранява правилно и безопасно
инструменти и материали.
Декомпозирани на ниво втори клас, изглеждат
така – ученикът:
••използва подвижно свързване на части на
изделието;
••посочва предназначението на лостовете в
техниката и бита;
••използва правилно и безопасно инструменти
и материали;
••посочва съоръжения, при които се използва
вятърът като алтернативен източник на енергия;
••прилага основни правила за общуване при
работа в екип.
В тази област на компетентност ясно се откроява мястото на техниката като съществена част от
живота на хората. Съдържанието на обучението е
насочено към запознаване на учениците с нови технически понятия като лостов механизъм, материалите пластмаса и текстил, подвижно свързване на
елементи. Главно изискване в работата с най-често
използваните инструменти и материали е осигуряване на безопасна и здравословна среда. Учениците са запознават чрез правилата за безопасност
с културата на труда, преобразуващата дейност на
човека, организацията на трудовия процес.
Втората област на компетентност е Технологии.
Ученикът:
••използва подходящи инструменти и достъпни
технологични операции за ръчна обработка
на материали;
••има обща представа за технологичен процес
– среда, етапи, съдържание, последователност, краен продукт;
••познава значението на информационните
технологии като фактор за развитие на съв
ременното общество;
••познава технологии за студена обработка
на хранителните продукти при приготвяне на
храна – почистване, измиване, нарязване;
••изброява правила за отглеждане на домашни
животни и растения;
••илюстрира с примери положителното и отрицателното влияние на техниката и технологиите върху живота на хората.
На равнище втори клас те са декомпозирани и
конкретизирани така – ученикът:
••изброява начини за студена обработка на
хранителни продукти;
••използва пестеливо материали и ресурси при
изработване на изделия;

••познава

основни правила за отглеждане на
домашни животни;
••посочва начини за размножаване на растения чрез засаждане на луковица;
••посочва източници за получаване на текстилните материали.
Тук основната тежест пада върху обработката на хранителни продукти, грижи за домашните
животни, размножаване на растения, получаване
на текстилни материали и др. Тези резултати са
свързани със селскостопанските технологии, засяга се и въпросът за управление на ресурси и
съставяне на бизнес план на ферма.
Третата област на компетентност е Инициативност и предприемчивост. Ученикът:
••разбира значението на основни икономичес
ки понятия, като: труд, доход, разход, професия, заплата, семеен бюджет, стока, услуга;
••предлага идеи за решаване на икономически
проблеми на практическа основа;
••свързва производството на стоки и услуги
със задоволяване на личните и на обществените потребности;
••разбира, че продуктите се произвеждат, разменят и продават;
••разбира значението на личната отговорност,
инициативността и предприемчивостта за
личния и обществения напредък;
••проявява активност, изобретателност и въображение в работата по различни теми и
проекти.
Декомпозирани за 7 – 8-годишна възраст, те са
определени по следния начин – ученикът:
••свързва работа в екип с постигането на обща
цел;
••използва наименования на стоки и услуги в
практическа работа;
••познава значимостта на популярни професии;
••разбира, че положеният труд се заплаща.
Ориентацията на подготовката е насочена към
прилагане на овладените в първи клас икономически понятия и прилагане в практическа дейност.
Продължава надграждането на знанията за популярни професии, като път към професионална
кариера. Започва изграждането на представата,
че професиите на хората са свързани с образованието и дохода.
Четвъртата област на компетентност Конструиране и моделиране включва основни резултати, в
които ученикът:
••илюстрира идеи с технически рисунки и скици;
••съставя план за изработване на изделие по
етапи и дейности;
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••използва различни информационни източници

при конструиране и моделиране на изделие;
••оценява своята и работата на другите по определени критерии;
••прилага различни начини за комбиниране,
свързване и сглобяване на детайли и компоненти;
••проучва и тества материали и конструкции за
здравина, устойчивост и функционалност.
Декомпозирани за целите на обучението във 2.
клас, те са следните – ученикът:
••разчита информация за конструкцията на изделие;
••използва различни информационни източници при изработване на изделия, модели;
••разпознава различни линии в графични изоб
ражения при изработване на изделие или модел;
••моделира, като използва разгъвки на отворени кутии.
Подготовката във втори клас в тематичната област Конструиране и моделиране продължава да
разширява и надгражда уменията за работа по
образец, по инструкции, по достъпни графични
изоб
ражения (техническа рисунка), които после
да се осъществят. Второкласниците работят с вече
познатите материали – хартия, картон, подръчни и
природни материали, но се добавят още и пластмаса и текстил. Конструират и моделират, като
правят опити да откриват и отстраняват собствените си грешки под ръководството на учителя.
Налице е стремеж да се свързва съдържанието
на работата с реални житейски ситуации, да се
съобразяват с поставени условия. Умеят да влизат в роли и да работят в екип.
Като обща констатация може да се каже, че
учебното съдържание е определено съвременно,
с високи цели и предоставя широка основа за
развитие на разнообразни компетентности в областта на технологиите и предприемачеството.
Този нов подход към структурирането на учебния
предмет намира своите основания в бурното развитие на всички области от живота, пазарната
икономика, динамиката на професиите.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ УРОЦИ
Учебният комплект е създаден в съответствие с
държавните образователни стандарти и учебната
програма по технологии и предприемачество за
втори клас.
Съдържанието на видовете уроци отговаря на
препоръчителното разпределение, посочено в
учебната програма:
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••за нови знания – 50%;
••за затвърдяване на новите знания и за обоб

щение – 44%;
диагностика на входното и на изходното
ниво – 6%.
В реален брой часове това са 16 урока за нови
знания, 14 урока за затвърдяване и за обобщаване и 2 за диагностика.

••за

2. УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Учебният комплект се състои от учебник, приложения и материали, които осигурява работата на учениците по темите от съдържанието на
учебника, книга за учителя, електронен вариант
на учебника, който се намира на сайта https://
anubis-bulvest.kitaboo.com и дава възможност на
учителите и учениците да го използват в интерактивен режим.
Учебникът е предназначен за учениците от втори клас на началния етап от основната степен за
осигуряване на урочната работа по учебния предмет технологии и предприемачество. Той съдържа
32 теми в съответствие с хорариума на учебния
предмет по учебен план. Всяка тема представлява отделна урочна единица и е разположена на
две страници (един разтвор). Те са посветени на
ситуации от живота на ученика и са свързани със
значими и интересни за децата моменти. Всяка от
тях е богато илюстрирана с цветни изображения,
по-често снимки, тъй като те най-реално представят особеностите на показаните обекти.
Изделията са достъпни и забавни – играчки,
украса, полезни предмети за бита и училището,
подаръци.
За определяне на принадлежността на уроците
към глобалните теми от учебната програма е пос
тавена цветна индикация на номерата на темите
в съдържанието на учебника. Същите цветове са
използвани и на страниците на съответната тема
на урока. Тази информация е предназначена за
учителя и има следните цветови означения по гло
бални теми:
••зелен цвят – Планиране и обработка;
••лилав цвят – Професии и предприемачество;
••син цвят – Уреди, машини, механизми;
••оранжев цвят – Инструменти и материали;
••жълт цвят – Конструкции и модели.
За диагностика и обобщаващи уроци е определен сивият цвят.
Структурата на учебника е изградена според
логиката на учебното съдържание – темите на
уроците следват резултатите в глобалните теми
от учебното съдържание. Всяка глобална тема за-

вършва с обобщителен урок, който има две части
– страници в учебника и работен лист.
Структурата на страниците по темите (разтвора) е със съвременен дизайн и предполага
едно по-детайлно открояване на отделните съдържателни части. За улеснение на учителя и учениците тази структура следва методическия ход
на урока. В този смисъл разграничаваме пет самостоятелно обособени, но логически и съдържателно свързани части:
• Въвеждаща част
• Информационна част
• Практическа част
• Контролно-приложна част (обратна връзка) –
субектът на управление получава информация за поведението на управлявания обект
и коригира при необходимост своето въздействие.
• Допълнителна част (алтернативна, разширяваща, помощна, творческа)
Въвеждаща част

Информационна част

Фиг. 2. Място и функции на информационната
част
Информационната част е втората структурна
единица в урока. Чрез рубриките „Важно е да науча…“ или „Необходимо е да си припомня…“ се
насочва вниманието на учениците към онази част
от учебното съдържание, която ще бъде обект
за изучаване или упражняване в този урок. Тук
с представяне на основните понятия, подкрепени
с примери, илюстрации, графики, се дава основната информация, която ще се свърже с новите
знания. Тази информация ще бъде опора и при
прилагане и оценяване.
Практическа част

Фиг. 1. Място и функции на въвеждащата част
Въвеждащата част служи за представяне на темата и мотивиране на учениците. На основата на
представените изображения, кратки текстове, гатанки, кръстословици и др. се провежда уводната
беседа или дискусия. Дискусиите са предвидени
в голям брой теми – учениците са провокирани
да разсъждават, да изказват мнения, да дават
предложения. Отговорите не са винаги еднозначни и не се дават наготово. Необходимо е да се
помисли, да се обсъдят различни страни, да се
направи опит. В рубриката „Да поговорим за…“ са
поставени опорни точки – въпроси, задачи, данни,
с които се провокират интересът и желанието на
учениците за предстоящата учебна работа. Това
е важна част от структурата на урока, с която се
поставя началото на работата по темата.

Фиг. 3. Място и функции на практическата част
Практическата част предоставя основната информация, на основата на която се провежда
самостоятелната работа на учениците. Рубриката
„Как да направя…“ насочва учениците за изпълнение на практическите дейности. В отделно обособени сектори са разположени: необходимите инструменти, материали, помощни пособия; готовото
изделие в завършен вид; технологията с отделните
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етапи, последователност, операции. Този раздел
служи като главна насока за изясняване на технологията на работа. Практическата работа е обвързана с учебната информация и дава възможност
за прилагане на изучаваната информация.
Контролно-приложна част

Фиг. 4. Място и функции на контролно-приложната част
Контролно-приложната част има ролята да служи като опора при получаване на обратна връзка
от учениците за степента на усвоеност на учебното съдържание. С подходящи въпроси и задачи
се установява доколко са операционализирани
учебните цели.
Допълнителна (творческа) част

Фиг. 5. Място и функции на допълнителната
(творческа) част
Петата секция (допълнителна задача) има незадължителен характер и служи за разширяване
на възможностите за интерпретиране на различни
страни от изучаваната тема. Тук най-често се провокира въображението на учениците или се предоставят идеи за групова или индивидуална работа
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с творчески характер. В някои от случаите тук се
прави интегративното взаимодействие между двете съдържателни части на учебното съдържание
– технологиите и предприемачеството. Провежда
се опитно-изследователска работа, представят се
резултати от проучвания, интересни факти.
• Към 4. и 5. част от страниците по темите са
добавени нови рубрики:
• „Да обсъдим и предложим“
• „Имам идея“
• „Мога да вземам решения“
• „Интересно е да знам“
• „Мисловна карта“
• „Логическа верижка“
• „С опит е забавно“
Те разширяват съдържанието на работата по
темата. Предложени са разнообразни дейности,
които поставят децата в различен контекст и стимулират творческото техническо мислене и предприемчивостта.
Оценка (самооценка)
Частта за оценяване или самооценяване се намира на страниците на учебника за втори клас, но
се извършва устно, тъй като върху тях не се пише.
Към всеки урок при методическите указания има
ясно зададени критерии за оценяване, за да се
улеснят общата преценка и изпълнението на задачите. Тези критерии може да си използват и за
самооценяване по преценка на учителя. Това са
качествени критерии, пряко свързани със специфични страни за оценяване, като: правилното изпълнение на операциите, свързване на елементите
на изделието, функционалност, завършеност и др.
Уроците са разпределени в три категории – уроци за нови знания, уроци за затвърдяване и обобщаване и за диагностика.
В уроците за нови знания главният акцент е
поставен върху възприемане на новата учебна
информация, като обединителен център е новото
понятие, което е предвидено в учебната програма. Учениците се запознават с новото понятие на
основата на практически дейности, назовават, дават примери, стремят се да използват термините
адекватно.
Уроците за затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията са насочени към разбирането
и прилагането им в нов контекст. Учениците имат
възможност да приложат на практика наученото в
предишните уроци, като усъвършенстват уменията
и представите си.
Диагностичните теми са предвидени в началото
и в края на учебната година. Те са предназначени за установяване на равнището на знанията и
уменията на учениците за по-добро планиране на

учебната работа в съответствие с индивидуалните
възможности на всеки от тях. Във втори клас не се
поставят цифрови оценки, но постиженията на децата, отразени в тестовия бал, може да служат като
ориентир за постигнатите дидактически резултати.
Концепцията на учебника е оригинална и следва
логиката на учебната работа по един нов рационален подход, приложен към интерпретиране на
учебното съдържание. В нея са отразени водещите тенденции при изграждане на един учебен
комплект, насочен към съвременно технологично
и предприемаческо образование:
••връзката ни с технологията в ежедневието;
••технологиите са обвързани помежду си и се
развиват и обогатяват взаимно;
••на технологиите дължим стоките и услугите,
които използваме всеки ден;
••влиянието на технологиите и предприемачеството върху средата, културата, обществото;
••връзката с предприемачеството като нова територия за учениците – основна финансова

грамотност, разбиране на отношенията в пазарното стопанство, култура на потребление;
••въздействието на предприемачеството за насърчаване на креативността и изграждане на
предприемачески начин на мислене.
Работните листове, приложенията и материалите са неразделна част от комплекта. Авторите
и екипът на издателствата Булвест 2000, ИК Анубис
и фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ са се
погрижили да предоставят комплект с материали,
които невинаги могат да се набавят от учениците
и родителите. Те осигуряват почти всички теми за
работа през учебната година. С това се цели постигането на няколко резултата:
••добро учебно-материално осигуряване;
••равни възможности за работа по изделията;
••варианти за изработване на някои от изделията;
••надграждане и творческо интерпретиране на
продуктите от дейността.

Списък на приложенията и необходимите материали
в албума по технологии и предприемачество за 2. клас
Тема
1
1. Какво научих в 1. клас?

2. Животни във фермата

Албум
Работни листове
Приложения
2
Работен лист (с. 1)
Приложение 7 (с. 17) –
разгъвка на модел

Албум
Комплект материали

Допълнителни материали

3

4

Приложение 9 (с. 18) –
разгъвка на модел

памук

3. Сандвичи

4. Ключодържател

филия хляб, салам,
кашкавал, маслини,
краставица, морков и др.
Приложение 13 (с. 19) –
шаблон

оранжев плат
жълт плат

5. Моята градинка

метална или пластмасова
халка, стар ненужен ключ
саксия, пръст, камъчета,
луковица или буркан и
луковица

6. Играчка от текстил

Приложение 6 (с. 17)

сив плат

конци за шиене

7. Нашето стопанство

Работен лист (с. 2)

цветни хартии

есенни листа

8. Професиите на хората
около нас

Работен лист (с. 3)
Приложение 1 (с. 13)

9. Хайде на пазар

Приложение 2 (с. 14)

10. Ремонт у дома

Работен лист (с. 4)

конци за шиене

11. В ресторанта

Работен лист (с. 5)

есенни листа
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1
12. Модерна прическа

2
Работен лист (с. 6)

13. Да посрещнем Коледа
14. Семеен съвет
15. Домашни уреди

Приложение 3 (с. 15)

3
цветни хартии

Приложение 8 (с. 17) –
шаблон

ролка от тоалетна хартия

16. Перална машина

Работен лист (с. 7)

17. Катапулт

Приложение 15 (с. 20) –
модел за изрязване

ластици, дървени клечки,
пластмасова лъжичка

18. Везна

Приложение 16 (с. 21) –
модел за изрязване

велпапе,
цветни хартии

19. В света на техниката

Работен лист (с. 8)

цветни хартии

20. Баба Марта

Приложение 10 (с. 18) –
шаблон

червен плат, бял плат,
бяла и червена прежда

21. Гривна за мама

4

пластмасови чашки,
предварително изрязани

жълта, червена и тъмносиня
прежда, мъниста

22. Великден

Приложение 11 (с. 18) –
разгъвка на модел

цветни хартии

ролка от тоалетна хартия,
предварително нарязана

23. Играчка от пластмаса

Работен лист (с. 9)

метални нишки,
пластмасови сламки

щипка

24. Контейнер за отпадъци

Приложение 4 (с. 16)

цветни хартии

отпадъчни кутии –
например от обувки

25. Пазя природата

Работен лист (с. 10)

26. Вятърна мелница

Приложение 5 (с. 16) –
модели за изрязване

кабърче

пластмасова чашка

27. Приказен герой

Приложение 12 (с. 19) –
модел за изрязване

прежда,
пластмасова сламка

монета за тежест

28. Старата крепост

Приложение 17 (с. 22) –
модели за изрязване

29. Балон

Приложение 14 (с. 19) –
шаблон

цветни хартии,
прежда

ролка от тоалетна хартия,
предварително нарязана

30. Царска корона

цветни хартии

31. Пътешествие
във времето
32. Какво научих във 2.
клас?

цветни хартии
Работен лист (с. 11 и с. 12)
Приложение 18 (с. 23) –
модел за изрязване

Книгата за учителя от учебния комплект се утвърди като общоприет стандарт през последните
години. Във връзка с това си даваме сметка, че
създаването на един добър учебник е изключително важно, но той е само основата, върху която се
гради учебната работа. Книгата за учителя дава
методически идеи, творчески интерпретации на
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подръчни материали –
кутии, фолио

отделните дейности и е надеждна опора за осъществяване на урочната работа. Предложената
методика е съобразена със съвременните постижения на педагогическата наука и практика.
Книгата за учителя е предназначена да подпомага пряко работата на учителя в часовете по
технологии и предприемачество. Тя включва общи

насоки, методически разработки за всяка тема,
примерно годишно разпределение (тематичен
план), учебната програма по технологии и предприемачество. В нея са представени концепцията
и педагогическата технология.
Книгата за учителя предоставя всички необходими указания, които подпомагат разработването
и реализирането на темите, подбрана и адаптирана учебна информация, насоки за проследяване
на дидактическите резултати в началото и края
на учебната година. Годишното разпределение се
прави в таблица по утвърдения формат, като се
отразяват спецификите на предмета. Разпределението е подробно и ценен помощник на учителите
в ежедневната работа и училищната документация.
Електронните ресурси и тяхното използване в
образованието е отдавнашна мечта на педагозите. В последните години бяхме свидетели на опити
за интегриране на информационните технологии в
учебната работа. Този процес обикновено се осъществява чрез разнообразни софтуерни продукти
– например достъпни програми за обработка на
текст, графика, музика и др. Най-често обаче те
не се обвързват добре със съдържанието на темите от съответния учебник.
Чрез електронните ресурси, създадени специално за този учебен комплект, се постига не само
пълно съответствие по отношение на съдържанието, но се осигуряват и богати възможности за разширяване на информационната и практическата
основа на всяка тема. По този начин се постига
реално интегриране на съвременните информационни технологии за мотивиране на учениците и
за повишаване на качеството на учебната работа.
Електронните ресурси в учебния комплект по
технологии и предприемачество пряко подпомагат
дейността на учениците и учителите. Ресурсите са
достъпни както по време на урочната работа, така
и по време на самостоятелната подготовка в училище или у дома. Те съдържат не само ресурси за
онагледяване, представяне на идеи, варианти на
учебната информация, но също и задачи, гатанки,
кръстословици. Електронните материали могат да
се използват за индивидуална и за групова работа. Те са разпределени в 5 категории:
Първата категория електронни материали е
предназначена за подпомагане на учителите
и учениците за въвеждане в темата на урока –
изоб
ражения, текстове, задачи, видеоматериали.
Те служат като допълнителна опора за учебните
дейности към рубриката „Да поговорим за…“.
Втората категория ресурси са свързани с
рубриката „Важно е да науча…“ или „Необходимо
е да си припомня…“. Тези две рубрики са пред-

назначени за втората (информационна) част в
разтвора на учебника. С помощта на текстови,
картинни изображения и видео материали се разширява информационното поле на разглежданата
тема. Решават се задачи, с които се обосновава
необходимостта да се усвои тази информация. Тук
се осъществява връзката с учебното съдържание,
мотивират се учениците, прави се подготовка за
практическата дейност.
Третата категория ресурси е насочена към детайлно представяне на технологията за работа по
изделието. Голямото предимство на този тип материали се състои във възможността да се представя неколкократно всеки етап от технологичния
процес. Видеоматериалите може да се възпроизвеждат с обясненията и да акцентира на отделни
моменти. На учениците може да се поставят различни задачи при наблюдението на технологията
– за установяване на ред и последователност на
действията, съдържание на етапите, начин на изпълнение на операциите и др.
Четвъртата категория ресурси има приложна
насоченост – чрез тях се проверява в каква степен учениците са усвоили онази част от учебното
съдържание, която е била обект на изучаване в
урока, като в повечето случаи се залага на вари
ативност в различен контекст.
Петата категория електронни материали има
предназначението да разшири възможностите за
допълнителна и предимно творческа работа по
темата. Тук с предложените идеи се прави опит
да се провокират мисленето и въображението на
учениците.
3. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ
Технологията, която авторите на учебния комплект са разработили и предлагат, се основава на
всички елементи на педагогическия процес (цели,
съдържание, форми, методи, средства) в съответствие с постиженията на педагогическата наука,
програмирани и насочени към постигане на планираните резултати.
За да бъде обучението един добре планиран,
възпроизводим и управляем процес, чрез който
постигаме резултати, рефлектиращи в опита на
детето, са заложени следните основни подходи:
Интерактивно учене – терминът „интерактивен“
означава взаимодействие. Ученикът взема участие чрез вербални и/или физически действия в
рамките на учебната работа. Този процес трябва да се осъществява в условията на обучението.
Чрез учебния комплект по технологии и предприемачество успешно се осигурява обмен на информация, стимулира се интересът на учениците, провокира се рефлексията.
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Активно учене – означава, че ученикът извършва определени действия, докато учи, включен е
в ангажиращи дейности, прави нещо. Децата използват ръцете си и интелекта си, за да предлагат
идеи, да решават проблеми, да дискутират. Активното учене е приятно, забавно и ефективно.
Конструктивно учене – ново структуриране на
знанията на основата на идеи, които стоят извън
позната информация. Ученикът участва в конструиране на процеси самостоятелно, планира, организира, прогнозира решения, дава идеи.
В учебния комплект са осигурени и възможности
както за индивидуална, така и за екипна работа.
Съвместната дейност има много силен социализиращ ефект. Децата са поставени пред необходимостта да дават и получават помощ, да участват
във вземането на решения, да влияят на общия

резултат. Екипната организация на учебните занимания силно мотивира учениците, прави ги по-активни, стимулира конкуренция между групите.
Едно от най-големите предизвикателства пред
съвременната педагогика е да се отговори на
нуждите от допълнителна подкрепа за личностно
развитие на деца и ученици. От 1.08.2016 г. е в
сила Закон за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. В чл.
187, ал. (3) са определени видът и формите на
обучение, както и конкретните дейности за деца
и ученици:
••със специални образователни потребности;
••в риск;
••с изявени дарби;
••с хронични заболявания.
При тях може да се прилагат и различни дос-

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание
по технологии и предприемачество за 2. клас
Учебна
№ по седмиред
ца по
ред
1

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

3

4

5

6

2

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
1.

1.

Какво научих
в 1. клас

Диагностика

Установяването на равнището на знанията и уме
нията на учениците се извършва чрез решаване
на задачи, свързани с учебното съдържание в 1.
клас и във връзка с резултатите, предвидени в
учебната програма.

2.

2.

Животни във
фермата

Нови знания

Посочва основни грижи за домашните животни –
хранене, поене, почистване и подслон.

3.

3.

Сандвичи

Нови знания

Посочва начини за студена обработка на храни студена обработ
телните продукти. (1)
ка на хранителни
продукти
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тъпни стратегии, които да улеснят и съдействат за
приобщаване на тези ученици. Известни са някои
стратегии и подходи, които са достъпни и приложими в условията на българското училище. Лани
Флориан2 представя конкретни насоки:
1. Учениците избират как, къде и с кого да учат.
2. Учителите създават възможности в процеса
на учене и се допитват до всеки ученик как биха
могли да му помогнат.
3. Учителите създават възможности, които насърчават учениците да работят в различни групи.
Флориан, Лани. Изследване на приобщаващата пе
дагогика //Виртуален център за приобщаващо образо
вание, 2015. <http://priobshti.se/article/priobshtavashtapodkrepa/izsledvane-na-priobshtavashtata-pedagogika>
(04.07.2016)
2

4. Учителите се консултират със своите колеги,
включително и с тези, които осигуряват специална
подкрепа и споделят идеи за преподаване и учене
5. На учениците се има доверие, че могат да
правят добър избор за своето учене.
Учебният комплект предлага възможности за
съобразяване с индивидуалните възможности
на учениците, да се планират и възлагат задачи,
чрез които да постигат нивото на своите възможности и същевременно да се запази развиващият
характер на обучението по учебния предмет технологии и предприемачество.
По отношение на адаптирането на задачите по
степен на трудност е важно да се запазват съдържанието и връзката с актуалната тема, като се
редуцират броят и видът на отделните операции и
части на изделието в съответствие с възможнос
тите на ученика.
Директор: .................................................................
		
(Име, фамилия, подпис)

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или раздели

Забележка

7

8

9

Работи върху тестови задачи и извършва практическа дейност, свързани с основ тестово оценяване
ните очаквани резултати в края на 1. клас.
Ученикът назовава и определя части в един механизъм, правила за безопасност,
функции на предмети, основни икономически понятия. В диагностичната процедура
е включена и практическа задача за изработване на модел по техническа рисунка.
Ученикът участва в дискусия за отглеждането на домашните животни и труда на
хората, които се грижат за тях. Посочва и назовава грижите за обслужване на
животните.
Изпълнява операциите рязане, биговане, прегъване, лепене, като се придържа към
образеца и технологията.
(околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и тех
нологиите/конструиране на изделие по зададен негов образ, като търси подобие.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът описва и изпълнява начини за студена обработка на хранителни про
дукти. Прилага практически основните технологични операции при приготвяне на
сандвичи. Спазва представената технология. Дава идеи.
(околен свят, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/изразяване в писмена и устна
форма на български език; социални и граждански компетентности/самостоятелно
избиране на организацията на дейността – индивидуална, групова.

заключителна дискусия,
дегустиране на готовите
сандвичи, обобщаване,
оценка, самооценка
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1

2

3

4

5

6

4.

4.

Ключодържа
тел

Нови знания

Свързва елементи от текстил чрез шиене.
шиене
Оценява своята и работата на другите по зададе
ни критерии.

5.

5.

Моята гра
динка

Нови знания

Познава начини за засаждане на растения чрез засаждане
луковица.

6.

6.

Играчка от
текстил

Затвърдяване Свързва елементи от текстил чрез шиене.

7.

7.

Нашето сто
панство

Обобщаване

8.

8.

Професиите
на хората
около нас

Нови знания

Разбира, че за труда си хората получават запла доход
щане.
Посочва значимостта на всяка професия за общ
ността.

9.

9.

Хайде на
пазар!

Нови знания

Познава местата, на които закупува основни сто семеен бюджет
ки за дома.
разход

10.

10.

Ремонт у
дома

Нови знания

Познава основна услуга, която ползва (сервира
не, подстригване, ремонт) и др.
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7

8

9

Ученикът се запознава с текстилните материали и шиенето като технологична опе
рация, бод тропоска. Осъществява практическа работа при изпълнение на основни
етапи в изработване на изделието. Оценява изделие на основата на предварително
зададени критерии.
Изпълнява операциите рязане, шиене, съединяване на халка.
Описва и назовава различни природни материали.
(околен свят, БЕЛ)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/шиене и украся
ване на текстилни материали с бод тропоска.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът дискутира основните начини за отглеждане на растения. Запознава се заключителна дискусия,
със засаждане на луковица. Изпълнява технология за засаждане и отглеждане на обобщаване, оценка,
растение.
самооценка
(околен свят)
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот
и спорт/засаждане на растения чрез луковици.
Ученикът обсъжда и посочва начини за украса на текстилни изделия. Актуализира
и прилага знания и умения за изпълнение на операцията шиене. Изпълнява съеди
нителен и декоративен бод тропоска при изработване на играчката. Дава примери
и идеи.
(околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/шиене и украся
ване на текстилни материали с бод тропоска.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата
„Планиране и обработка“. Учителят организира дискусия за активизиране на мис
ленето на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържа
нието като подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава се
интелектуалната дейност с практическа работа за прилагане на наученото.
(БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/изразяване в писмена и устна
форма на български език.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът назовава различни професии, свързва труда на хората с ползата за об
ществото. Научава и обяснява връзката между труда и заплащането.
За операционализиране на понятията е предвидена практическа дейност и работен
лист.
(БЕЛ, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/участие в сюжетна игра, свързана с популярни
професии.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите модели, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът назовава и изброява местата, на които се осъществява търговска дейност,
свързва употребата на стоки и услуги с понятията „разход“ и „семеен бюджет“.
Осъществява планиране, създаване на бюджет, опитва самостоятелно вземане на
решения.
(математика, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/участие в благотворителни дейности (дарения,
базари).

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите модели, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът дискутира и описва дейности и професии, които предоставят услуги,
свързани с основни ремонтни дейности. Прави избор и изработва изделие, като
реже, сгъва, съединява.
(математика, околен свят, изобразително изкуство)
Инициативност и предприемчивост/участие в сюжетна игра, свързана с удовлетво
ряване на потребностите и желанията на членовете на семейството.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка
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1

2

3

4

5

11.

11.

В ресторанта

Нови знания

Осъзнава, че изразходването на пари за потреб
ностите и желанията на семейството трябва да
се планира.
Познава основна услуга, която ползва (сервира
не, подстригване, ремонт).

12.

12.

Модерна
прическа

Нови знания

Познава местата, на които използва основни ус
луги (сервиране, подстригване или ремонт).

13.

13.

Да посрещ
нем Коледа

Затвърдяване Свързва изразходването на парите в семейството
със задоволяването на неговите потребности и
желания.

14.

14.

Семеен съвет Обобщаване

15.

15.

Домашни
уреди

Нови знания

16.

16.

Перална ма
шина

Затвърдяване Посочва основни правила за безопасна работа с
електроуреди.

17.

17.

Катапулт

Нови знания

Разграничава детайлите в механизъм.

18.

18.

Везна

Нови знания

Използва лостов механизъм в конструкции или
модели.

18

6

Познава предназначението и начина на използ
ване на популярни електроуреди (прахосмукачка,
сешоар).
Посочва основни правила за безопасна работа с
електроуреди.

лост

7

8

9

Ученикът дискутира и описва дейности и професии, които предоставят услуги,
свързани с обслужване на местата за хранене (сервиране). Изработва изделие,
като сгъва и съединява.
(околен свят математика)
Социални и граждански компетентности/участие в сюжетна игра, свързана с по
пулярни професии.
Ученикът дискутира и описва дейности и професии, които предоставят услуги,
свързани с поддържане на външния вид на човека. Прави избор и изработва
изделие, като реже, сгъва, огъва, съединява. Обсъжда и предлага идеи за бизнес.
(БЕЛ, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/проучване на местата, където ползва услуги и
закупува стоки за дома.
Ученикът разказва за традициите и обичаите при посрещането на Коледа. Свързва
подготовката и посрещането на празниците с разходи.
Изработва празнична украса и организира празничен базар.
(околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
изделия, свързани с подготовката на разнообразни празници и обичаи.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата
„Професии и предприемачество“. Учителят организира дискусия за активизиране
на мисленето на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съ
държанието като подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава
се интелектуалната дейност с практическа работа за прилагане на наученото.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът изброява домашни електроуреди, които се използват в бита на хората,
и правилата за тяхната употреба.
Използва печатни разгъвки и подръчни материали за изработване на модел чрез
рязане с ножица, огъване и съединяване чрез залепване.
(околен свят, БЕЛ)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и
технологиите/участие в сюжетна игра с използване на модели на прахосмукачка
и сешоар.
Ученикът назовава и описва предназначението на машини, които помагат за из
пълнението на различни битови дейности от ежедневието на хората (перална
машина).
Използва рязане с ножица, съединяване чрез залепване, за определяне за свърз
ване на надписи върху пералните машини и изпълнението на различни действия
от програмите за пране.
(околен свят, изобразително изкуство)
Умения за общуване на чужди езици/апликиране на популярни надписи на чужд
език (оn, off, stop, final, entry, exit) при създаване на конструкции и модели.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът се ориентира на практическа основа в същността на понятието „лостов
механизъм“ – разглежда примери, описва приложението му, разграничава детайлите.
Изработва забавна играчка от подръчни материали.
(математика, околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и
технологиите изработване на изделие с лостов механизъм.
Ученикът изпълнява операциите рязане, биговане, прегъване, съединяване при
обработка на хартия и картон и подръчни материали.
Осъществява подвижно съединение между части на конструкцията на изделие.
Конструира модел на везна.
(математика, околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и
технологиите изработване на изделие с лостов механизъм.

заключителна дискусия,
обобщаване, оценка,
самооценка

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка
заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

заключителна дискусия,
обобщаване, оценка,
самооценка

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка
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1

2

3

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
Учебна
седмиТема на
№ по
ца по
урочната
ред
ред
единица
1

2

3

4

5

6

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от
обучението

Нови понятия

4

5

6

19.

1.

В света на
техниката

Обобщаване

20.

2.

Баба Марта

Затвърдяване Прилага начини за обработка на хартия и картон
при работа с други материали с листова форма.
Свързва получаването на хартията и картона с
изразходване на природни ресурси.

21.

3.

Гривна за
мама

Нови знания

22.

4.

Великден

Затвърдяване Прилага начини за обработка на хартия и картон
при работа с други материали с листова форма.
Оценява своята и работата на другите по зададе
ни критерии.

23.

5.

Играчка от
пластмаса

Нови знания

24.

6.

Контейнер за Нови знания
отпадъци

25.

7.

Пазя приро
дата

20

Обобщение

Разпознава растителен и животински произход текстил
на текстилните материали.

Разграничава хартията и пластмасата, като срав пластмаса
нява техни свойства.

Обяснява ползата от разделното събиране на от
падъци.
Прави предложения за решаване на различни за
дачи чрез техническа рисунка.

7

8

9

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или раздели

Забележка

7

8

9

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата
„Уреди, машини, механизми“. Учителят организира дискусия за активизиране на
мисленето на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдър
жанието като подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава се
интелектуалната дейност с практическа работа за прилагане на наученото.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите модели, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът обработва хартия, картон, текстилни материали чрез рязане, усукване,
връзване. Осъществява пренос на умения за обработка на различни материали с
листова форма.
Изработва изделия по образец. Дава идеи и взема решения в контекста на темата.
(околен свят)
Умения за учене/използване на различни инструменти и спазване инструкциите
за безопасност.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът се запознава с произхода на текстилни материали. Работи с прежда,
като преплита, връзва и украсява с мъниста.
Конструира играчка по инструкция и образец.
(изобразително изкуство, околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/рисуване и мо
делиране на различни по предназначение.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът реже хартия по права и крива линия и прегъва. Конструира самостоя
телно, като спазва технологията за великденска украса. Обсъжда и дава оценка на
изделие по зададени критерии.
(изобразително изкуство, математика)
Умения за учене/анализиране и описване на модели, изделия. Умения за учене/
очертаване и изрязване на материали с листова форма.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите модели, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът се запознава със свойствата на хартията и плстмасата, сравнява ги.
Изработва играчка, като комбинира елементи от пластмаса. Осъществява достъпен
опит, като формулира извод.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Умения за учене/анализиране и описване на модели, изделия.
Умения за учене/изработване на модели, изделия от хартия, природни материали,
текстил, пластмаса.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът дискутира разделното събиране на отпадъци, тяхната преработка и зна
чението за опазването на природата. Комбинира хартия, картон и подръчни мате
риали за изработване на контейнери за отпадъци. Прилага неподвижно свързване
на елементи. Ориентира се по знаците на опаковките за възможността да бъде
преработван един материал.
(БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/използване на различни източници
за проучване и отделяне на съществена информация.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на
готовите изделия, оценка,
самооценка

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата
„Инструменти и материали“. Учителят организира дискусия за активизиране на
мисленето на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдър
жанието като подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава се
интелектуалната дейност с практическа работа за прилагане на наученото.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка
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26.

8.

Вятърна мел
ница

Затвърдяване Изработва модел на обект, който използва вятъ
ра като източник на енергия.

27.

9.

Приказен
герой

Нови знания Моделира, като използва подвижно свързване на подвижно свърз
Затвърдяване елементи и модули.
ване

28.

10.

Старата кре
пост

Нови знания

29.

11.

Балон

Затвърдяване Прави предложения за решаване на различни за
дачи чрез техническа рисунка.
Използва лостов механизъм в конструкции или
модели.

30.

12.

Царска ко
рона

Нови знания

31.

13.

Пътешествие
във времето

Обобщение

32.

14.

Какво научих
във 2. клас

Диагностика

Изработва модели на технически или архитектур конструкция
ни обекти чрез печатни разгъвки на отворени
кутии.

Посочва значението на непрекъсната и прекъс
ната, тънка и дебела линия в графични изобра
жения.

Установяването на равнището на знанията и уме
нията на учениците се извършва чрез решаване
на задачи, свързани с учебното съдържание в
първи клас и във връзка с резултатите, предви
дени в учебната програма – материали, инстру
менти, операции, свойства, хранителни продукти,
практически умения, инициативност и предпри
емчивост.

																											

22

7

8

9

Ученикът реже хартия/картон по права и крива линия.
Комбинира ги с пластмасови части. Провежда опит и наблюдава как работи мо
делът на вятърна мелница.
Осъществява подвижно съединение на части от механизъм за задвижване на мо
дели.
(изобразително изкуство, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/събиране на отпадъчни и опаковъчни материа
ли за конструиране и моделиране.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите модели, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът обработва хартия, картон и пластмаса при изработване на играчка, като
осъществява подвижно и неподвижно свързване.
(околен свят, математика)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и
технологиите/използване на подвижно свързване на части, елементи или модули.
Изработване на изделие с лостов механизъм.

заключителна дискусия,
дегустиране на готовите
десерти, обобщаване,
оценка, самооценка

Ученикът обработва хартия и картон за изработване на модели на сгради. Констру
ира изделие по инструкция, образец и собствен замисъл.
(математика, изобразително изкуство)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и
технологиите/използване на печатна разгъвка на отворена кутия при изготвянето
на модел от картон.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите изделия, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът описва и свързва изделие с техническа рисунка.
Реже по права и крива линия. Връзва и лепи елементи от хартия. Изпробва мо
дела.
(математика)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и тех
нологиите/конструиране на изделие по зададен негов образ, като търси подобие.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите модели, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът демонстрира умения за сгъване на хартия за получаване на фигура (ори
гами). Разпознава и прилага значенията на различни видове линии.
(математика, околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и
технологиите/използване на графично изображение при работа по изделие.

заключителна дискусия,
преглед и анализ на гото
вите модели, обобщава
не, оценка, самооценка

Ученикът демонстрира овладените знания и умения през годината.

заключителна дискусия,
оценка, самооценка

Ученикът работи върху тестови задачи и извършва практическа дейност.
тестово оценяване
Решава задачи, свързани с учебното съдържание във втори клас и във връзка с
резултатите, предвидени в учебната програма – материали, инструменти, опера
ции, свойства, хранителни продукти, практически умения, инициативност и пред
приемчивост.

РАЗРАБОТИЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
																											(Име, фамилия, подпис)
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4. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

ТЕМА 1: КАКВО НАУЧИХ В 1. КЛАС? –
ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
План за работа
Общи насоки:
– Равнището на знанията и уменията на учениците се установява чрез решаване на задачи,
свързани с учебното съдържание в първи клас,
във връзка с резултатите, предвидени в учебната програма – предназначение на колелото; част,
механизъм, машина; обработване на хранителни
продукти; правила за безопасно поведение при
използване на инструменти и материали; основни
икономически понятия (труд, цена, стока, услуга,
личен бюджет); техническа рисунка.
– Процедурата по оценяването се провежда едновременно с целия клас, а по преценка на учителя може да се проведе индивидуално.
– За успешното провеждане на оценяването е
необходимо да се направи преговор на усвоеното
в първи клас. Работи се по предложените задачи
на с. 6 и 7 в рамките на 10 мин. След това се преминава към работния лист. Всеки ученик трябва
да има химикалка, а за изпълнението на практическата задача – ножица, линия и лепило.
– За всяка задача се присъждат определен
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брой точки, според получените резултати.
– За работа в работния лист и изпълнение на
практическата задача се предвиждат 25 минути.
– След приключване на часа и проверка на отговорите получените точки се записват в квадратчетата до всяка задача и се сумират. Оценката
може да се направи ориентировъчно по следната
скала: до 8 т. – незадоволителен резултат; 9 – 11
т. – задоволителен; 12 – 14 т. – добър; 15 – 16 т.
– много добър; 17 – 18 точки – отличен резултат.
Задача 1. Отбелязва частите на камиона, които му дават възможност да се движи. (Познава
предназначението на колелото и оста в техниката
и бита.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да отбележи частите на камиона, които му дават възможност да се движи. За верен отговор получава 1 точка. (Отбелязва колелата на камиона.)
Указание към учениците: Отбележи с  частите
на камиона, които му дават възможност да се
движи.
Задача 2. Назовава части на машина. (Разграничава част, механизъм, машина.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да напише означените части на камиона. За
верен отговор получава 1 точка.

Указание към учениците: Напиши названията на
означените части на камиона. (колела)
Задача 3. Познава основни икономически понятия. (Има обща представа за основни икономически понятия – труд, цена, стока, услуга, личен
бюджет.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да запише, че шофьорът предоставя услуга.
За верен отговор получава 1 точка. (услуга)
Указание към учениците: Стока или услуга предоставя човекът, който управлява камиона? Запиши.
Задача 4. Пазаруване (Различава видове стоки според предназначението и употребата им –
спортни, хранителни.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи мястото, от което се купуват
спортни стоки. За верен отговор получава 1 точка.
Указание към учениците: Как се наричат местата, на които се продават спортни стоки? Запиши.
(спортни магазини)
Задача 5. Видове стоки (Различава видове стоки според предназначението и употребата им.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да нарисува 3 стоки, които се продават в
спортен магазин. За всяка вярна рисунка получа
по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Нарисувай на витрината

на магазина 3 спортни стоки. (За верни отговори
се приемат всички изображения на спортни стоки.)
Задача 6. Познава основни икономически понятия. (Има обща представа за основни икономически понятия – труд, цена, стока, услуга, личен
бюджет.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да подчертае думите, които назовават услуги
(подстригване, превоз, образование). За всеки
верен отговор получава по 1 точка. Максимален
брой 3 точки.
Указание към учениците: Подчертай думите,
които назовават услуги. (подстригване, превоз,
образование)
Задача 7. Спестяване (Разбира, че за изработването и закупуването на стока или услуга са необходими финансови средства.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да прочете внимателно задачата и да пресметне каква сума ще спести. При верен отговор
получава 1 точка.
Указание към учениците: Прочети внимателно
задачата. Пресметни и запиши. (12 лева)
Задача 8. Познава основни икономически понятия. (Има обща представа за основни икономически понятия – труд, цена, стока, услуга, личен
бюджет.)
Съдържание на дейностите: От ученика се
изисква да напише пропуснатата дума в изречението. За верен отговор получава 1 точка.
Указание към учениците: Напиши пропуснатата
дума в изречението. (бюджет)
Задача 9. Определяне на ред на технологични
операции (Свързва получаването на продукт с необходимостта от извършване на последователни
дейности (операции).)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи последователността на операциите. За всеки верен отговор се присъжда по 1
точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Номерирай етапите
при изработване на модел на автомобил от картон. (изрязвам, прегъвам, съединявам)
Задача 10. Може да изработи самостоятелно
изделие по техническа рисунка. (Използва снимки, технически рисунки и скици при конструиране
и моделиране.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да конструира автомобил, като използва разгъвката от приложението.
Критерии, по които се оценява изделието: точно изпълнение на операциите изрязване, прегъване, съединяване. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Конструирай автомобил, като използваш приложението.
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ТЕМА 2: ЖИВОТНИ ВЪВ ФЕРМАТА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

предмет околен свят. Използвайте Информационния базис, за да обогатите знанията им.

План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Насочете вниманието на учениците към игрословицата от задача 1 на с. 8. Нека да открият домашните животни в нея (коза, прасе, заек, овца,
патица, крава, гъска). Продължете с беседа за домашните животни. Кое домашно животно няма на
картинките? Кои други домашни животни знаете?
Защо ги отглеждаме? Какво ни дават те? След
това насочете учениците към буквите в жълтите
полета и номера при всяка буква. Коя дума се
образува? (грижи)
– Проведете дискусия, с която да припомните
грижите, от които се нуждаят домашните любимци, и чрез нея преминете към работа по темата.

3. Практическа работа:
– Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 9.
– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на всяка от операциите.
– Обърнете внимание на правилното им и безопасно изпълнение.
– След приключване на практическата работа
направете изложба.

2. Работа по темата – запознаване с основните
грижи за домашните животни – хранене, поене,
почистване, подслон и медицински грижи.
Разгледайте снимките в задача 2 на с. 8. Нека
учениците да опишат грижите на всяка от тях (хранене, поене, почистване и подслон, медицински
грижи). Направете връзка с изученото по учебния

5. Моят бизнес план:
Учениците разработват свой бизнес план с помощта на въпросите.
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4. Интересно е да знам:
Насочете учениците към снимката на задача 4.
Разкажете за пчелните продукти и тяхното приложение. Проведете дискусия по поставения въпрос: Домашни животни ли са пчелите?

6. Оценка на работата по темата:
В края на урока ги насочете към частта за
оценка и самооценка. Обсъдете готовите изделия.

Коментирайте изпълнението им. Какви грижи се
полагат за домашните животни? Как се справихте с изработката на изделието? Доволни ли сте
от работата си?
Критерии за оценяване:
1. Посочва основни грижи за домашните животни – хранене, поене, почистване и подслон, медицински грижи.
2. Изпълнява точно технологичните операции.
3. Постига завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците се запознават с основните
грижи за домашните животни – хранене, поене,
почистване, подслон и медицински грижи. Припомнят си грижите за домашните любимци. Разработват свой бизнес план за създаване на ферма.
Изработват овца от хартия, като спазват технологичния план.
Селскостопанските животни са домашни животни, които хората отглеждат във ферми или в
стопански дворове. Те дават голяма част от храната ни и помагат в стопанството. За тях хората
полагат грижи. Осигуряват им помещения, които
редовно почистват, създават им условия за живот
и се грижат за малките им. Хранят ги и ги поят.
Редовно ги ваксинират. За здравето им се грижат
ветеринарни лекари.
Някои животни ходят на паша (крави, овце,
кози). От тях се получава мляко, месо, кожи, а от
птиците (кокошки, пуйки, гъски, патици, пъдпъдъци,
щрауси, токачки) – месо, яйца, пух, пера, мас. Прасета се отглеждат за месо, кожи и мас, а зайци –
за месо и кожи. Магарета и коне се използват за
теглене на товари. С коне се организират състезания. През пролетта овцете се стрижат. Получените
руна вълна се обработват и от нея се произвеждат дрехи, килими, одеяла, използва се за пълнеж
на завивки. От някои животни се получават кожи,
които се обработват, и от тях се произвеждат облекла, обувки, чанти. Пухът от птиците се използва
за пълнеж на възглавници, зимни якета, завивки.
Щраусовите пера се използват за почистване на
компютри, декорация, букети, удобни почистващи
инструменти. В рибарници хората отглеждат риба
заради вкусното є и полезно месо.
Пчелите живеят в пчелни семейства. За тях пчеларите правят дървени кошери. Отглеждат ги заради полезните продукти: мед, прополис, пчелно
млечице, пчелен прашец и пчелна отрова. Всяко
пчелно семейство има една пчела майка, много
пчели работнички и пчела търтей. Работничките
се грижат за кошера, питите и храната. В едно
семейство може да има 80 000 пчели.

ТЕМА 3: САНДВИЧИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
–– Насочете вниманието на учениците към задача 1 на с. 10. След прочитането на текста дискутирайте по въпросите. Разговаряйте за приготвянето на храната и необходимостта от спазването на
определени хигиенни изисквания. Напомнете за
проверката на годността на продуктите. Обърнете
внимание на ролята на здравословното хранене
за постъпването в организма на необходимите
хранителни вещества. Непълноценното хранене
води до бърза умора и загуба на вниманието. Поговорете за необходимостта от спазване на определен хранителен режим.
–– Обърнете внимание на хигиената на работното място при работа с хранителни продукти.
2. Работа по темата – въвеждане на ново понятие (студена обработка на хранителни продукти)
и запознаване с начините за студена обработка
на хранителите продукти – почистване и измиване, нарязване, смесване (комбиниране), замразяване.
–– Разгледайте снимките в задача 2 на с. 10.
–– Припомнете от първи клас кои от показаните операции са познати. Поговорете за почистването и измиването на продуктите, припомнете с
какви ножчета се обелват и нарязват различните
продукти, какви са правилата за безопасност при
работа с нож. Провокирайте дискусия с въпроса:
Кога замразяваме хранителните продукти?
3. Практическа работа:
–– Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 11.
–– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на операциите.
–– Акцентирайте на правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от направата на сандвича. Припомнете, че при приготвянето на сандвича
трябва да се спазва необходимата хигиена. Ръцете се измиват старателно преди започване на
работа. При нарязването на продуктите се работи
внимателно с ножа, не се хваща за острието.
Темата позволява групова работа. Помогнете
при формиране на екипите и контролирайте разпределянето на задачите между членовете.
Поощрете тези ученици, които проявяват творчество при украсата на сандвича.
След приключване на работа направете изложба, а след това дегустирайте.
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4. Интересно е да знам:
– Направете задача 4 на с. 10. Нека учениците
предложат технология за приготвянето на сладки
сандвичи. Насочете ги с подходящи въпроси, ако
се затруднят.
5. Имам идея:
– Учениците предлагат свои идеи за сандвичи.
Всеки може да запише рецептата си на отделен
лист.
6. Оценка на работата по темата:
В края на урока ги насочете към частта за оценка и самооценка. Внимателно разгледайте сандвичите и кажете как се справихте със студената
обработка на хранителните продукти. Какво ви
затрудни? Дайте примери за храни, при които
се използва студена обработка на хранителните
продукти (таратор, сладолед, салати...).
Критерии за оценяване:
1. Познава начини за студена обработка на хранителните продукти.
2. Ученикът спазва необходимите хигиенни изисквания на работното си място.
3. Естетичен и завършен вид на сандвича.
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Информационен базис
В урока учениците се запознават с начините
за студена обработка на хранителните продукти
– почистване и измиване, нарязване, смесване
(комбиниране), замразяване. Припомнят си правилата за безопасна работа при обработката на
хранителните продукти. Предлагат технология за
приготвяне на сладък сандвич с бисквити и описват своя идея за сандвич. Разбират ролята на
здравословното хранене за здравето и работоспособността.
Сандвичът е закуска, направена от една или две
филии хляб, намазани с масло (майонеза, маргарин, пастет, лютеница), и пълнеж (сирене, кашкавал, салам, зеленчуци). Носи името на известен
граф, който бил зает и се хранел с телешко месо,
поставено между две филии хляб. Много скоро
сандвичът станал любима храна за много благородници. Днес историкът Андрю Ф. Смит казва, че
„сандвичът е храната на 21. век“.

ТЕМА 4: КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Разговаряйте за материалите, от които са
изработени изделията. Дрехите, спалното бельо,
хавлиите, играчките на снимките са изработени от
текстил. (Вижте Информационния базис.) Разкажете за изделията от текстил.
2. Работа по темата – въвеждане на новото понятие шиене и свързване на елементи от текстил
чрез шиене (бод тропоска).
– Насочете учениците към снимките в задача 2 на
с. 12. Обяснете какво има на всяка от тях – текстилни материали и игла, бод тропоска, операцията шиене, изделие от текстил. Демонстрирайте операцията
шиене. Акцентирайте на правилата за безопасност.
Иглата се оставя на определеното място (игленик
или забодена на парче плат). Ножицата се държи
затворена. Конецът не се къса със зъби.
3. Практическа работа:
– Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 13.

– Проследете етапите на работа.
– Обърнете внимание на правилното и безопасно изпълнение на операцията шиене. Покажете как се шие бод тропоска. Първите опити учениците могат да направят на хартия.
– След приключване дайте възможност на учениците да направят оценка на своята работа и тази
на съучениците си, като отговорят на следните въпроси: Завършено ли е изделието? Здраво ли са
съединени частите му? Има ли красив външен вид?
4. Мога да вземам решения:
Дискутирайте предложения казус. Насърчете
учениците да предложат свои решения.
5. Имам идея:
Учениците представят своите идеи за ключодържател. Обсъждат материалите, от които ще го
изработят.
6. Оценка на работата по темата:
В края на урока ги насочете към частта за оценка и самооценка. Обсъдете готовите изделия. Коментирайте изпълнението им. Как се справихте с
изработката на изделието? Каква нова операция
научихте? Доволни ли сте от работата си?
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Критерии за оценяване:
1. Правилно изпълнява бод тропоска.
2. Здраво съединява части на изделието с шиене.
3. Постига завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците се запознават на практичес
ка основа с понятието текстил. Под ръководството на учителя изпълняват операцията шиене, като
използват бод тропоска за съединяване на части
от текстил. Оценяват своето изделие и това на
съучениците си, използвайки помощните въпроси.
Дискутират казус и предлагат свои идеи за изработване на ключодържател.
Текстил – текстилни изделия или тъкани, произведени от меки влакна или прежда. Текстилни
изделия са облеклото, завивките, кърпите, завесите. От текстил се изработват играчки и аксесоари. Тъкането е най-разпространеният начин за
получаване на текстилни изделия, но съществуват
и други: плетене, сплъстяване. Текстилните влакна имат различен произход: естествен и химичен.
Естествените влакна се получават от растения и
животни (лен, памук, коноп, юта, вълна, коприна).
Химичните са: изкуствени (вискоза – получава
се от целулоза, ацетатна коприна), синтетични
(ПАН, найлон) и минерални (стъклена вата).
Изделия от нетъкан текстил са: вата, филц, подлепващи нетъкани материали и др. От нетъкани
материали се изработват калцуни, маски, чанти,
които заместват торбичките за еднократна упот
реба. Още в миналото са изработвани нетъкани
материали чрез затепване. Така са произвеждани абите, навущата и др. Плъстенето е техника
за правене на текстил, изключително интересна,
позната е от хилядолетия. Непрекъснато се развива и има много приложения. От филц може да се
изработят красиви аксесоари и бижута.

ТЕМА 5: МОЯТА ГРАДИНКА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
–– Разгледайте игрословицата от задача 1 на с.
14 и прочетете думите в нея (разрохкване, поливане, укрепване, хранилка, почистване, късане). Кои
от тях не назовават грижи за растенията?
–– Проведете дискусия, с която да припомните
грижите, които се полагат за различните стайни
растения, и преминете към работа по темата.
2. Работа по темата – въвеждане на понятието
засаждане и запознаване с етапите на засаждане
на растения чрез луковица.
–– Разгледайте снимките в задача 2 на с. 14.
Обяснете всеки от етапите. (Вижте Информационния базис.)
3. Практическа работа:
–– Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 15.
–– Проследете етапите на работа.
–– Обърнете внимание на правилното изпълнение на всеки етап.
–– Разгледайте и другия вариант за отглеждане
на растение от луковица с вода.
4. Интересно е да знам:
–– Насочете учениците към снимката на задача
4. Разкажете за отглеждането на цветя от луковици и семена.
5. Имам идея:
–– Учениците правят проект за украса на саксия.
6. Оценка на работата по темата:
В края на урока ги насочете към частта за
оценка и самооценка. Обсъдете изпълнението на
практическата задача. Как се засаждат луковични
растения? Как се справихте?
Критерии за оценяване:
1. Посочва етапите на засаждане на растение
чрез луковица.
2. Изпълнява ги последователно и точно.
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Информационен базис
В урока учениците си припомнят грижите за
стайните растения. Запознават се с етапите на
засаждане на растение чрез луковица в саксия
– подготовка на съда, поставяне на почва, поставяне на луковиците, зариване и поливане. Правят
проект за украса на саксия.

Указания за засаждане на луковично растение в
саксия
На дъното на саксията се поставят малки камъчета или няколко шишарки, за да се осигури
добър дренаж. Поставя се пласт от почва за саксийни растения (3 – 5 см). Дебелината на почвения слой зависи от големината на луковиците.
В една саксия може да се засадят луковици на
различни цветя (нарциси, лалета, зюмбюли). Първо се подреждат по-едрите луковици, поставя се
пласт почва, а след това – по-дребните, и отново
се покриват с почва. Периодично се поливат.
Друг начин за отглеждане на луковични растения е с вода. В буркан се налива вода. На капачката се прави малък отвор и върху нея се поставя
луковичката на зюмбюла. Във водата трябва да са
само корените, за да не изгние луковицата. Необходими са около 40 дни, за да цъфне.
Луковични растения са лук, зюмбюл, нарцис,
лале, лилиум, ирис и др. Минзухарът, гладиолата,
фрезията са грудко-луковични. Със семена се отглеждат теменужки, петунии, астри.
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ТЕМА 6: ИГРАЧКА ОТ ТЕКСТИЛ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Припомнете си какво е текстил. Нека учениците да дадат примери за текстилни изделия.
Насочете ги към снимките на задача 1 на с. 16 и
коментирайте как са украсени (с пайети, бродерия, декоративни камъчета). (Вижте Информационния базис.)
2. Работа по темата – свързване на елементи
от текстил чрез шиене и украсяване на текстилни
изделия с бод тропоска.
– Насочете учениците към снимките в задача 2
на с. 16. Припомнете си как се съединяват части
от текстил с бод тропоска, инструментите и материалите, които се използват за обработване на
текстил. Насочете вниманието им към изделията,
в които бод тропоска е използван за украса.
3. Практическа работа:
– Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 17.
– Проследете етапите на работа.
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– Обърнете внимание на правилното и безопасно изпълнение на операцията шиене. Припомнете
как се шие бод тропоска.
– След приключване на работа дайте възможност
на учениците да направят оценка на своята работа
и на тази на съучениците си. Направете изложба.
4. Интересно е да знам:
– Разгледайте предложените бодове (фестон,
кръстат, прав бод). Разкажете за приложението им.
5. Имам идея:
– Учениците представят свои идеи за играчка.
Обсъждат материалите, от които ще я изработят.
6. Оценка на работата по темата:
В края на урока направете преценка на работата и дайте възможност на учениците да си направят самооценка. Обсъдете готовите изделия.
Коментирайте изпълнението им. Как се справихте
с изработката на изделието? Доволни ли сте от
работата си? Срещнахте ли трудност?
Критерии за оценяване:
1. Правилно изпълнява бод тропоска.
2. Красив и завършен вид на изделието.

Информационен базис
В урока учениците усъвършенстват уменията си
за операцията шиене. Използват бод тропоска за
украса на изделие от текстил. Оценяват своето
изделие и това на съучениците си. Предлагат свои
идеи за изработване на играчка от текстил.
За декориране на текстилни изделия се използват дантели, мъниста, цветни прежди, пайети, декоративни камъчета и др. Най-често се използват
дантели и бродерии. Бод тропоска се използва
за съединяване на елементи от текстил или за
украса.
В българската народна бродерия се използват
различни бодове. Правият и кръстатият бод са
едни от най-използваните. С тях се бродират геометрични или флорални мотиви върху покривки,
салфетки за хранене, възглавници, блузи, елечета, гоблени. За обшиване на по-тънки материи се
използва фестон или кръстат бод.

ТЕМА 7: НАШЕТО СТОПАНСТВО –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
В урока се прави обобщение на изучения учебен
материал в раздела Планиране и обработка и се установява равнището на знанията и уменията на учениците чрез решаване на задачи в работния лист.
План за работа
Общи насоки:
– Проверете готовността на учениците за часа.
За изпълнението на практическата задача са необходими: есенни листа, цветна хартия, ножица,
лепило и флумастер.
– За около 10 минути направете беседа с класа, като използвате предложените въпроси в обобщителния урок на с. 18 и с. 19. Припомнете
как се съединяват текстилни материали и правилата за безопасност при обработването им. Поговорете за студената обработка на хранителните
продукти. Попитайте за етапите при засаждане
на растение с луковица. Нека учениците да опишат грижите, които се полагат за животните във
фермата, като използват предложените снимки
за опора. Наблегнете на използваните в уроците понятия – студена обработка на хранителните
продукти, шиене, засаждане.
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ТЕМА 8: ПРОФЕСИИТЕ НА ХОРАТА ОКОЛО
НАС – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
Направете уводна беседа с класа за многообразието от професии около нас и с какво всяка
от тях е полезна за хората. Припомнете, че за
да упражняват дадена професия, хората трябва
да получат специална подготовка, която развива
техните умения.
Насочете вниманието на учениците към задача
1 на с. 20 и ги попитайте какви са професиите
на хората на снимките (художник, архитект/строителен инженер, лекар, бояджия, фризьор, сервитьор, учител, техник).

– Продължете с предложените задачи в работния лист. За работата в него и за изпълнението
на практическата задача отделете 20 минути. Чрез
задачите ще установите равнището на усвоените
знания и умения. Дайте указания и оставете учениците да ги изпълнят самостоятелно. При нужда
помогнете на тези, които се затрудняват.
Задача 1. Номерират етапите на засаждане на
луковици.
Задача 2. Записват начините за студена обработка на хранителните продукти: почистване, измиване, обелване, нарязване и смесване.
Задача 3. Записват грижите за домашните животни под съответната картинка: хранене, поене,
почистване и подслон, медицински грижи.
Задача 4. Отбелязва изделията, при които е използвана операцията шиене (яйцето и цветето).
Задача 5. Изпълняват практическата задача.
Всеки ученик изработва есенно цвете, като за
ориентир използва снимките в работния лист.
Критериите за оценка на изделието са: точно залепване, завършеност, красив външен вид.
– След завършване на практическата задача
направете преценка. Поощрете учениците за показаните знания и умения.
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2. Работа по темата и въвеждане на нови понятия (доход). Обяснете, че за труда си хората получават заплащане, което е техен доход. Задайте
насочващи въпроси, за да си припомнят учениците, че хората с различни професии произвеждат
стоки и услуги, от които се нуждаят всички. Затова всяка професия е важна за обществото.
Насочете учениците към разглеждане на двете
снимки в задача 2 на с. 20.
Обяснете, че хората се трудят – автомонтьорът
ремонтира колата. Той предоставя услуга на своя
клиент. За труда си получава заплащане, което е
негов доход.
Накарайте учениците да дадат други примери
за труд, свързан с производство на стоки и предоставяне на услуги. (ел. вариант)
Можете също да споменете, че най-голяма част
от доходите на хората са от заплащане на техния
труд, но има и други доходи (например наем, пенсия).
3. Практическа работа – пресмятане на доход.
Насочете вниманието на учениците към снимките в задача 3 на с. 21. На снимките са показани
три предмета – домино, пъзел и пластилин. Кой от
тези предмети биха си избрали?
Попитайте учениците как могат сами да спечелят пари, за да си купят този предмет. Обсъдете
трите възможности. Коя от тях биха си избрали?
А. Насочете учениците към работния лист, където да пресметнат за колко време могат да спестят пари за предмета, който са избрали. Посочете желаещи да споделят избора и изчисленията си.
Практическа работа:
Покажете готов, предварително изработен модел на портмоне и обсъдете от колко части се
състои и от какъв материал е изработен.

Разгледайте модела за изрязване на портмонето, показан в задача 3 на с. 21, и проследете
последователността на всяка от операциите: изрязване, прегъване, залепване. (ел. вариант)
Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването на изделието: изрязване и залепване.
След приключване на практическата работа
разгледайте моделите.
4. Приложение на знанията и уменията:
Насочете учениците към изпълнение на задача 4 на с. 20. Дискутирайте различните умения и
интереси на Яна. Подчертайте, че при избора на
професия са много важни способностите, които
човек има и иска да развива. С въпроси помогнете на учениците да достигнат сами до извода, че
в бъдещата си професия Яна може да използва
таланта си да рисува (художник, дизайнер) или
математическите си способности (инженер), или
и двете (архитект).
5. Имам идея – творческа задача:
Учениците споделят своите идеи за професиите
след 100 години. Задавайте въпроси, които да ги
насочат към полезността на професията, запла-
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щането на този труд, необходимите умения на хората, които ще я упражняват. Насърчавайте творческото мислене – всички идеи са добри, важно е
да бъдат аргументирани.
Б. Насочете учениците към работния лист, където трябва да опишат полезната дейност, с
която е свързана всяка от професиите.
Тази задача може да се използва като основа
за заключителната дискусия: Защо всяка професия
е полезна за обществото? Защо е важно да се
трудим?
Критерии за оценяване:
1. Пресмята правилно доход за определен период от време.
2. Назовава с какво дадена професия е полезна
за обществото.
3. Постига завършен и чист вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците се запознават с понятието
доход. Разширяват се знанията им за многообразието от професии и значението им за хората.
Пресмятат самостоятелно доход от достъпна за
тях предприемаческа дейност. Разбират необходимостта от специални умения за упражняване на
дадена професия. Изработват изделие – портмоне, и участват в мозъчна атака.
Професията е вид труд, който изисква специфични знания и умения. За положения труд се
получава заплащане, което е вид доход. За да
може да се упражнява една професия, е необходимо обучение и квалификация. Всички професии
са важни, защото осигуряват необходимите стоки
и услуги на обществото.

ТЕМА 9: ХАЙДЕ НА ПАЗАР –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
–– Направете уводна беседа с класа за какво
едно семейство харчи своите доходи. Задавайте
насочващи въпроси, за да припомните на учениците, че със стоките и услугите, които купуваме,
ние задоволяваме нашите нужди и желания.
–– Насочете вниманието на учениците към снимката в задача 1 на с. 20 и ги попитайте какво прави това семейство. То решава как да разпредели
доходите си за нуждите и желанията на всеки
член на семейството.
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–– Попитайте ги за какво според тях трябва първо да плати семейството. Задайте допълнителни
насочващи въпроси, за да достигнете заедно до
извода, че най-важно е първо да се пратят разходите за дома – за ток, вода, отопление и т.н.
–– Когато за някои разходи са необходими повече пари, отколкото можем да отделим веднага,
ние спестяваме. Също спестяваме и за да сме
подготвени за непредвидени разходи – ако нап
ример трябва да се направи спешен ремонт на
колата, ние трябва да имаме заделени пари, с
които да го заплатим.
2. Работа по темата и въвеждане на нови понятия (разходи, семеен бюджет). Обяснете, че парите, които хората заплащат за необходимите им
стоки и услуги, са техните разходи. С насочващи
въпроси помогнете на учениците да посочат обичайните разходи на едно семейство. За да може
семейството да ги покрие, като разпредели доходите си и да отдели за спестявания, то трябва да
ги планира внимателно. Този план се нарича семеен бюджет. Той се прави за определен период
или събитие.
–– Насочете учениците към знаците „плюс“ и
„минус“ в задача 2 на с. 22.
–– Попитайте ги какво означават. В бюджета означаваме със знак „плюс“ парите, които печелим
– т.е. доходите си, а със знак „минус“ – парите,
които харчим, т.е. разходите си. Обсъдете различни видове доходи, които може да има едно
семейство.
–– Попитайте за какво са ни необходими спестявания – за непредвидени разходи или за да пос
тигнем определени цели.
–– Подчертайте, че основното правило в добрия
бюджет е разходите да не надвишават доходите.
3. Практическа работа – изготвяне на бюджет
за излет.
–– Насочете вниманието на учениците към задача 3 на с. 21. Прочетете условието и обсъдете
списъка за пазаруване вдясно.
–– Насочете вниманието им към изобразените
хранителни продукти и други стоки на с. 21.
–– Насочете учениците към приложението. Първо, на вътрешната страна на кошницата те прес
мятат бюджета за излета, като избират от стоките
на с. 21 в учебника. След това изработват самото
изделие – плик за пазаруване.
Практическа работа – изделие:
–– Покажете готов, предварително изработен
модел на плик и проследете последователността
на всяка от операциите: изрязване, прегъване.
(ел. вариант)

– Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от
изработването на изделието.
– След приключване на практическата работа
разгледайте моделите.
4. Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 на с. 22. Дискутирайте техните решения.
Изразходвали ли са цялата сума, или са им останали пари? Какво ще направят с тях?
5. Интересно е да знам – любопитна информация:
– Разговаряйте за различните видове магазини. Подчертайте, че днес хората могат да пазаруват почти всичко бързо и удобно и по интернет.
Тази задача може да се използва като основа
за заключителната дискусия: Независимо откъде
купуват необходимите им стоки и услуги, хората
винаги трябва разумно да преценяват своите разходи. Основното правило е да не харчим повече от
доходите си.

Критерии за оценяване:
1. Назовава различни разходи в домакинството.
2. Пресмята правилно бюджет за определено
събитие.
3. Постига завършен и чист вид на изделието.

Информационен базис
В урока учениците се запознават с понятията
разходи и семеен бюджет. Самостоятелно съставят бюджет за определено събитие – семеен излет,
като използват списък за пазаруване и зададени
продукти. Изработват изделия – плик за пазаруване, в която записват бюджета си за излета.
Семейният бюджет е план на средствата, които
едно семейство получава като доходи и съответно
разходва за даден период от време (обикновено месец) или за конкретно събитие. Основните
принципи при изготвянето на бюджет са балансиране на разходите спрямо доходите и заплащане
първо на неотложните разходи – като например
заеми, осигуровки, сметки за комунални услуги.
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ТЕМА 10: РЕМОНТ У ДОМА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Насочете вниманието на учениците към снимките в задача 1 на с. 24 и ги попитайте какво
работят тези хора – техници, обущар. Те извършват различни ремонти – на велосипед, компютър,
обувки, перална машина.
– Направете уводна беседа с класа кога се налага да правим ремонти и на какво. Помолете ги
да дадат примери.
– Попитайте учениците къде може да се извършват ремонти – у дома или на специални места.
2. Работа по темата. Обяснете, че за някои ремонти занасяме повредения уред или предмет на
специални места – ателие, сервиз, защото е необходимо оборудване. Други ремонти може да се
извършват у дома от специалист. Понякога разходите, които се налага да правят хората за ремонти, са големи. Припомнете, че едно от нещата, за
което хората спестяват, е да могат да посрещнат
такива разходи.
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3. Практическа работа – изготвяне на бюджет
за излет.
– Насочете вниманието на учениците към задача 3 на с. 25. Прочетете условието и обсъдете
вариантите за изделие – престилка от торба за
боклук, четка за боядисване на ъгли от щипка и
дунапрен, шапка от вестник. Необходимо е да осигурите материали за изработката предварително.
– Проследете етапите на работа на изделията
и обяснете последователността на операциите за
всяко изделие. (ел. вариант)
– Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от
изработването на изделието.
– След приключване на практическата работа
разгледайте моделите.
4. Приложение на знанията и уменията, свързани с планиране на разходите:
– Разгледайте с учениците условието в задача
4 на с. 24. Насочете ги към изпълнение на задачата в работния лист.
– Дискутирайте техните решения. Защо са направили този избор?

5. Мисловна карта – приложение на знанията и
уменията, свързани с познаване на места, където
се извършват различни ремонти:
– Върнете се на задача 4 на с. 24. Прочетете
условието и разгледайте изобразените предмети
– кола, телевизор, лаптоп, перална машина, обувки. Попитайте кой и къде може да ги ремонтира,
ако се налага. Може да има повече от един верен
отговор – някои от предметите може да се ремонтират както у дома, така и на специално място
(сервиз, ателие).
– Насочете вниманието на учениците към работния лист. Разгледайте схемата на мисловната
карта и се уверете, че всички са разбират как
трябва да попълнят картата.
Тази задача може да се използва като основа за
заключителната дискусия за ремонтите и местата, където се извършват. Разходите за ремонтите се планират или използваме спестяванията си.
Критерии за оценяване:
1. Назовава различни видове ремонти и местата, където се извършват.
2. Пресмята правилно разходи за предстоящ ремонт.
3. Постига завършен и чист вид на изделието.

Информационен базис
В урока учениците се запознават с ремонта като
често срещана услуга. Когато не го извършваме
самостоятелно, а използваме специалист, ремонтът е вид услуга, за която заплащаме. Разглеждат
различни видове ремонти и специалистите, които
ги извършват.
Вторият акцент е предварителното планиране
на разходите за ремонти, тъй като разходите за
някои често са големи или пък са неочаквани –
например в резултат на авария. Затова едно от
нещата, за които спестяват, са подобни непредвидени разходи.
Самостоятелно планират необходимите разходи за боядисване на детската стая, като избират
между различни варианти.
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ТЕМА 11: В РЕСТОРАНТА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с насочващи въпроси, за да припомните на учениците необходимостта от планиране, когато използваме различни
услуги за задоволяване на потребностите и желанията си.
– Насочете вниманието на учениците към снимките в задача 1 на с. 26 и попитайте къде и кога
хората се хранят извън дома. Назовете имената
на различни видове заведения за хранене – закусвалня, сладкарница, ресторант за бързо хранене
(на самообслужване), ресторант със сервиране.
Попитайте учениците хора с какви професии
работят на тези места – продавач, готвач, сервитьор, хигиенист, управител, касиер и др. Обърнете
внимание на въпроса защо всяка от тези професии е важна.
2. Работа по темата:
– Насочете вниманието на учениците към задача 2 на с. 26. Обяснете, че услугата сервиране се
предоставя от сервитьори в ресторант.
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Обяснете, че сервитьорът специално се обучава
за своята професия. Попитайте учениците какво
е необходимо за професията на сервитьора. Той
трябва да познава правилата за обслужване на
клиенти и за сервиране, да умее да се държи учтиво, да бъде добре възпитан, да има умения по
математика, да владее различни езици.
3. Практическа работа:
– Насочете вниманието на учениците към задача 3 на с. 27.
Покажете готов, предварително изработен модел на красиво сгънати салфетки и проследете
етапите и технологията на работа (ел. вариант)
– подреждане, сгъване, обръщане и прегъване,
оформяне.
Организирайте работата на децата, като се убедите, че всички необходими материали са налице.
След приключване на практическата работа
разгледайте сгънатите салфетки.
4. Приложение на знанията и уменията:
Насочете вниманието на учениците към задача
4 на с. 26. Дискутирайте какви умения са необходими за професията на сервитьора. С насочващи
въпроси помогнете на учениците да осъзнаят важ-

ността от разнообразни умения (общуване, чужди
езици, математика, познания за храните, правилата за сервиране и т.н.). Направете връзка между изучаваното в училище и избора на професия.
Напомнете, че при избора на професия са много
важни способностите, които човек има и иска да
развива. Подчертайте, че освен това е необходимо и специално обучение.
А. Насочете учениците към работния лист.
Прочетете задълженията, които има сервитьорът, и помолете учениците да ги подредят, като
поставят съответните номера. Дискутирайте
тяхната подредба.
Б. Насочете учениците към работния лист. Разгледайте поръчката на клиента и пресметнете
стойността є. Обсъдете с учениците: Какви качества трябва да притежава сервитьорът?
5. Интересно е да знам – любопитна информация:
Насочете вниманието на учениците към снимките в задача 5 с ресторанти от различни държави, където сервирането е автоматизирано или се
извършва от роботи – Япония, Тайланд, Германия.
Покажете или споделете и свои примери (покажете в ел. вариант).
Критерии за оценяване:
1. Изброява основните характеристики на услугата сервиране.
2. Посочва какви умения са необходими за професията.
3. Изработва красиво сгъната салфетка.
Информационен базис
В урока учениците се запознават с основна
услуга, която използват – сервиране. Дискутират
основните задължения и необходимите умения за
професията на сервитьора. Разпознават и назовават и други професии в сферата на общественото
хранене.
На база на разглежданата конкретна професия
учениците правят първи стъпки към осъзнаване
на своите таланти, умения и интереси, с което започва изграждането на умения за себепознание.
Ясно се подчертава пряката връзка между разнообразните знания и умения, които дадена професия изисква, и необходимостта от специално
обучение, чрез което да бъдат усвоени, и важното
място на училището.
Изработваното изделие – красиво сгъната
салфетка, е пряко свързано с уменията и задълженията на разглежданата професия на сервитьора и предоставяната от нея услуга.
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ТЕМА 12: МОДЕРНА ПРИЧЕСКА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа с грижите,
свързани с хигиената и поддържането на външния
вид на човека.
– Насочете вниманието на учениците към снимките в задача 1 на с. 28. Какви грижи за косата си
полагат децата – сресване, измиване, подстригване, сплитане на плитка. Обикновено за подстригването използваме услугите на професионален
фризьор.

и да се държи учтиво и любезно с клиентите.
3. Практическа работа:
– Насочете вниманието на учениците към задача 3 на с. 29.
Покажете готов, предварително изработен модел от хартия на детско лице с прическа.
Проследете етапите и технологията на работа
(ел. вариант) и обяснете последователността на
всяка от операциите.
Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от
изработването на изделието.
След приключване на практическата работа
разгледайте готовите изделия.

2. Работа по темата:
– Насочете вниманието на учениците към задача 2 на с. 28 и обяснете, че услугата подстригване
се предоставя от фризьори на определени места
– фризьорски салони.
– Попитайте учениците какви умения са необходими за професията на фризьора. Тази професия изисква специално обучение за правилата за
подстригване и оформяне на различни прически.
Той трябва също да познава грижите за ежедневното поддържане на здрава и красива коса, както

4. Приложение на знанията и уменията:
Насочете вниманието на учениците към задача
4 на с. 28.
Разделете класа на групи (екипи) от 4 до 8 деца.
Обяснете, че всеки екип трябва да открие свой
фризьорски салон и трябва да прецени какво ще
му е необходимо за това.
А. Насочете учениците към работния лист, където е показан опростен бизнес модел. Прочетете заедно и обсъдете указанията за работа и
въпросите в бизнес модела. Обяснете, че както в
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едно семейство, така и всеки бизнес има приходи
и разходи. Разходите са за необходимите за работата неща, а приходите са парите, които клиентите плащат, когато купуват неговите стоки
или услуги. За да има бизнесът печалба, приходите
трябва да са по-високи от разходите.
Екипите трябва да изберат свой говорител,
който ще представи бизнес идеята пред класа.
След представянето поощрете учениците за
идеите и обяснете, че със своята предприемчивост, инициативност и постоянство в ученето
ще могат да ги реализират.
5. Интересно е да знам – любопитна информация:
Разкажете на учениците, че за домашните любимци също трябва да се полагат грижи, свързани
с тяхната хигиена. Някои породи кучета например
трябва да се подстригват редовно, за да не се
заплита козината им. За пръв път през 17. век във
Франция се споменава за подстригване на ловните водни кучета заради горещините през лятото.
По-късно това става и мода.
Направете заключителната дискусия за обобщаване на наученото. Подчертайте отново, че
при избора на професия са много важни способностите, които човек има и впоследствие развива
чрез обучение.
Критерии за оценяване:
1. Посочва умения, необходими за професията
на фризьора.
2. Посочва какво е необходимо за стартиране
на фризьорски салон.
3. Постига завършен и красив вид на изработеното изделие.

Информационен базис
В урока учениците се запознават с основна услуга, която използват – подстригване. Дискутират
уменията, необходими за професията фризьор.
Убеждават се в необходимостта от обучение, за
да се придобият необходимите знания и умения,
за да упражняваш дадена професия.
Изработваното изделие е пряко свързано с услугата, предоставяна от фризьора.
Затвърдяват уменията си за работа в екип с
обсъждане и предлагане на идеи за собствен бизнес – фризьорски салон, като се използва канава
на бизнес модела в опростен вид и на достъпен
за възрастта на децата език.
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ТЕМА 13: ДА ПОСРЕЩНЕМ КОЛЕДА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за Коледа.
Дискутирайте подготовката за празника у дома и
в училище. Припомнете, че за да задоволяваме
нашите потребности и желания, купуваме стоки и
услуги. Тези разходи трябва да се планират.
– Насочете вниманието на учениците към снимките в задача 1 на с. 30 и ги попитайте какво прави това семейство. То се подготвя за празника и
пазарува, като се старае да удовлетвори нуждите
и желанията на всеки член на семейството.
2. Работа по темата:
– Насочете вниманието на учениците към задача
2 на с. 30. Попитайте учениците какви са потребностите и желанията на семейството по празници
като Коледа. Те са свързани с празничната трапеза, подаръци за близките хора, пътуване и т.н.
– Подчертайте, че разходите по празници са
по-големи и че е необходимо да сме подготвени. Припомнете, че при планирането на разходите най-важно е първо да се платят сметките, да
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се спестят пари за непредвидени разходи или за
конкретни поводи като например празници.
3. Практическа работа:
– Насочете вниманието на учениците към задача 3 на с. 31.
– Покажете готов, предварително изработен
модел – свещи за коледна украса.
– Проследете етапите и технологията на работа
(ел. вариант) и обяснете последователността на
всяка от операциите: очертаване по шаблон, изрязване, сгъване, залепване.
– Насочете учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването
на изделието.
– Поощрете учениците да изработят повече
коледни свещи, които да предложат на коледния
благотворителен базар.
– След приключване на практическата работа
разгледайте готовите изделия.
4. Приложение на знанията и уменията:
– Насочете вниманието на учениците към задача 4 на с. 30.
Разделете класа на екипи от 4 до 8 ученици според желанията на децата или на случаен принцип.

Нека всеки екип подреди свой щанд за коледния
базар и да постави цена на изделията.
–– Екипите разглеждат щандовете и гласуват за
най-добре оформения, като нямат право да гласуват за своя щанд. Поощрете учениците за добрата
работа.
5. Да обсъдим и предложим – идеи за дарения
след коледния базар.
–– Разкажете за благотворителни инициативи на
различни организации за Коледа. Потърсете информация и дайте примери.
–– Обсъдете за какво ще дарите сумата от продадените предмети на благотворителния базар.
Обяснете, че е добре да обявите каузата още при
откриването на базара, за да информирате хората, които ще закупят изделията.
Тази задача може да се използва като основа
за заключителната дискусия. При планирането на
разходите се предвиждат средства за спестявания – например за празници, както и за дарения с
благотворителна цел за различни каузи.
Критерии за оценяване:
1. Посочва разходи, свързани с изготвянето на
семеен бюджет за празник.
2. Постига красив и завършен вид на изделието.
3. Предлага кауза за благотворителен базар.

Информационен базис
В урока учениците затвърдяват знанията си за
семейния бюджет като план на средствата, които семейството получава като доход и планира
като разходи за определен период от време или
конкретно събитие – например празник като Коледа.
Учениците изработват изделие – свещи, които
ще предложат на организирания от училището коледен базар.
Затвърдяват уменията си за работа в екип, като
организират заедно своя щанд и определят цена
на изделията. Насърчава се обективната преценка за добре подреден щанд, като гласуват само
за щандовете на другите екипи.
Учениците научават за някои големи организации, които са посветили своята дейност на благотворителността – например Червения кръст. Обсъждат и предлагат идеи за даряване на средства
от благотворителна инициатива.

ТЕМА 14: СЕМЕЕН СЪВЕТ – УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
План за работа
1. Нужно е да си припомня – преговор на темата:
–– Насочете вниманието на учениците към снимките в задача 1 на с. 32 с акцент върху услугите ремонт, подстригване, сервиране и различните доходи и разходи при съставянето на семеен бюджет.
–– Задавайте въпроси, с които да насърчите дискусия, за да преговорите знанията, получени по темата.
–– С помощта на някои от задачите в уроците
припомнете понятията и основните дейности.
2. Семеен съвет – игра. Целта на ролевата игра
е учениците да приложат на практика наученото
по темата. Освен съставянето на бюджет учениците развиват умения за работа в екип, вземане
на решения, представяне и защитаване на идея.
–– Насочете вниманието на учениците към задача
2 на с. 32. Припомнете правилата за групова работа.
–– Обяснете, че ще изиграят една игра, в която
всяка група трябва да вземе решение как да се
изхарчи определена сума пари.
–– Прочетете заедно условието. Обърнете внимание, че всеки в семейството има свои потребности
и желания, но парите, които трябва да се разпределят, са ограничени и не могат да стигнат за всичко.
Затова семейството трябва да прецени кое е поважно и кое може да почака, както и да помисли
за всекиго. Семейството може да реши да не похарчи парите в момента. Тогава трябва да обясни
избора си и целта, за която ще спести парите.
–– Разпределете учениците по групи, а след
това и ролите в семейството на случаен принцип.
Преценете дали да намалите сумата, ако в някоя
от групите има по-малко членове.
–– Всеки ученик прочита на работния лист своята роля – майка, баща, син, дъщеря, баба или
дядо. След това разглежда магазините от картата
на квартала на с. 33 от учебника, за да провери
цените на предлаганите стоки и услуги.
–– Семейството обсъжда как да разпредели парите. Всеки член трябва да представи по убедителен начин своите нужди или желания, но същевре
менно да уважава и тези на останалите.
–– Учениците попълват избора си и пресмятат
разходите в работния лист.
–– Накрая всяка група излъчва говорител, който
представя нейното решение. Победител е групата,
която е успяла да вземе предвид потребност или
желание на всеки член на семейството, независимо дали е решила да похарчи стоте лева, сега
или да ги спести.
Краткото представяне на групите може да послужи като основа за заключителната дискусия:
Доходите и разходите на семейството се плани-

45

рат, за да могат да се удовлетворят потребностите и желанията на всички негови членове.
Критерии за оценяване:
1. Назовава често използвани услуги – ремонт,
сервиране, подстригване.
2. Разпределя доход съобразно потребности и
желания.
3. Пресмята правилно разходи в рамките на определен доход.
Информационен базис
В урока се обобщава наученото по темата. Основните теоретични акценти са два. Първият е
свързан с изграждане на познания за различни видове доходи и разходи, които едно семейство има.
Изграждат се умения за съставяне на семеен бюджет, като се спазват принципите за балансиране
на доходите и разходите, и за приоритетно заплащане на разходите. Подчертава се необходимостта
от планиране и на спестяванията, които може да
са насочени както за постигане на определена цел,
така и за посрещане на непредвидени разходи.
Вторият акцент е върху значимостта на всяка
професия за обществото. Така се създават стоките и услугите, които удовлетворяват потребностите и желанията на хората.
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ТЕМА 15: ДОМАШНИ УРЕДИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Поговорете за техниката, която използваме в
домакинството.
Подходящо е да поставите задача на учениците
да направят предварително проучване, като изрежат от стари вестници, списания, реклами изображения на домашни електроуреди. Може да напишат наименованията им до тях. Тези ресурси са
една много добра основа за провеждане на дискусия. Всеки ученик има пред себе си изображения.
– Направете дискусия за най-често използваните електроуреди вкъщи. Днес е невъзможно да
си представим живота без печката, хладилника,
телевизора, компютъра. Насочете вниманието
към прахосмукачката и пералнята като уреди, които помагат в домакинската работа на семейството. Нека отделни ученици да споделят опита си и
наблюденията, които имат при използване на тези
електроуреди.
2. Работа по темата – разглеждане и изясняване на популярни правила, спазването на които е

ключово важно за безопасната работа с домашните уреди.
– Насочете вниманието на учениците към задача 2 на с. 34.
– Прочетете правилата и ги коментирайте с
участието на учениците. Разгледайте снимките и
ги коментирайте. С насочващи въпроси помогнете на децата да разберат, че правилата трябва
стриктно да се спазват, за да се избегнат неприятни инциденти.
3. Практическа работа:
– Покажете готовия модел и обсъдете как е изработен.
– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на всяка от операциите: биговане, рязане и прегъване. Обърнете внимание на
съчетаването на ролката и печатните разгъвки –
възможно е да има несъответствие в зависимост
от диаметъра на ролката. Това може да промени
малко външния вид на изделието.
– Дайте инструкции за правилното и безопасно
изпълнение на всеки етап от изработването на
изделието.
– Направете текущ инструктаж по време на работа, ако е необходимо.
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–– След приключване на практическата работа
организирайте децата по двойки за сюжетно-ролева игра. Обяснете ролите, дайте възможност да
добавят и други. При подготовката на играта дискутирайте необходимостта да се спазват правилата за безопасност при използване на уредите.
4. Приложение на знанията и уменията:
–– Изпълнете задача 4 на с. 34. В нея учениците определят от какви електроуреди са частите.
Направете връзка с информацията за част и механизъм.
5. Разгледайте задача 5 на с. 34. Дайте на учениците кратко време за обсъждане. Обсъдете
предложените решения.
6. Оценка на работата по темата:
В заключителната част на урока насочете учениците към обобщаване и конкретизиране на
знанията и уменията. Какво беше най-интересно в урока? Какво ново научихте? Успяхте ли да
направите изделието за определеното време? С
какво се справихте веднага и какво ви затрудни?
Допуснахте ли грешки? Върху какво трябва да се
упражнявате още? Кои уреди помагат на хората у
дома? Как пестим енергията? Защо е важно това
за природата?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът реже, бигова, прегъва и лепи точно.
2. Съчетава успешно печатна разгъвка и подръчен материал.
3. Определя вид на електроуред по негова част.
Информационен базис
Ученикът изброява домашни електроуреди, които се използват в бита на хората, и правила за
тяхната употреба. Използва печатна разгъвка и
подръчни материали за изработване на модел
на сешоар чрез рязане с ножица, огъване и съединяване чрез залепване. Децата научават чрез
практически дейности и участие в ролева игра
най-важните правила при употреба на електрически уреди. Ето и други правила, които имат пообщ характер и може да се представят по време
на часа, според замисъла и хода на учебната работа. Те са:
1. Винаги се запознавайте с инструкциите за
използване на всеки електроуред. Спазвайте ги
стриктно за безопасна работа.
2. Не се позволява игра с електроуредите. Те се
използват само по предназначение.
3. Токът от електрическата мрежа може да нанесе тежки поражения на човека, ако премине през
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тялото му – силна болка, изгаряне, дори смърт.
4. Не позволявайте на домашните любимци да
влизат в пералнята.
5. Почиствайте редовно прахосмукачката.
6. Проверявайте дали са изключени котлоните
след употреба.
7. Сешоарът се използва кратко време. Дългата
употреба може да причини изгаряне.
8. Изключвайте уредите от електрическата мрежа, когато не се използват.

ТЕМА 16: ПЕРАЛНА МАШИНА –
УРОК ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И
ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
–– Поговорете за използването на пералната
машина в съвременния бит на хората.
–– Чрез преглед и анализ на изображението в
учебника може да се установят най-важните части
на пералната машина и техните функции. Обсъждането е насочено към основното предназначение, значението за лесното и качествено поддържане на дрехите.
2. Работа по темата:
Дискутирайте предназначението на най-популярните домашни електроуреди. Нека учениците
припомнят и някои по-важни правила, които имат
значение за правилното и безопасно използване
на домашните уреди.
–– Насочете вниманието на учениците към задача 2 на с. 36.
–– Прочетете за предназначението на електроуредите и ги коментирайте с участието на учениците.
3. Практическа работа:
–– Разгледайте заедно с учениците панелa на
пералната машина. На него са изобразени поважните команди при изпълнение на програмите.
Свържете с необходимостта от ориентиране и в
надписи на чужд език. Обсъдете как лесно да се
установи съответствие с помощта на умението за
общуване на чужд език.
–– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на всяка от операциите: рязане и лепене. Обърнете внимание на учениците
да проверят съответствието между командите на
български и чужд език, преди да ги залепят върху
работното поле.
–– С помощта на децата изведете по-важните
дейности при изпълнението на задачата.

– Направете текущ инструктаж по време на работа, ако е необходимо.
– След приключване на практическата работа
отчетете резултатите, които са получили учениците.

то на задачата. Какви трудности срещнахте?
Допуснахте ли грешки? Как бихме си представили съвременния живот без уредите, които ни
помагат у дома?

4. Приложение на знанията и уменията:
– Изпълнете задача 4 на с. 36. В нея учениците
определят основния ред за изпълнение на действията в логическата верижка, като си припомнят
дискусията в началото на часа.

Критерии за оценяване:
1. Ученикът реже и лепи точно.
2. Успешно установява съответствието между
надписи на български и чужд език.
3. Определя последователност на дейностите в
стандартен цикъл на работа на перална машина.

5. Разгледайте задача 5 на с. 36. Дайте на учениците кратко време за обсъждане. Може да се
организира групова работа по задачата. След
подходящо представяне обсъдете предложените
решения. Свържете с необходимостта да се мисли рационално и в посока на нови и оригинални
идеи за постигане на добър бизнес план.
6. Оценка на работата по темата:
В заключителната част на урока насочете учениците към обобщаване и конкретизиране на знанията и уменията.
Какво беше най-интересно в урока? Какво ново
научихте? Успяхте ли да осъществите комуникацията с помощта на чужд език при решаване-

Информационен базис
Първите сведения за създаване на подобие на
перална машина са от 1320 г., която е била задвижвана с конски впряг. Системата е била усъвършенствана през вековете, за да се стигне до
днешните уреди. Съвременните перални машини
се усъвършенстват постоянно – те стават все
по-икономични, по-тихи и с по-добри качества.
Знаете ли, че вече има създадена машина, която
пере без прах за пране, като по този начин предпазва природата от замърсяване?
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ТЕМА 17: КАТАПУЛТ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за една от
любимите дейности на децата – игрите. Провокирайте ги да дадат примери и да опишат игрите
които обичат. Предварително проучване за игрите
на техните родители би било много полезно за
въвеждане в темата. Защо децата играят, защо
възрастните хора също играят? Какво е важно за
децата, когато играят, за да е не само забавно,
но и безопасно?
– Насочете вниманието на децата към задача 1
на с. 38 и назовете игрите.
2. Работа по темата – въвеждане на нови понятия (лост, детайл) и формиране на представа за
основните характеристики на лоста като механизъм и за детайла като най-малката неразглобяема
част.
– Насочете учениците към разглеждане на двете снимки в задача 2 на с. 38. Нека да се опитат
да покажат частите на изделието, да се насочат
към популярни примери като ножицата.
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3. Практическа работа:
– Покажете готово изделие. Демонстрирайте
принципа на работа, за да мотивирате учениците. Насочете ги към разглеждане на технологията
за работа, като обърнете специално внимание на
частите на модела. Коментирайте правилата за
безопасност при използване на катапулта.
– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на всяка от операциите: последователно съединяване на частите. (ел. вариант)
– Дайте възможност на учениците да изпробват в игра действието на катапулта. Може да се
организира състезание. По-сръчните могат да изработят два модела, като предложат идеи за промяна на конструкцията.
– След приключване на практическата работа
разгледайте моделите и поговорете за използването на лостовете в различни уреди и машини.
4. Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача
4 на с. 38. Попитайте ги как най-лесно може да се
ориентира човек при разграничаване на детайлите
(те не могат да се разглобяват). Насочете ги към
типични примери – елемент от конструктор, болт

или гайка, дървена пръчица и др., какво е необходимо на дърводелеца за изработването на играчката дървено конче (стока). С въпроси помогнете
на учениците да достигнат сами до извода, че всяко изделие се състои от детайли. Възможно е да
има изделие и само от един детайл. (ел. вариант)
5. Рубриката „Интересно“:
–– Учениците коментират различните значения
на думата лост.
6. Оценка на работата по темата:
–– В края на урока насочваме учениците към
оценка и самооценка на изпълнението на задачите.
Въпроси за дискусия: Какво ново научихме днес
за лоста? За какво служи той? Назовете и опишете уреди и машини, които използват лостове, за
да изпълняват предназначението си. Какви материали и операции използвахме при изработването
на катапулта? Какво е било предназначението му
в древността? Какви примери можете да дадете
за детайли? Опишете ги.
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изработва завършено изделие – модел на катапулт.
2. Катапултът изпълнява предназначението си,
като изстрелва хартиени топчета на определено
разстояние.
3. Ученикът дава примери за лост и детайл.
Може да ги опише кратко.
Информационен базис
Според легендата лостът е изобретен от Архимед, който възкликнал: „Дайте ми опорна точка
и достатъчно дълъг лост и аз ще повдигна Земята“.
В енциклопедията „Как работят машините?“ четем:
„Лостът е прост механизъм, с който повдигаме
различни товари с по-малко усилие. Лостът е дълъг прът, който може да се завърта около неподвижна опора, наречена опорна точка. С лоста се
спестява най-много усилие, когато товарът се постави възможно най-близо до опорната точка или
когато усилието се приложи възможно най-далеч
от опорната точка“.
Приложението на лостовете е много широко –
примери за това са: ножица, клещи, везни, гаечен
ключ, катапулт, гребло на лодка, метла, брадва,
нож, лопата, ключ, вилица, лъжица, отварачка и
др. С най-важното приложение на лоста – да увеличава силата за повдигане и преместване на товари, учениците се запознават в следващата тема.
Използвана литература: „Как работят машините?“, Арнолд, Ник, изд. „Фют“

ТЕМА 18: ВЕЗНА – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
–– Насочете вниманието на децата към задача 1
на с. 40 и коментирайте изображенията.
–– Разгледайте изображенията на лостов механизъм – сравнете преместването на тежести със
и без лост. Направете уводната беседа, като цитирате прочутата реплика на Архимед: „Дайте ми
опорна точка и достатъчно дълъг лост и аз ще
повдигна Земята“. Тя насочва към най-важното
приложение на лоста – да увеличава силата за
повдигане и преместване на товари.
2. Работа по темата – изграждане на представата за лоста като прост механизъм, който увеличава силата, която прилагаме за извършване на
работа. Попитайте децата да дадат примери и да
назоват популярни приложения.
–– Насочете учениците към разглеждане на
снимките в задача 2 на с. 40.
–– Дискутирайте различни приложения на лостовете в живота на хората. Припомнете информацията от темата „Катапулт“ за един от най-популярните механизми – лоста, който се използва
в най-различни изделия. Нека децата дадат примери за разнообразни приложения. (ел. вариант)
3. Практическа работа:
–– Покажете модела на везната. С помощта на
ученик демонстрирайте принципа на работа, за да
създадете интерес. Насочете ги към разглеждане
на технологията за изработване, като обърнете
специално внимание на частите на модела. Коментирайте правилата за безопасност при изработване на везната.
–– Проследете етапите на работа и обяснете пос
ледователността на всяка от операциите: последователно съединяване на частите. (ел. вариант)
–– Дайте възможност на учениците да изпробват в игра действието на везната. Може да се
направи измерване на различни дребни предмети. По-сръчните могат да изработят и друг модел,
като предложат идея за промяна в конструкцията.
–– След приключване на практическата работа
разгледайте моделите и поговорете за използването на везната. Запазете изработените модели
за обобщителния урок.
4. Приложение на знанията и уменията:
–– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 на с. 40. Попитайте ги какви приложения
на лоста са срещали, как да се ориентираме за
необходимостта от използването им. (ел. вариант)
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5. Рубриката „С опит е забавно“:
– Учениците изработват везна, като използват
линия и молив. Целта е да се постигне уравновесяване на везната, като се променя положението на монетите. Така практически се илюстрира
действието на лоста.
6. Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочете учениците към оценка и самооценка на изпълнението на задачите.
Въпроси за дискусия: Какви различни приложения на лостовия механизъм научихме днес? За
какво служи той? Какви материали и операции
използвахме при изработването на везната? Как
изглеждат съвременните везни? Опишете ги.
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изработва завършено изделие – модел на везна.
2. Везната изпълнява предназначението си,
като с нея може да се измерват (сравняват) различни тежести.
3. Ученикът дава примери за действието на лостов механизъм. Може да опише приложението и да
даде примери.
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Информационен базис
Везните са уреди за измерване, които служат
за определяне на масата на различни предмети.
С везните може да се сравнява неизвестна маса
със стандартна, която служи за мярка (еталон).
Първите данни за използване на везни са отпреди повече от 2500 години.
Като мярка (еталон) при сравняване на маса
може да се използват дребни монети, например
монетите от 10, 20 и 50 стотинки са с маса съответно 3, 4 и 5 грама.

ТЕМА 19: В СВЕТА НА ТЕХНИКАТА –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
Урокът е своеобразен преговор на изучения
учебен материал в глобалната тема „Уреди, машини, механизми“, след което се провежда и тестова
проверка.
Целта е по естествен и интересен начин да се
обобщят знанията на учениците, усвоените технологични операции и формираните умения по време на урочната работа по глобалната тема.
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете беседа с класа за изработените
през периода на работа по темата изделия, припомнете технологичните операции, различните
материали, с които сте работили.
Попитайте за изработените изделия, включвайте във въпросите използваните в уроците понятия,
примерите и важните представи.
2. Работа по темата: обобщаване на основните знания и компетентности, които учениците са
овладели по глобалната тема „Уреди, машини, механизми“ в обучението по предмета технологии и
предприемачество.

3. Практическа работа:
– Насочете вниманието на учениците към темата и детайлно обяснете целта на урока за обобщаване на знанията и уменията.
Работата в темата на страниците на учебника е
предварителна подготовка за задачите в работния
лист, които имат за цел да се установи равнището на усвоените знания и умения на учениците по
темата. Проведете кратка беседа (разговор) по
представените задачи в учебника. Те са свързани
с най-съществените резултати от съдържанието по
темата. Целта е да се актуализират знанията на учениците, които ще им дадат възможност за добро
представяне на тестовите задачи в работния лист.
След проведената дискусия на основата на
страниците в учебника се насочете към задачите
в работния лист. Какво трябва да направи всеки,
за да се успее да премине теста? Да прочете сам
или с помощта на учителя условието на задачата
в работния лист, да я изпълни и да премине към
следващата. Накрая има практическа задача.
Последователността е следната:
Задача 1 – отнася се към знания за електроуредите и дома. Насочете учениците да попълнят кръстословицата, след което получават думата уреди
(прахосмукачка, пералня, сешоар, хладилник, ютия).
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– Точно е пресъздадена формата на изделието;
– Има естетичен външен вид.
Обобщение и оценка на работата по темата:
– Преценката е на базата на получените резултати. Работният лист и завършеното изделие
(снимка) се добавят към портфолиото на ученика.

ТЕМА 20: БАБА МАРТА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ

Задача 2 – свързана е с правилата за използване на електроуредите у дома. Предполага попълване на подходящите думи в празните полета.
На празните места се записват думите: възрастен, възрастен, повредата.
Задача 3 – предназначена е да установи знанията на учениците за ред на действията при работа с
перална машина (поставяне на прането, поставяне
на препарат, включване на пералнята, настройване на програмата за изпиране, пускане на водата,
стартиране на програмата, центрофугиране, изваждане на прането след завършване на програмата,
изключване на водата и електричеството).
Задача 4 – използва се везната, която е направена в часа, за да се измери масата на предмети
(може да има различни резултати в зависимост
от конкретните предмети).
Задача 5 – цели установяване на ориентацията
на учениците в съдържанието на понятието лостов
механизъм и установяване на практически измерения. Не се използва лост в слънчевия часовник,
самолета, локомотива.
Задача 6 – практическа задача (от учебника).
Изработва се модел на лодка с гребла по представена технология. Изпълнението се оценява по
следните критерии:
– Завършеност (изработени са всички части на
модела);
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План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за производството на хартия. Обяснете на учениците, че
за да се произведе хартия, се използват частици
от дървесни видове с мека дървесина – смърч,
бор, ела. Дървесните влакна се извличат от стърготините посредством вода и топлина, след което
се превръщат на каша (пулп). За производството
на хартия се използват отпадъчни части от дървения материал, който трудно би намерил друго приложение. Втората важна суровина за производството є е вторичен влакнест материал, получен
от отпадъчна хартия или използван вече картон.
– Освен от дървесина хартия може да се направи и от други растителни влакна – памук, лен,
коноп, ориз.
– Добре е да се знае, че хартията не може да
се преработва до безкрайност, защото влакната
в нея стават крехки и чупливи. Затова обичайна
практика при преработката на отпадъчната хартия
е да се добавят нови дървесни частици. Това прави
преработената хартия качествена и издръжлива.
– Особено внимание трябва да се обърне на
пестеливото използване на хартията, както и на
разделното събиране на отпадъците. Това позволява преработването им в нови продукти. Така се
пестят ресурси и се намалява замърсяването на
природата.
2. Работа по темата:
– Насочете учениците към разглеждане на
илюстрациите в задача 2 на с. 44.
– Обяснете какво има на всяка от тях:
– При обработката на материали с листова
форма се използват едни и същи операции –
очертаване, изрязване, съединяване.
– При очертаването използваме линия, молив
или креда.
– За изрязването на хартия, картон или плат
може да се използват ножици или накъсване, ако
се нуждаем от постигането на специфичен ефект.
– Съединяването става с помощта на лепило,
залепваща лента, телбод, шиене или преплитане.

3. Практическа работа:
Покажете готовия предварително изработен модел и обсъдете от какви материали е изработен.
Проследете етапите на работа (покажете в ел.
вариант) и обяснете последователността на всяка
от операциите: очертаване, изрязване, залепване.
Насочете вниманието към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването
на изделието: рязане и съединяване.
Обърнете специално внимание на по-бавното
залепване на плата към хартията и вмъкването на
усуканите конци на мартеницата.
Организирайте работата на децата и се убедете, че всички необходими материали и инструменти са налице.

шаблона, за да пестят.

4. Приложение на знанията и уменията:
Насочете учениците към изпълнение на задача
4 на с. 44. Използвайте насочващи въпроси, за да
улесните мисленето на децата. Наблюдателността
по отношение на детайлите в случая е от особено
значение, за да открият кои от начините позволяват пестене на ресурси. Когато елементът е поставен неправилно, се хаби повече хартия. Добре
е, когато работят и в други часове с хартия, пак
да си припомнят къде и как трябва да разположат

Насочете вниманието на учениците към търсене на решения. Тук въображението е основен инструмент. Учениците могат да бъдат креативни и да
предложат различни решения – писане върху дъска,
на пясък, записване на звукови файлове и съобщения и т.н. Откриване на технологии за производство
от други растения, които да заменят целулозата от
дървения материал. В търсенето на решения няма
правилен и грешен отговор. Всеки от тях е възможност за реално откриване на решение.

5. Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка.
Критерии за оценяване:
1. Правилно изрязване и чисто залепване.
2. Здравина на изделието.
3. Правилно връзване на шнура от червен и бял
конец.
6. Мога да вземам решения:
Какво би станало, ако хартията свърши и са ни
останали само няколко дървета?
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ТЕМА 21: ГРИВНА ЗА МАМА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за материалите, от които се изработват дрехите на хората.
Коментирайте облеклата на децата – от природни материали, от кожа и текстил. Кое дете е облечено в дрехи от текстил? Въпросът провокира
децата и те трябва да открият, че две от децата
са с облекло от текстилни материали. Облеклата
са изработени от различни материали, защото са
предназначени за специфични климатични условия.
– Кожата има способност да задържа телесната топлина и затова се използва като материал
за дрехи на хора, които живеят при много ниски
температури.
– Текстилните материали имат свойства да пропускат или задържат телесната температура. Според това дали са изработени от памук, лен, или
вълна, от тях се изработват дрехи за различни
сезони и температури.
2. Работа по темата:
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– Насочете учениците към разглеждане на
илюстрациите в задача 2 на с. 46.
– Текстилните материали се получават от тънки
нишки – влакна, които имат растителен или животински произход.
– Растенията, от които добиваме текстилни
влакна, са лен и памук.
– От животински произход са влакната на вълната и коприната. Вълната се получава от овцете,
а коприната се получава от копринените буби.
3. Практическа работа:
– Покажете готовия предварително изработен
модел и обсъдете от какви материали е изработен.
– Проследете етапите на работа (покажете в
ел. вариант) и обяснете последователността на
всяка от операциите: оразмеряване, нарязване,
връзване, преплитане, нанизване. Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването на
изделието.
– Организирайте работата на децата и се убедете, че всички необходими материали и инструменти са налице.
– Добре е учениците да работят по двама, за-

щото така преплитането е по-лесно. Ако не желаят
помощ, а искат да работят самостоятелно, могат
да залепят конците на чина със самозалепваща
лента и така да плетат гривната.
4. Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 на с. 46. Нека си припомнят кои инструменти
са необходими за работа с текстилни материали.
Излишни в случая са клещите. Добре е учениците
да мотивират отговорите си, като обяснят всеки
от тях за какво се използва. Това е възможност
да запомнят инструментите и операциите, които
се извършват с тях.
5. Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка.
Критерии за оценяване:
1. Добро и качествено преплитане на конците.
2. Здраво завързване.
3. Добри дизайнерски решения при нанизване на
мънистата.
6. Логическа верижка
Учениците трябва да назоват каква е последователността за производство на текстил от памук.
1. При обработката на памука се произвеждат
памучни влакна.
2. От тях чрез изплитане или тъкане се получават различни текстилни материали.
3. Текстилните материали може да са от различен вид конци – за шиене, прежда или тъкани
платове.

ТЕМА 22: ВЕЛИКДЕН –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за приготовленията за великденските празници като част
от пролетния празничен календар. Задайте въпроси от типа: как се украсява трапезата, какво се
поставя за украса, с какво се украсяват яйцата
и т.н. Учениците трябва да разберат, че красиво
подредената трапеза, предварителната подготовка на всички детайли за празника допринасят за
празничното настроение. Това е времето, в което
семейството се събира, празнува заедно и споделя много красиви празнични моменти.
2. Работа по темата:
– Насочете учениците към разглеждане на
илюстрациите в задача 2 на с. 48.
– Материали с листова форма са хартия, картон и плат. При изработване на изделия от тези
материали се използват следните технологични
операции – очертаване, изрязване, съединяване.
– Очертаването става с помощта на линия и
молив за хартията и картона и шивашки метър и
креда – за платовете.
– Изрязването става с помощта на ножица. В
някои ситуации, когато се търси специален ефект,
може да се ползва и накъсването.
– Съединяването става по различни начини
според конкретната цел – залепване с лепило или
залепваща лента, закрепване с телбод, зашиване,
преплитане или връзване.
Време за въвеждане и работа по темата – около 10 минути.
3. Практическа работа:
– Покажете готовия модел на поставките за великденски яйца и обсъдете от какви материали е
изработен.
– Проследете етапите на работа (покажете в
ел. вариант) и обяснете последователността на
всяка от операциите: рязане, огъване, залепване
и съединяване. Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на
етапите на работа и ползването на инструментите.
– Организирайте работата на децата, като се
убедите, че всички необходими материали и инструменти, показани в задачата, са налице.
– По посочения модел учениците, които работят по-бързо, могат да изработят още поставки.
4. Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на зада-
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ча 4 на с. 48. След изпълнението на практическата
задача те трябва да оценят изделията на свои
съученици по предварително поставени критерии.
Темата с оценяването и самооценяването е трудна за второкласниците, но те трябва да могат да
оценяват изпълнението на определени операции
по зададени критерии. Водещи са правилното изрязване, биговането, при което има добре оформени ръбове, и чистото и здраво залепване, което
прави изделието окончателно изпълнено. Разглеждайки изделията на своя съученик, второкласникът трябва да определи как е изпълнен всеки от критериите за оценка и да постави крайно
оценяване на изпълнението. Така те се научават
да оценяват крайните продукти, а впоследствие и
качеството на своята работа.
5. Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка.
След като са оценили изделията на своите съученици, могат по-прецизно да направят и самооценката за своята работа.
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6. Имам идея
Предложената задача може да се реализира
в заниманията по интереси или като групов проект. На учениците се поставя задача да направят
великденски яйца от хартия и с тях да изработят
общо великденско пано. Тук на практика се прилагат усвоените критерии за оценяване.
Критериите за оценяване:
1. Правилно изрязване по крива линия.
2. Чисто залепване.
3. Здравина на изделието.
4. Правилно закрепване на декорацията.

ТЕМА 23: ИГРАЧКА ОТ ПЛАСТМАСА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Урокът започва с прочит на диалога от задача 1 и дискусия по него. Учениците излагат свои
аргументи в полза на хартиената или пластмасовата опаковка. Хартиената опаковка е по-евтина,
рециклира се, но бързо се замърсява и понякога
протича. Пластмасовата е по-сигурна, но по-скъпа
и при изхвърляне без рециклиране се разгражда много по-дълго. Изводът от дискусията е, че
избираме опаковките според различни признаци – цена, трайност, здравина, възможности за
рециклиране и т.н. Затова съществуват различни
видове опаковки.
2. Работа по темата:
Насочете учениците към разглеждане на илюстрациите в задача 2 на с. 50.
– Здравина е първото свойство, по което учениците трябва да сравнят двата материала. Хартията се къса лесно, а пластмасовите опаковки имат
по-голяма здравина, затова не могат да се късат.

– Водонепропускливост – ако намокрим хартия
или картон с вода, те ще я попият и след време
здравината им съвсем ще намалее. Като следствие
от това има протичане на течностите. Затова хартиените опаковки не са за продукти, които съдържат течности (освен ако няма добавен друг слой).
Пластмасовите опаковки задържат течността и не
протичат. Затова те са за предпочитане при продукти, при които има вероятност от протичане.
– Прозрачност – това е свойство, което позволява да се вижда или не съдържанието в опаковката. Хартията е непрозрачна и през хартиена опаковка не можем да видим съдържанието
на продуктите. Пластмасовите опаковки могат да
са прозрачни, полупрозрачни или съвсем плътни (например различните торбички в търговските
обекти). Според целта може да се избере прозрачна или плътна пластмасова опаковка. Това е
важно, в случай че светлината влияе на продукта
и може да влоши неговото качество при съхранение и пренасяне.
3. Практическа работа:
– Покажете готовия предварително направен
модел и обсъдете от какви материали е изработен.
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течността си стои, защото найлоновото парче
не попива течността (не притежава свойството
хигроскопичност) и тя няма как да намалее. Това
доказва, че когато имаме продукти, които съдържат течности, предпочитаме да ползваме пластмасови опаковки. Те предпазват от протичане на
продуктите в тях.
5. Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка.
Критериите за оценяване:
1. Цветово подреждане на парчетата от сламките.
2. Добро оформление на крилата и пипалата на
пеперудата.
3. Цялостен завършен вид на изделието.
– Време за приключване на работата по темата с анализ, оценка и обобщение – 5 минути.

Проследете етапите на работа (покажете в
ел. вариант) и обяснете последователността на
всяка от операциите: нарязване на сламките на
равни части, нанизване на парчетата върху тел с
текстилна обвивка, огъване (оформяне на крилата
на пеперудата), поставяне (защипване) на тялото
и огъване (оформяне) на пипалата.
Организирайте работата на децата и се убедете, че всички необходими материали и инструменти са налице.
Напомняйте на децата правилата за безопасна
работа, особено при рязане и защипване.
4. Приложение на знанията и уменията:
Насочете учениците към изпълнение на задача
4 на с. 50.
Първо се коментира първата снимка, при която
се виждат две прозрачни чаши с еднакво количество течност.
На втората снимка се виждат същите чаши, но
с потопени в тях парчета салфетка и пластмасова
торбичка. На базата на наблюдението второкласниците откриват, че количеството течност в първата чаша значително е намаляло. Това е, защото
салфетката е попила течността. Това е свойството
хигроскопичност, заради което при хранене използваме хартиени салфетки. Във втората чаша
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6. Знаете ли, че…
Това е рубрика, в която учениците се запознават с интересни факти. Тук научават за произхода
на думата найлон. Всички знаят, че това е вид
пластмасова опаковка, но в ежедневието по-популярно е използването на названието найлон.
Тази рубрика е забавна и интересна за второкласниците и провокира техния интерес към други
подобни теми.
7. Работен лист: Как да вземаме решения?
В практиката много често проблемите имат
няколко различни решения. За да се стигне до
смислен и добре обоснован избор, трябва да се
премине през различни етапи на търсене. В работния лист сме предложили една проблемна ситуация: Как да изберем опаковка за млякото?
Предложени са различни видове опаковки и
всички положителни и отрицателни страни, които материалите предлагат. Всяко от предложенията си има своите предимства, но и съответните
недостатъци. Необходимо е да преценим кое е
по-важно за нас – цена, трайност или практичност, за да вземем окончателно решение.
Като заключение може да се посочи, че за всеки проблем, пред който се изправят учениците,
могат да използват подобна схема за вземане
на решения, за да са убедени, че са използвали
всички аргументи ЗА и ПРОТИВ, преди да стигнат
до окончателно решение или избор.

ТЕМА 24: КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
Направете уводна беседа с класа за разделното събиране на отпадъците.
Специално внимание обърнете на знаците, които
се намират върху контейнерите за разделно събиране и върху опаковките, които подлежат на преработка. Това са означения, че опаковката може да
се преработи отново и затова трябва да се изхвърля в съответния контейнер за разделно събиране.
С помощта на разделното събиране на отпадъците се пестят много ресурси от природата, като
в същото време запазваме природата по-чиста.
Това е една от най-важните теми на съвременното
общество.
2. Работа по темата – обяснява ползата от разделното събиране на отпадъци.
Насочете вниманието на учениците към задача
2 на с. 52.
Разгледайте пътя на отпадъка от контейнерите
за разделно събиране до преработката им в нови
изделия.

3. Практическа работа:
– Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 53.
– Проследете етапите на работа.
– Разпределете учениците на екипи, за да направят пълен набор от контейнери за отпадъци.
4. Мога да открия:
Насочете учениците към изпълнение на задача
4 на с. 52. Второкласниците трябва да разгледат
снимки на различни опаковки и въз основа на
знаците по тях да се ориентират кои може да
бъдат преработени отново и затова трябва да се
изхвърлят в контейнер за разделно събиране.
5. Интересно е да знам
Полезно е децата да знаят и да проучват други
подобни патенти, което ще стимулира и тяхното
мислене в посока редуциране на отпадъците.
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6. Оценка на работата по темата:
В края на урока направете преценка на работата и дайте възможност на учениците да си направят самооценка. Обсъдете готовите изделия.
Коментирайте изпълнението им. Как се справихте
с изработката на изделието? Доволни ли сте от
работата на всеки от екипа? Срещнахте ли трудности?
Критерии за оценяване:
1. Правилно поставяне на цветове и символи за
разделно събиране.
2. Красив и завършен вид на изделието.
Информационен базис
Самият знак означава затворен цикъл (създаване – използване – преработване), а надписите
определят материала, използван за опаковката.
Опаковката трябва да бъде обозначена и
с маркировка за разделно събиране. В страните
членки на Европейския съюз този знак е утвърден
и широко се използва. (човече с кошче)
Знакът (зелена точка) – международен знак
за подкрепа на производителите. Знакът показва,
че компанията е заинтересована от опазването на
околната среда и поощрява разделното събиране
на отпадъците. Употребява се и за обозначаване
на опаковки, произведени от безопасни за потребителя материали, които подлежат на пълно
рециклиране.
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ТЕМА 25: ПАЗЯ ПРИРОДАТА –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
В урока се прави обобщение на изучения учебен
материал в раздела „Пазя природата“ и се установява равнището на знанията и уменията на учениците чрез решаване на задачи в работния лист.
Работя с различни материали.
Учениците разглеждат задача 1, с. 54 и назовават различните материали, изобразени на нея –
хартия, картон (велпапе), плат. Посочват, че всички те имат листова форма.
Използвам различни начини за обработка на
материали.
Второкласниците посочват, че за работа с хартия, картон и плат има еднакви работни операции – очертаване, рязане, свързване, но според
различния материал има разлика в използваните
инструменти и технологии за работа.
Познавам ползата от разделното събиране на
отпадъците.
С изпълнението на задача 3 на с. 54 се обобщават знанията за разделното събиране и преработка на отпадъците, като възможност за пестене на
ресурси и намаляване на отпадъците, изхвърляни
в природата. Информационната бележка показва
срока за разграждане на различните материали.
Познавам произхода на някои текстилни материали.
На илюстрацията в учебника към задача 4 са
посочени източници за добиване на текстилни
материали. Учениците посочват техния произход
– растителен и животински.
Сравнявам свойствата на материалите.
На илюстрациите са показани две от изучените свойства – здравина и водонепропускливост.
Липсва илюстриране на третото изучено свойство
– прозрачност.
Мога да реша проблем.
Запознаване с алгоритъма за откриване на проблем и начина на действие за разрешаването му.
Първият етап е откриването на проблема. Едва
след като сме наясно с него, може да започнем
търсене на решение. Откриването или диагностицирането на проблема е една от най-трудните
задачи. Когато сме наясно какво не ни харесва и
как искаме да се получи, тогава сме стимулирани
да проучваме и да търсим различни решения.
Проучването е важен етап при намирането на
добро решение за всеки проблем. Когато проучването е завършило, се минава на следващия етап
– оценяването на идеите. Тук може да припомните
на учениците, че за да изберат коя идея е най-подходяща, могат да използват дървото за вземане на
решения от урока „Играчка от пластмаса“. С негова

помощ могат да се отсеят всички положителни и
отрицателни аспекти на всяка от идеите и да се
избере най-подходящата за конкретния случай.
Следват етапите на реализиране на идеята и
оценка на получените резултати. Когато оценката
е готова, можем да преценим дали сме открили
най-доброто решение на проблема, или се нуждаем от още нещо, за да сме доволни. Този процес
може да е непрекъснат, с което да прави всяка
идея все по-добра.
Защо е необходимо да събираме отпадъците
разделно?
Задачата е свързана с практическото приложение на изученото. Второкласниците са учили за
разделното събиране на отпадъците, за преработката им с цел пестене на ресурси, но в тази задача могат по-добре да си представят как всеки
отпадък, който ни се струва незначителен, може
да осигури нов живот на друг предмет от бита ни.
Работен лист
След приключване на задачите в учебника се
пристъпва към самостоятелното попълване на работния лист от второкласниците. В него задачите
повтарят в известна степен задачите в учебника,
но има вариативност. Работният лист може да се
използва за проверка на усвоените знания.
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ТЕМА 26: ВЯТЪРНА МЕЛНИЦА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете кратка уводна дискусия, като използвате снимките от задача 1 на с. 56. Нека учениците прочетат за какво са използвани вятърните мелници в миналото и за какво се използват
съвременните съоръжения, наречени ветрогенератори. Провокирайте ги с въпроси да направят
извод, че хората и преди, и сега използват силата
на вятъра като източник на енергия.
2. Работа по темата – изработване на модел на
обект, който използва вятъра като източник на
енергия.
– Насочете учениците към снимките в задача
2 на с. 56. Припомнете какво е обект и какво –
модел. Нека посочат на снимките кой е обектът и
кой – моделът.
3. Практическа работа:
– Покажете готов, предварително изработен
модел на вятърна мелница от пластмасова чаша.
Обсъдете от какви материали е направена.
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Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 57.
– Проследете етапите на работа. (ел. вариант)
– Обърнете внимание на правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването. Обърнете внимание на безопасността при
продупчването на хартията след огъването и после – при свързването с чашата.
4. Интересно е да знам:
– Прочетете какви продукти са обработвали хората с помощта на вятърните мелници преди и за
какво служат днес.
5. С опит е забавно: Насочете лека въздушна
струя към перките и наблюдавайте как ще се завъртят. Можете да поставите един модел върху
перваза на отворен прозорец и да наблюдавате
как се завърта перката му при полъха на вятъра.
6. Оценка на работата по темата:
След приключване на работа направете изложба и дайте възможност на учениците да направят
оценка на изделията. Обсъдете ги. Коментирайте
изпълнението им. Как се справихте с изработването на изделието? Доволни ли сте от работа-

та си? Срещнахте ли трудности? На какъв друг
обект бихте направили модел?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изпълнява операциите изрязване,
огъване, закрепване.
2. Изработва модел на обект, който използва
вятъра като източник на енергия.
3. Постига красив завършен вид на изделието.
Информационен базис
В края на урока можете да поставите задача на
учениците да проучат къде се намира единствената работеща вятърна мелница в България. Тя
се намира в село Белинци и е на повече от 140
години. Запазена е до днес благодарение на 90-годишния си стопанин и неговия син. Можете да
използвате видеоматериал от интернет, който
ще ви отведе в сърцето на Лудогорието, където
някога е имало над 200 вятърни мелници. Планирайте една учебна екскурзия, ако в близост до вашето населено място има вятърна мелница, която
представлява туристическа атракция.
В урока учениците си припомнят понятието модел
и посочват разликата между модел и обект. Усъвършенстват уменията си за операциите изрязване и

закрепване. Изработват модел на обект, който използва силата на вятъра като източник на енергия,
от отпадъчен материал – пластмасова чаша и материали от албума. Събират отпадъчни и опаковъчни
материали за конструиране и моделиране.

ТЕМА 27: ПРИКАЗЕН ГЕРОЙ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете кратка беседа за любими приказни герои. Дайте възможност на няколко ученици
да отговорят на въпроса: Кой е твоят любим герой и защо? Предложете им всички заедно да
опитат да съчинят приказка. Като продължение
от предишния урок приказката може да започне
така: Живял някога един беден мелничар. Веднъж,
когато край неговата мелница минавал царят,
стопанинът го спрял и му казал, че... Използвайте
тази приказка в края на урока за изиграване на
театрален етюд с изработените модели.
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2. Работа по темата – въвеждане на ново понятие подвижно свързване. Усъвършенстване на умения за моделиране чрез използване на подвижно
съединение на елементи и модули при изработване на изделие.
– Насочете учениците към илюстрациите от задача 2 на с. 58. Припомнете, че при подвижното съединение частите на изделието се движат.
Обърнете внимание, че на илюстрираните предмети не всички части са подвижно свързани. Нека
учениците наблюдават внимателно и да открият и
посочат къде има и неподвижно съединение, като
обяснят защо се налага това.
3. Практическа работа:
– Покажете готов, предварително изработен
модел на приказен герой, който се движи.
Обсъдете от какви материали е направен.
Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 59.
– Проследете етапите на работа. (ел. вариант)
– Обърнете внимание на правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването. Особено внимание отделете на безопасността
при рязането с ножицата на малките парчета от
пластмасовата сламка.
4. Интересно е да знам:
– Нека децата прочетат къде са създадени първите кукли, от какво са били направени и какво
още интересно научават за тях от текста.
5. Имам идея: Можете да изиграете приказката,
която съчинихте в началото на урока, като мелничарят и другите герои изберете да бъдат изиграни
от деца. Закачете царя на по-високо видно място
и при всяка негова реплика го движете нагоре-надолу. Наистина е забавно.
6. Оценка на работата по темата:
След приключване на работа направете изложба и дайте възможност на учениците да направят
оценка на изделията. Обсъдете ги. Коментирайте
изпълнението им. Как се справихте с изработването на изделието? Доволни ли сте от работата
си? Срещнахте ли трудности? Какъв друг приказен герой бихте искали да си направите?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изпълнява операциите изрязване,
закрепване, промушване, завързване.
2. Използва подвижно съединение на елементи и модули при изработване на изделие с лостов механизъм.
3. Постига функционалност и завършен вид на
изделието.
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Информационен базис
В урока се въвежда новото понятие подвижно
свързване. Учениците обработват хартия, картон
и пластмаса при изработване на играчка, като
осъществяват подвижно и неподвижно свързване.
Усъвършенстват уменията си за моделиране чрез
използване на подвижно съединение на елементи
и модули при изработване на изделие. Използват
операциите изрязване, закрепване, промушване,
завързване. Оценяват своето изделие и това на
съучениците си.
ТЕМА 28: СТАРАТА КРЕПОСТ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете кратка дискусия, като разгледате
снимките от задача 1 на с. 60. Нека учениците
отговорят на въпросите. Сградите в миналото са
се правели предимно от дърво, камък, глинени
тухли, но в днешно време има много нови материали – метал, стъкло, пластмаса, които могат
да се използват комбинирано. Провокирайте ги с
допълнителни въпроси, за да направят извод, че
за строителството са нужни различни материали,
но всяка сграда е съставена от подредени по определен начин части, т.е. има конструкция.
2. Работа по темата – въвеждане на ново понятие конструкция. Изработване на модел на технически или архитектурен обект чрез печатна разгъвка на отворена кутия от картон.
– Насочете учениците към снимката в задача
2 на с. 60. Разгледайте частите, които образуват
конструкцията на сградата. Поговорете за конструктивните елементи – основи, стени, подове,
покрив. Можете да попитате хора с какви професии се занимават с проектирането и конструирането на сгради.
3. Практическа работа:
– Покажете готов, предварително изработен
модел на крепостната стена от разгъвката в приложението.

Обсъдете от какви елементи и материали е направена.
Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 61.
– Проследете етапите на работа. (ел. вариант)
– Обърнете внимание на правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването. Акцентирайте на безопасността при рязането
с ножицата и биговането, както и на чистото и
точно залепване.
4. Интересно е да знам:
– В тази рубрика обикновено учениците се запознават с интересни факти, отнасящи се към темата. Подходящи в случая са необичайните конструкции на сгради по света. Ако разполагате с
интернет и съответна техника, можете да покажете още много други интересни сгради, които със
сигурност биха представлявали интерес за любознателните второкласници.
5. Имам идея: Съединете изработените елементи и направете голяма крепостна стена. Работете
в екип. Бихте могли да използвате направените
катапулти за кратка забавна игра.

6. Оценка на работата по темата:
След приключване на работата дайте възможност на учениците да направят оценка на изделията. Обсъдете ги. Коментирайте изпълнението им.
Как се справихте с изработването на изделието?
Доволни ли сте от работата си? Срещнахте ли
трудности? На какъв друг технически или архитектурен обект бихте направили модел от разгъвка?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изпълнява операциите изрязване,
биговане, огъване, залепване.
2. Изработва модел на технически или архитектурен обект, като използва печатна разгъвка на
отворена кутия от картон.
3. Постига чист завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока се въвежда новото понятие конструкция. Ученикът обработва картон за изработване на модел на сграда. Конструира изделие по
инструкция и образец чрез печатна разгъвка на
отворена кутия от картон. Изпълнява операциите
изрязване, биговане, огъване, залепване.
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ТЕМА 29: БАЛОН –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете кратка уводна дискусия, като използвате снимките от задача 1 на с. 62. Провокирайте ги с въпроси да направят извод, че човекът
е правил много проекти за летателни апарати и е
показвал своите идеи на другите чрез технически
рисунки.

Обсъдете от какви материали е направен. Използвайте шаблона от приложението, както и
цветните хартии от комплекта с материали.
Разгледайте технологията, представена в задача 3 на с. 63.
– Проследете етапите на работа. (ел. вариант)
– Обърнете внимание на правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването. Акцентирайте на безопасността при рязането
на рулото от тоалетна хартия с ножицата, защото
е твърдо.

2. Работа по темата – свързване на изделие
с техническа рисунка. Конструиране на изделие
по зададен негов образ, като се търси подобие.
Предложения за решаване на различни задачи
чрез техническа рисунка.
– Насочете учениците към задача 2 на с. 62.
Припомнете, че преди да се изработи една машина, идеята за нея се представя с техническа
рисунка. Нека посочат на илюстрацията техническата рисунка и обекта.

4. Интересно е да знам:
– Прочетете любопитната информация за полета на първия балон в света.

3. Практическа работа:
– Покажете готов, предварително изработен
модел на балон.

6. Оценка на работата по темата:
След приключване на работа, направете изложба и дайте възможност на учениците да направят
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5. Имам идея: Направете техническа рисунка на
„машина на времето“, с която може да се пътува
в миналото. Поговорете какво можете да видите
там и с кого можете да се срещнете. Накрая приберете рисунките, за да ги използвате в обобщителната тема.

оценка на изделията и да ги изпробват. Обсъдете
ги. Коментирайте изпълнението им. Как се справихте с изработването на изделието? Доволни ли
сте от работата си? Срещнахте ли трудности?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изпълнява операциите очертаване
на шаблон, изрязване, залепване, продупчване, завързване.
2. Конструира изделие по зададен негов образ,
като търси подобие.
3. Постига красив завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците си припомнят понятието техническа рисунка. Описват и свързват изделие с
техническа рисунка. Режат по права и крива линия. Връзват и лепят елементи от хартия. Изпробват модела. Правят предложения за решаване на
различни задачи чрез техническа рисунка.

ТЕМА 30: ЦАРСКА КОРОНА – НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Въвеждане в темата:
– Направете кратка дискусия, като използвате
снимките от задача 1 на с. 64. Нека учениците
дадат примери за изработени от тях изделия, при
които се използват операциите рязане, прегъване
залепване. Припомнете как графично се ориентираме по кои линии се реже, по кои се прегъва и
къде се залепва.
2. Работа по темата – използване на графично изображение при работа по изделие. Умения
за прегъване на хартия за получаване на фигура
(оригами). Разпознаване и прилагане на значенията на различни видове линии.
– Насочете учениците към снимките в задача 2
на с. 64. Обяснете какво е значението на видовете линии в графичните изображения:
 непрекъсната дебела линия – външна линия;
 непрекъсната тънка линия – помощна линия;
 прекъсната линия – по нея се прегъва навътре;
 прекъсната с точка – по нея се прегъва навън.
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3. Практическа работа:
– Покажете готов, предварително изработен
модел на царска корона от хартия (оригами).
Обсъдете от какви материали е направена.
Разгледайте графичните изображения, представени в задача 3 на с. 65.
– Проследете последователността на прегъване на хартията. (ел. вариант)
4. Интересно е да знам:
– Прочетете информацията за древното японско изкуство за създаване на фигури (оригами)
чрез сгъване на листове хартия.
5. Имам идея: Има много книги, които предлагат
модели на оригами. Потърсете и предложете на
учениците някои от тях. Нека опитат да се ориентират по графичните изображения, за да направят
и други фигури.
6. Оценка на работата по темата:
След приключване на работата направете изложба и дайте възможност на учениците да направят оценка на изделията. Обсъдете ги. Коментирайте изпълнението им. Как се справихте
с прегъването? Доволни ли сте от работата си?
Срещнахте ли трудности? Каква друга фигура
(оригами) бихте направили?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът разпознава значенията на различни
видове линии.
2. Изработва модел, като използва графични
изображения.
3. Постига завършен вид на изделието и допълнително го украсява.
Информационен базис
В урока учениците демонстрират умения за сгъване на хартия за получаване на фигура (оригами).
Разпознават и прилагат значенията на различни
видове линии. Посочва значението на непрекъсната и прекъсната, тънка и дебела линия в графични изображения. Ориентира се в значението
на непрекъсната и прекъсната, тънка и дебела линия в графични изображения.
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ТЕМА 31: ПЪТЕШЕСТВИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
В урока се прави обобщение на изучения учебен материал в раздела Конструкции и модели, за
да се установи равнището на знанията и уменията
на учениците. Изработва се групово изделие машина на времето.
План за работа
Общи насоки:
Проверете готовността на учениците за часа.
За изпълнението на практическата задача са необходими подръчни материали – кашони, метално
фолио, ножица, залепваща лента, лепило, цветни
хартии и други, събрани от учениците в контейнерите за отпадъци (изработени в урок 24).
– Направете беседа с класа, като използвате
предложените въпроси в обобщителния урок на
с. 66 и с. 67.
Задача 1. Назовава изработен модел на обект,
който използва вятъра като източник на енергия.
Задача 2. Посочва изработено изделие, моделирано чрез подвижно свързване.

Задача 3. Посочва значението на непрекъсната
и прекъсната, тънка и дебела линия в графични
изображения.
Задача 4. Прави предложения за решаване на
различни задачи чрез техническа рисунка.
Задача 5. Посочва конструкция и изработва модели на архитектурни обекти чрез печатни разгъвки на отворени кутии.
– С помощта на получените отговори на въпросите установете равнището на усвоените знания
и умения.
Задача 6. Групово изпълнение на практическата
задача.
Изработва се групово изделие „машина на времето“, като се използва техническата рисунка, направена в задача 5 на с. 62 (урок 29), подвижно
свързване, изработване на модели на технически обекти. Накрая се провежда сюжетно ролева
игра.
– След завършване на играта направете преценка. Поощрете учениците за показаните знания
и умения.
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ТЕМА 32: КАКВО НАУЧИХ ВЪВ ВТОРИ КЛАС?
– ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА УРОКА
План за работа
Общи насоки:
Равнището на знанията и уменията на учениците се установява чрез решаване на задачи,
свързани с учебното съдържание във втори клас
във връзка с инструменти, материали, хранителни
продукти, практически умения, икономическа грамотност.
Процедурата по оценяването се провежда едновременно с целия клас, а по преценка на учителя може да се проведе индивидуално.
За успешното провеждане на оценяването е необходимо да се направи преговор на усвоеното
във втори клас. Работи се по предложените задачи на с. 68 и 69 в рамките на 10 мин. След това
се преминава към работния лист. Всеки ученик
трябва да има химикалка и цветни моливи, а за
изпълнението на практическата задача – ножица,
линия и лепило.
За всяка задача се присъждат определен брой
точки според получените резултати.
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За работата в работния лист и изпълнението на
практическата задача се предвиждат 25 минути.
След приключване на часа и проверка на отговорите получените точки се записват в квадратчетата до всяка задача и се сумират. Оценката
може да се направи ориентировъчно по следната
скала: до 17 т. – незадоволителен резултат; 18 –
22 т. – задоволителен; 23 – 26 т. – добър; 27 – 30
т. – много добър; 31 – 34 точки – отличен резултат.
Задача 1. Отглеждане на домашни животни
(Познава основни правила за отглеждане на домашни животни.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да запише основните правила за отглеждане
на домашни животни, като си помогне с образеца. За всеки верен отговор получава по 1 точка.
Максимален брой 4 точки.
Указание към учениците: Запиши грижите, от
които се нуждаят домашните животни. Помогни
си с образеца. (хранене, поене, почистване, подслон, медицински грижи)
Задача 2. Студена обработка на хранителните
продукти (Изброява начини за студена обработка
на хранителни продукти.)

Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да напише начини за обработка на хранителните продукти. За верен отговор получава по 1
точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Какво включва студената обработка на хранителните продукти? Запиши във верижката. (почистване, измиване, смесване, нарязване)
Задача 3. Размножаване на растение чрез луковица (Посочва начини за размножаване на растения чрез засаждане на луковица.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да номерира етапите на засаждане на растение чрез луковица. За верен отговор получава по
1 точка. Максимален брой 4 точки.
Указание към учениците: Номерирай етапите на
засаждане на луковично растение. (1 – подготовка на съда, 2 – поставяне на почва, 3 – поставяне
на луковиците, 4 – зариване, 5 – поливане с вода).
Задача 4. Приложение на лостов механизъм
(Посочва предназначението на лостовете в техниката и бита.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да отбележи изделията, при които е използ-
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ван лостов механизъм. За всеки верен отговор
получава по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи изделията,
при които е използван лостов механизъм. (ножица, дръжка на брава, клещи)
Задача 5. Познава източници за получаване на
текстилни материали. (Посочва източници за получаване на текстилните материали.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да открие кодираните думи и с тях да попълни
текста. За верен отговор получава 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Открий кодираните
думи и попълни с тях текста. (текстилни материали, растения, животни)
Задача 6. Посочва изделията, при които вятърът е източник на енергия. (Посочва съоръжения,
при които се използва вятърът като алтернативен
източник на енергия.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да отбележи изделията, които използват вятъра като източник на енергия. За верен отговор
получава 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи с  изделията, които използват енергията на вятъра. (вятърна мелница, хвърчило, платноходка)
Задача 7. Разграничава стока и услуга. (Използва наименования на стоки и услуги в практическа работа.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да прочете внимателно твърдението и да огради верния отговор. При верен отговор получава 1
точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Прочети внимателно
изреченията и огради „да“, ако са верни, и „не“,
ако са грешни. (1 – да, 2 – не, 3 – да)
Задача 8. Популярни професии (Познава значимостта на популярни професии.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да напише защо предложените професии са
важни за обществото. За верен отговор получава
1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши защо професиите на учителя, лекаря и строителя са важни за
обществото. (Приема се за верен всеки логичен
отговор.)
Задача 9. Разбира съдържанието на понятията
приход, разход, семеен бюджет. (Разбира, че положеният труд се заплаща.)
Съдържание на дейностите: От ученика са изис-
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ква да използва знанията си за семеен бюджет и
да попълни изреченията, като използва кодираните думи. За всеки верен отговор се присъжда по
1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Използвай знанията
си за семеен бюджет и попълни изреченията. Използвай кодираните думи. (доход, разход, бюджет)
Задача 10. Може да изработи самостоятелно
изделие, като използва разгъвка на отворена кутия и се ориентира по различните линии в графичното изображение. (Моделира, като използва
разгъвки на отворени кутии; Разпознава различни
линии в графични изображения при изработване
на изделие или модел.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да направи модел на перална машина, като
използва разгъвката от приложението. Критерии,
по които се оценява изделието: точно изпълнение на операциите изрязване, биговане, прегъване, залепване, завършен вид. Максимален брой 5
точки.
Указание към учениците: Направи модел на перална машина, като се ориентираш по различните
линии в разгъвката. Използвай приложението.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Приложение №12 към т. 12
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА IІ КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по технологии и предприемачество за втори клас надгражда учебното съдържанието от първи клас в областите на компетентност, определени в ДОС за общообразователната
подготовка. Тя е насочена към изграждането на
технологична грамотност на учениците, както и
към възпитаване в инициативност и предприемчивост.
Във втори клас продължава целенасочената
работа за формиране на положително отношение
към техниката и технологиите и за създаване на
условия за познавателното и личностното развитие на ученика чрез генериране на идеи, тяхното
обсъждане и вземане на решение. Работата с хартия, картон, леснодостъпни опаковъчни, отпадъчни
и природни материали се допълва с пластмаса и
текстилни материали. Усвояват се знания за тяхното получаване и се формират умения за обработка и съединяване на части на изделие от плат.
Учениците се приучават да събират, съхраняват
и използват отпадъчни материали както за обработване, така и за конструиране и моделиране.
Знанията за техниката се обогатяват със знания
за правилата за използване и пестене на електроенергия при ползването на домашни уреди. Чрез
проучване, наблюдение и практическа дейност се
придобиват знания и умения за размножаването
на стайни растения и за необходимите грижи за
домашните животни. Учебното съдържание по технологии и предприемачество във втори клас се
обогатява с информация за услугите, изразходването на парите в семейството за потребнос
ти
и желания, за семеен бюджет. Продължава и се
разширява процесът за постигане на ключовата
компетентност инициативност и предприемчивост.
Продължава процесът за възпитаване на личностно
значимите качества инициативност, предприемчивост, отговорност, усет към новото (новаторство),
независимост, поемане на риск с оглед постигане
на индивидуалните и на общите за екипа цели. Ак-

центира се върху позитивно отношение към труда,
към съвременната техника и технологиите. Инициативността и предприемчивостта се разглеждат
като следствие от осигуряваните в обучението
условия за избор на активност – самостоятелно
вземане на решение и поемане на отговорност,
съобразно индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик (познавателни, емоционално-афективни и психомоторни). Чрез комплекса от
технологични знания и умения, обвързани с практиката на хората и житейския опит на учениците,
продължава процесът на изграждане на съвременните ключови компетентности, определени с Европейската референтна рамка.
Учебната програма включва широко разнообразие от теми и дейности, чрез които на практическа основа продължава усвояването на базисните технологични знания, умения и отношения,
свързани с технологичната и икономическата грамотност на учениците като съществен елемент на
тяхната обща култура. Чрез конкретна практичес
ка дейност продължава процесът на възпитание
на личностно значимите качества инициативност,
предприемчивост и отговорност и се формира позитивно отношение към труда, към съвременната
техника и технологиите. Инициативността и предприемчивостта се разглеждат като следствие от
осигуряваните в обучението практико-действени
условия за избор на активност – самостоятелно
вземане на решение и поемане на отговорност
за извършваната индивидуална или групова учебно-трудова дейност. Предвидените дейности в обучението във втори клас са практически ориентирани и допринасят за осмисляне на усвояваните
знания и по другите учебни предмети. Във всеки
урок се предвижда изработване на изделие или
практически упражнения, свързани с овладяване
на работа с инструменти и технологии за измерване, очертаване и обработване.
Системата от понятия се разширява, но усвояването им продължава да се осъществява на широка сетивна основа. Новите понятия и термини
се възприемат и осмислят в процеса на практически дейности. Темите не представят последователността на учебното съдържание, а спецификата
на учебния предмет, който интегрира две различни в съдържателно отношение области – технологии и предприемачество.
Учебната програма предоставя свобода при
подбора на методи и средства за постигане на
очакваните резултати и при конкретизирането на
урочните теми. Тя може да се реализира в проекти, проучвания, в опитно-изследователска работа
във и извън класната стая, учебни екскурзии сред
природата, посещение на работно място и др.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на компеЗнания, умения и отношения
тентност
Техника и безопас Използва подвижно свързване на части на изделието.
ност
Посочва предназначението на лостовете в техниката и бита.
Използва правилно и безопасно инструменти и материали.
Посочва съоръжения, при които се използва вятърът като алтернативен източник на енергия.
Прилага основни правила за общуване при работа в екип.
Технологии

Изброява начини за студена обработка на хранителни продукти.
Използва пестеливо материали и ресурси при изработване на изделия.
Познава основни правила за отглеждане на домашни животни.
Посочва начини за размножаване на растения чрез засаждане на луковица.
Посочва източници за получаване на текстилните материали.

Инициативност и
предприемчивост

Свързва работа в екип с постигането на обща цел.
Използва наименования на стоки и услуги в практическа работа.
Познава значимостта на популярни професии.
Разбира, че положеният труд се заплаща.

Конструиране и
моделиране

Разчита информация за конструкцията на изделие.
Използва различни информационни източници при изработване на изделия, модели.
Разпознава различни линии в графични изображения при изработване на изделие или модел.
Моделира, като използва разгъвки на отворени кутии.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Планиране
и обработка

Свързва елементи от текстил чрез шиене.
Посочва начини за студена обработка на хранителните продукти.
Познава начини за засаждане на растения чрез луковица.
Посочва основни грижи за домашните животни – хранене, поене, почистване
и подслон.
Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.

студена обработ
ка на хранителни
продукти
засаждане
шиене

Инструменти
и материали

Свързва получаването на хартията и картона с изразходване на природни ре
сурси.
Разпознава растителен и животински произход на текстилните материали.
Разграничава хартията и пластмасата, като сравнява техни свойства.
Прилага начини за обработка на хартия и картон при работа с други материали
с листова форма.
Обяснява ползата от разделното събиране на отпадъци.

пластмаса
текстил

Уреди,
машини,
механизми

Познава предназначението и начина на използване на популярни електроуреди
(прахосмукачка, сешоар).
Посочва основни правила за безопасна работа с електроуреди.
Използва лостов механизъм в конструкции или модели.
Разграничава детайлите в механизъм.

лост
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Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Професии и
предприемачество

Посочва значимостта на всяка професия за общността.
Разбира, че за труда си хората получават заплащане.
Свързва изразходването на парите в семейството със задоволяване на неговите
потребности и желания.
Осъзнава, че изразходването на пари за потребностите и желанията на семейс
твото трябва да се планира.
Познава основна услуга, която ползва (сервиране, подстригване, ремонт) и др.
Познава местата, на които използва основни услуги (сервиране, подстригване
или ремонт).
Познава местата, на които закупува основни стоки за дома.

доход
разход
семеен бюджет

Конструкции и
модели

Изработва модел на обект, който използва вятъра като източник на енергия.
Моделира, като използва подвижно свързване на елементи и модули.
Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни разгъв
ки на отворени кутии.
Прави предложения за решаване на различни задачи чрез техническа рисунка.
Посочва значението на непрекъсната и прекъсната, тънка и дебела линия в
графични изображения.

конструкция
подвижно свърз
ване

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета
във втори клас – 32.
Препоръчително разпределение на часовете
За нови знания

50%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение 44%
За диагностика на входното и на изходното ниво

6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката на предлаганите идеи и решения се
осъществява в процеса на конструиране и моделиране в практическата работа по изработване на
модели и изделия. При оценяването се използват
критерии като външен вид, качество на изпълнение на технологичните операции, функционалност
и др. Практическите умения се оценяват както
чрез отделни задачи, така и чрез комплексната
работа по изработване на модели и изделия, умения за обработване на разнообразни материали.
При оценяване на участието на учениците в проучвателната и опитно-изследователската работа
се вземат предвид уменията за планиране и провеждане на опити и тестване на свойствата на
материалите.
Знанията, свързани с конструирането и моделирането, материалите и техните технологични

свойства, се установяват чрез анализ на изработено изделие. Знанията за техниката и технологиите се установяват чрез задачи, в които учениците да покажат правилно възприети, осмислени и
разбрани правила за безопасна работа с уреди и
апарати, както и умения за конструиране и моделиране по тема. Знанията за хранителните технологии се установяват чрез задачи, решенията на
които предполагат посочване и описване на произхода на хранителните продукти и на студената
и топлинната обработка.
Оценяването, свързано с темата инициативност
и предприемчивост, се основава на продукта от
дейностите, в които участват учениците, като нап
ример устно презентиране на резултата от проектна задача, представление, демонстрация, изложба, базар.
В процеса на текущото оценяване може да
се използват разнообразни техники, включващи
форми на рефлексия (писмена или устна), въпроси в хода на работата или дискусия, самооценка
и взаимна оценка, които имат за цел както да
дадат обратна информация на учителя, така и да
подпомогнат учениците в тяхното учене. Крайното
оценяване проверява резултатите от поставените
самостоятелни или екипни задачи. За целта може
да се използват класически форми като кратки
тестове за оценяване на разбирането на понятията или за степента на овладяване на дадено
умение.
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Образователните дейности са подчинени на
спецификата на конкретните теми и имат междуп
редметен характер. Те са насочени към придобиване на ключови компетентности.
Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

Компетентности
в областта на
българския език

изразяване в писмена и устна форма на български език;
използване на различни източници за проучване и отделяне на съществена информа
ция.

Общуване на
чужди езици

апликиране на популярни надписи на чужд език (оn, off, stop, final, entry, exit) при съз
даване на конструкции и модели.

Математическа
компетентност и основни
компетентности в
областта на
природните науки и
на технологии

използване на графично изображение при работа по изделие;
използване на печатна разгъвка на отворена кутия при изготвянето на модел от картон;
участие в сюжетна игра с използване на модели на прахосмукачка и сешоар;
конструиране на изделие по зададен негов образ, като търси подобие;
изработване на изделие с лостов механизъм;
използване на подвижно свързване на части, елементи или модули.

Дигитална компетентност

събиране на разнообразна информация по определена тема.

Умения за учене

очертаване и изрязване на материали с листова форма;
изработване на модели, изделия от хартия, природни материали, текстил, пластмаса;
използване на различни инструменти и спазване на инструкциите за безопасност.

Социални и граждански
компетентности

участие в сюжетна игра, свързана с популярни професии;
самостоятелно избиране на организацията на дейността – индивидуална, групова.

Инициативност и
предприемчивост

събиране на отпадъчни и опаковъчни материали за конструиране и моделиране;
проучване на местата, където ползва услуги и закупува стоки за дома;
участие в сюжетна игра, свързана с удовлетворяване на потребностите и желанията на
членовете на семейството;
участие в благотворителни дейности (дарения, базари).

Културна компетентност
и умения за изразяване
чрез творчество

рисуване и моделиране на различни по предназначение конструкции, изделия, модели;
изработване на изделия, свързани с подготовката на разнообразни празници и обичаи;
шиене и украсяване на текстилни материали с бод тропоска.

Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и
за здравословен начин
на живот и спорт

засаждане на растения чрез луковици;
почистване на класна стая или детска стая в жилището.

Забележка: Посочените дейности са примерни
и не изчерпват възможностите за изграждане на
междупредметни връзки.
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