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Комплектът по човекът и природата за четвърти 
клас съдържа учебник, учебна тетрадка, електронен 
учебник и книга за учителя.

Неговото създаване има за цел:
 • Да бъдат предоставени възможности на учите-

лите да използват разнообразни методически 
варианти за постигане на дидактически и възпи-
тателни задачи.

 • Да бъдат предложени възможности на учениците 
да усвояват и затвърдяват учебна информация, да 
формират редица компетентности, да бъдат моти-
вирани за учене.

В книгата за учителя са включени:
 • Примерно годишно разпределение на темите по 

човекът и природата.
 • Указания и примерни методически разработки на 

отделни теми от учебното съдържание по човекът 
и природата (подбор на учебни цели, форми и ме-
тоди на обучение, указания за работа с учебника в 
хартиен и електронен вариант и електронни ресур-
си, нагледни средства, форми за оценяване и др.).

 • Насоки за прилагане на формите за оценяване на 
учебните постижения.

 • Приложения, които да улеснят работата на учителя.

2. ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО  
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Учебният предмет човекът и природата допълва и 
надгражда учебното съдържание от трети клас. Той 
цели да обогати представите на четвъртокласниците 
за процесите и явленията в живата и неживата при-
рода. Интегрален по своя характер,  учебният пред-
мет съчетава в себе си знания от различни области 
на познанието, подпомага изучаването на природни-
те науки в следващите степени на образование. За-
това в учебното съдържание е включена биологична, 
физична и химична информация.

Освен обогатяване и надграждане на знания и 
умения учебните програми в четвърти клас предвиж-
дат и развитието на редица компетентности, които да 
позволят на учениците да усвоят техники и умения 
за извършване на опити, проучвания и наблюдения.

Комплектът по човекът и природата  съдържа:
– учебник
– учебна тетрадка
– книга за учителя
– електронен учебник.
Като добавка към този комплект е предоставено и 

учебното помагало Малки изследователи, което е 
част от поредица, която  е позната от първи, втори и 
трети клас. „Малки изследователи“ мотивира учени-
ците да търсят и да научават все повече и повече неща 
за природата, превръща ги в нейни изследователи и 
откриватели. В помагалото са включени забавни из-
следователски задачи, които предполагат самостоя-
телна, партньорска и групова работа. Подходящи са 
не само за работа в часовете по човекът и природата, 
но и за избираемите часове, за следобедните занима-
ния, а също и за работа в смесени класове.

Учебникът по човекът и природата предлага по 
един разтвор за всеки учебен час за нови знания и 
по една страница, предназначена за уроците за зат-
върдяване и за обобщаване на знанията. Входящата 
и изходящата диагностика са под формата на тесто-
ве, които са включени в учебната тетрадка. Всяка 

тема в учебника има идентична структура, която съ-
държа: 

 • уводна задача за актуализиране на знанията и ус-
тановяване на преконцепциите на учениците по 
съответната тема

 • поднасяне на информацията по основната тема
 • задачи за затвърдяване на знания и за формиране 

на умения
 • рубрика „Днес научих“, която обобщава най-важ-

ното ново знание, и рубрика „Да помислим заед-
но“, която поставя проблемен въпрос

 • заключителни обобщаващи въпроси и задачи по 
учебното съдържание.
Уводните и заключителните задачи предпола-

гат учениците да актуализират усвоени знания, 
да разсъждават по темата, да правят обобщения, 
което допринася за развитието на логическото им 
мислене. 

Предложени са различни проекти, които изискват 
работа с партньор и учене в група. Това стимулира 
учениците да бъдат активни и подпомага формиране-
то на социални и граждански компетентности. 

В учебника има дадени инструкции как ученици-
те да планират и да реализират един проект, как да 
се ориентират в информационните източници (ек-
циклопедии, интернет), как да съставят презента-
ция, табло, рекламен материал, работни листове или 
страници от книга, което помага формирането на  
социолингвистична, стратегийна, дискурсна и други 
компетентности.

Продължава представянето на информацията чрез 
таблици и графики, което дава възможност на ученика 
да развие умения да работи стъпка по стъпка с услов-
ни изображения, да извлича информация от тях, да я 
систематизира и да формулира изводи.

Учебникът и учебният комплект отново поставят 
акцент върху активността на ученика. Залага се на 
идеята четвъртокласниците да се превърнат в малки 
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изследователи на природата. Продължава прокарана-
та в трети клас нишка за участието на ученика в раз-
лични разнообразни дейности, които се извършват 
самостоятелно, с партньор или в група. Чрез активно 
включване в провеждането на експерименти, групови 
и индивдуални наблюдения, проучвания, измервания 
се дава възможност на младите откриватели да на-
правят първите стъпки към науката, като формулират 
хипотези, попълват таблици, отразяват резултатите от 
опитите в схеми, сравняват и групират. Такива въз-
можности се предоставят не само в уроците за нови 
знания, но и в тези за затвърдяване и обобщаване на 
знанията. Предложените методи не ограничават уче-
ника в ролята на пасивен слушател и участник в струк-
турирана беседа, а го превръщат в млад „учен“, който 
преоткрива природата и закономерностите в нея.

Особено богати възможности предоставят уро-
ците за обобщаване на знанията. Те предлагат мно-
гообразни варианти за усъвършенстване на редица 
компетентности и за обобщаване на знанията на 

по-високо ниво. Учениците се поставят в ролята на 
изследователи на неживата и живата природа и на 
човешкото тяло. В тях четвъртокласниците могат да 
изпълняват задачи с различно равнище на трудност.

Към учебника има АЗБУЧНИК на новите поня-
тия, които са заложени в програмата на МОН.

Учебната тетрадка включва тестове за опреде-
ляне на входното и изходното равнище на знанията 
и уменията на учениците. Всяка страница от нея е 
посветена на тема от учебника. Всяка тема започва 
с рубриката „Запиши най-важното“, като се отгова-
ря на въпрос и се използват ключови думи (новите 
понятия) по темата. В тетрадката са предложени за-
нимателни задачи и дидактични игри, които имат за 
цел чрез играта да затвърдят знания и да формират 
умения у учениците. 

Електронният учебник съдържа разнообразни 
ресурси за работа с учениците – видеоклипове с опи-
ти, галерии, презентации, интерактивни игри и задачи,  
инструкции към учениците за изпълнението им.

3. КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА  
НА УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 

Контролът и проверката са неделима част от учеб-
ния процес по човекът и природата. Чрез тях учителят 
може да получи обратна връзка за нивото и степента, 
до която са усвоени знанията и уменията от учениците. 

В обучението по човекът и природата в четвърти 
клас могат да се използват различни форми на про-
верка на знанията и уменията: устна, тестова, гра-
фична, практическа (Мирчева, 2004). 

Съществуват и възможности да се оценят инди-
видуалните постижения на ученика и в процеса на 
партньорската и груповата работа.

Устна проверка
Най-често тя се провежда фронтално чрез бесе-

да или групова дискусия. Чрез тези методи учителят 
може да установи доколко учениците са усвоили 
учебното съдържание, дали техните представи за 
изучените обекти и явления са точни, какви са пре-
концепциите на четвъртокласниците.

Тестова проверка
Тестове могат да се провеждат в началото и в 

края на учебната година, а също и в края на даден 
раздел. Според учебната програма са предвидени 
два часа за проверка на знанията, които могат да 
се проведат в началото като предварителен тест и в 
края на учебната година като заключителен тест за 
установяване съответно на входното и на изходното 
ниво на знанията и уменията. Получените отговори 
могат да покажат резултатите от образователния 
процес. В учебната тетрадка са приложени пример-
ни тестове, чрез които може да бъде диагностици-
рано входното и изходното равнище на знанията и 
на уменията на учениците.

В електронните ресурси учителите могат да наме-
рят и да ползват тестове за текуща проверка и оценка 
на усвоените знания и умения на учениците в края на 
всеки от шестте раздела. Това дава възможност да 
се използват интерактивните методи и в процеса на 
контрол и проверка на учебните постижения.

Графична проверка
За провеждането на бърза графична проверка 

могат да се използват графични дидактични игри. 
Тук се използват схеми и рисунки. Според учебната 
програма се предвижда учениците да обясняват по 
схема природни процеси и явления, да разпознават 
частите на цвета на растенията, етапите на развитие 
и размножаване на организмите, да назовават орга-
ните, които участват в процесите дишане, хранене и 
размножаване.

Практическа проверка
Чрез нея се установява до каква степен учениците 

могат да прилагат усвоени знания, техники и умения 
в различни практически дейности при извършване на 
опити, проучвания и наблюдения. 

Проверка на партньорската  
и на груповата работа

За оценяването на резултатите по време на обу-
чение в група или с партньор се използват набор от 
традиционни и нови методи. 

Оценяването е обвързано не само с проверка на 
придобитите знания, но и с формираните нови уме-
ния на учениците. Важен метод за оценяване на ре-
зултатите от работата в група е наблюдението. Чрез 
него могат да се констатират нивото на формираните 
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компетентности, а също и  трудностите, които децата 
срещат в обучението при комуникацията с останали-
те. За тази  цел трябва да се конкретизират подхо-
дящи критерии за наблюдение. Документира се не 
само резултатът, но и процесът на учене, оценява се 
не само работата на личността, но и на групата и др.

Апел и Кнол (Apel/Knoll, 2004, с. 133) посочват 
следните пунктове за наблюдение:

 • ученикът показва интерес и готовност за ра-
бота

 • взема участие в изпълнението на задачите
 • ръководи групата, като доминира, но е продуктивен
 • предлага идеи за проекта
 • изпълнява бързо задачите и размишлява
 • разпознава самостоятелно необходимостта от да-

дено действие
 • бързо се адаптира към нови ситуации
 • търси изход от трудни ситуации
 • има идеи за оформянето на продукта
 • оформя презентацията.

Авторите предлагат и критерии за оценяване на 
социалното поведение на ученика:

 • присъединява се към групата
 • подкрепя другите като партньор
 • придържа се към уговорки и срокове
 • съобразява се с другите при работата с тях
 • приема въпросите, съветите и желанията на другите
 • споделя с партньорите си информация
 • понякога поема допълнителни задачи, за да под-

крепи другите.
Работата на групите може да се оцени и чрез 

крайния продукт, а също и чрез умението на учени-
ците да го презентират пред останалите (Мирчева, 
2013) (табл. 1 и 2).

Важен момент от оценяването е документирането 
на постиженията, свързани с изработения продукт 
от проекта. Оценява се неговото качество, неговата 
значимост. Тук се проверяват и уменията на учени-
ците да подберат и групират подходящата информа-
ция по избраната тема, да подредят информацията 
така, че тя да бъде възприета и разбрана по-лесно 
от зрителите, да съчетаят текст и картини или дру-
ги изразни средства по подходящ начин, да оформят 
продукта естетически и др.

Специално внимание заслужава и начинът, по 
който е представен продуктът. Така се измерва до 
каква степен са формирани редица методически и 
организационни умения, свързани с презентиране-
то на резултатите от работата – дали представянето 
е атрактивно, дали е в състояние да представи про-
дукта разбираемо и в най-добра светлина, дали в 
презентирането се включват всички участници и др.

Процесът на работа може да бъде прекъсван от 
дискусия, в която могат да бъдат коментирани както 
текущите резултати, така и трудностите, които уче-

ниците са срещнали при изпълнението на задачата. 
Резултатите могат да се оценят и чрез създадени-

те от учениците дневници, проектни папки или порт-
фолио на проекта с резултатите от работата. 

Таблица 1
Критерии за оценяване на крайния продукт  
(на резултатите от проекта) от груповото  
обучение (Мирчева, 2013)

Критерии J K L
Подбран е подходящ вариант  
за оформянето на продукта  
и за представянето на резултатите.
Продуктът съдържа всички  
информационни елементи.
Направен е добър синхрон между 
резултатите от теоретичното  
проучване и практическото  
приложение на знанията.
Направено е добро съчетание между 
текстова и визуална информация.
Продуктът е издържан  
от естетическа гледна точка.
Продуктът е оригинален.
Продуктът има атрактивен вид.

Таблица 2
Критерии за оценяване на презентацията  
на учениците (Мирчева, 2013)

Критерии J K L
Избран е подходящ подход  
за представянето на продукта.

Представя всички информационни 
елементи на продукта.

Представя процеса на създаване  
на продукта.

Представя предимствата на  
продукта/на получените резултати.

Представлява добро съчетание  
от словото на презентиращия  
и визуалното представяне  
на готовите резултати.

Презентирането е оригинално.

Представянето е атрактивно.

Оценяването може да се осъществи на три равни-
ща – съдържателно (какво учебно съдържание е усво-
ено), процесуално (какви умения са придобили уче-
ниците) и социално (усвоени ли са социални умения).
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4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище ...................................................................... Град ..............................................................................

 Утвърждавам: ............................................................
 Директор:                   (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ЗА УЧЕБНАТА .................../................... ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 34 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение ЗЗ и ЗО 32 часа

Уроци за диагностика на входно и изходно ниво ДВН и ДИН 2 часа

Годишен хорариум: 68 часа 

Срочен: Първи срок – 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа
 Втори срок – 16 седмици х 2 часа седмично = 32 часа

Изготвил: .....................................................
                            (име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9 1 Какво знам 

в началото 
на четвърти клас? –  
входяща диагностика

Чрез провеждане на теста се констатира входното равнище на зна-
нията и уменията на учениците. 

Установяват се предварителните концепции на учениците по теми, 
които ще се изучават през годината.

● беседа за актуализиране на знанията
● фронтална работа с учениците, която ще ги подготви за провеждане на тестовата проверка

9 1 Вещества – свойства и 
употреба – НЗ

Сравнява тела и вещества, използвани във всекидневието, по 
техните свойства – горят ли, привличат ли се от магнит, про-
веждат или не провеждат топлина, разтварят ли се във вода, 
плават или потъват (по-тежки или по-леки от водата).

Различава телата и веществата, които човек използва, заради свой-
ствата им – топлоизолатори, добри проводници на топлина, магни-
ти, горива и др.

Формулира изводи от извършените наблюдения:
– свойствата на телата зависят от свойствата на веществата,  

от които са изградени
– свойствата на веществата и материалите определят тяхната упо-

треба. 

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците за свойствата на веществата
● изброяване на тела, които учениците използват, назоваване на свойствата, които определят 

тяхната употреба
● извършване на опити за установяване свойствата на веществата
● дискусия за връзката между свойствата на веществата, свойствата на телата и тяхната 

употреба
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● запис на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни понятия) по темата
● изпълняване на графична дидактична игра

9 2 Почва – НЗ Назовава съставните части на почвата (пясък, глина, хумус, 
камъчета, въздух, вода) и факторите, от които зависи нейното пло-
дородие.

Осъзнава връзката плодородие на почвата – хумус.
Изброява дейности на човека, които поддържат плодородие-

то на почвата.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците за почвата и за нейното значение
● наблюдение на почвата и откриване на някои от нейните съставки
● описване на резултатите от наблюдението
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 
● допълване на празноти в текст, като се използват усвоени нови понятия
● попълване на мисловна карта
● дискусия за осмисляне на взаимовръзката човек – природа и значението на дейностите за 

опазване плодородието на почвата.

9 2 Да използваме 
свойствата 
на веществата – ЗЗ

Сравнява вещества, използвани във всекидневието, по техните 
свойства – горят ли, привличат ли се от магнит, провеждат ли топли-
на, разтварят ли се във вода, плават или потъват (по-тежки или по-ле-
ки от водата).

Изброява вещества, които човек използва заради свойствата им.
Дава примери за употреба на материали заради свойствата на ве-

ществата, от които са изградени.
Участва в изпълнението на групова задача.
Извършва опити с тела и вещества.

● беседа за актуализиране на знанията за връзката вещества – свойства – употреба
● фронтална работа с учениците, която ще ги подготви за успешното провеждане на груповата 

задача – изработване на игра, чрез която да се провери магнитното свойство на веществата
● извършване на опити
● систематизиране на резултатите от проведените игри и опити
● работа по рубриката Да помислим заедно
● запис на най-важното от урока като отговор на въпрос по темата

10 3 Да наблюдаваме 
почвата – ЗЗ

Изброява съставните части на почвата.
Прави връзка между плодородието и съдържанието на хумус в 

почвата.
Назовава факторите, от които зависи поддържане на нейното пло-

дородие.

● дискусия за актуализиране на знанията по темата – съставни части на почвата и тяхното 
значение за  плодородието

● извършване на опити и формулиране на изводи след анализ на резултатите от тях
● запис на най-важното от урока като отговор на въпрос по темата
● работа по рубриката Да  помислим заедно и формулиране на извод за връзката  

състав на почвата – плодородие 
● систематизиране на резултати в таблици
● анализ на текст и отговор на поставен въпрос по неговото съдържание
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● запис на най-важното от урока като отговор на въпрос по темата
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10 3 Измерване 

на температурата – НЗ
Запознава се с устройството на термометъра.
Измерва температурата на вода, въздух и телесна температура в 

градуси по Целзий (°С).
Борави с новите понятия – температура, градус по Целзий.
Записва правилно мерната единица за температура (°С). 

● беседа за установяване на детските преконцепции по темата
● дискусия за необходимостта от измерване на температурата на въздуха, водата и на телесната 

температура
● извършване на опит и описване на резултатите от него
● извършване на измервания на температурата 
● тълкуване и отчитане на резултати в таблици
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 
● тестова проверка за получаване на обратна информация

10 4 Състояния 
на водата – НЗ

Разпознава трите състояния на водата – лед, вода и водни пари.
Проследява и описва въз основа на опити преходите между трите 

състояния на водата при нагряване и охлаждане – топене, замръзване, 
изпарение, втечняване.

● уводна беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата
● извършване на опити и обсъждане на резултатите от тях
● попълване на схеми и формулиране на изводи, като се използват получените нови знания
● работа с основен текст – водата в природата и нейните състояния
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 

10 4 Да бъдем 
метеоролози – ЗЗ

Работа с текст, определяне на вида (научен, художествен), извли-
чане на информация.

Измерва температурата на вода, въздух и телесна температура  
в градуси по Целзий.

Развива уменията за работа в група.

● беседа за актуализиране на знанията, свързани с измерване и отчитане на температурата
● анализ на текст, който представя значимостта на професията на метеоролога
● работа в групи – извършване на измервания, попълване на таблици и схеми, изработване на 

графика, като се използват конкретни данни
● споделяне на придобит опит от извършените изследователски дейности
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното като отговор на въпрос
● формулиране на извод

10 5 Да проследим 
промените 
в състоянието 
на водата – ЗЗ

Проследява и описва въз основа на опити преходите между трите 
състояния на водата при нагряване и охлаждане – топене, замръзване, 
изпарение, втечняване.

Разчита схеми, модели на опитни постановки и използва усвоени 
знания за формулиране на изводи.

● обсъждане на причините за промяната на състоянията на водата
● разчитане на модели на опитни постановки, коментиране и формулиране на изводи, като се 

използват усвоените знания за процесите топене, замръзване, изпарение и втечняване
● коментар на етапите на експеримента Да си направим „ледени бои“ за рисуване
● рисуване с „ледени бои“, организиране на изложба с творбите на учениците
● работа по рубриката Да помислим заедно
● записване на най-важното, като се отговаря на въпрос и се използват усвоени знания

10 5 Кръговрат на водата  
в природата – НЗ

Описва по схема кръговрата на водата в природата. ● фронтална работа с класа – беседа за промяната на водата от едно състояние в друго и коя е 
основната причина за това

● описване по схема на кръговрата на водата в природата 
● прилагане на практика на усвоените знания, за да се довърши схемата за кръговрата на водата
● извършване на опити, обсъждане на резултатите от тях и формулиране на изводи за 

изпарението на водата в природата
● дискусия за причините за кръговрата на водата в природата 
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обощаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 
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Проследява и описва въз основа на опити преходите между трите 
състояния на водата при нагряване и охлаждане – топене, замръзване, 
изпарение, втечняване.

Разчита схеми, модели на опитни постановки и използва усвоени 
знания за формулиране на изводи.

● обсъждане на причините за промяната на състоянията на водата
● разчитане на модели на опитни постановки, коментиране и формулиране на изводи, като се 

използват усвоените знания за процесите топене, замръзване, изпарение и втечняване
● коментар на етапите на експеримента Да си направим „ледени бои“ за рисуване
● рисуване с „ледени бои“, организиране на изложба с творбите на учениците
● работа по рубриката Да помислим заедно
● записване на най-важното, като се отговаря на въпрос и се използват усвоени знания

10 5 Кръговрат на водата  
в природата – НЗ

Описва по схема кръговрата на водата в природата. ● фронтална работа с класа – беседа за промяната на водата от едно състояние в друго и коя е 
основната причина за това

● описване по схема на кръговрата на водата в природата 
● прилагане на практика на усвоените знания, за да се довърши схемата за кръговрата на водата
● извършване на опити, обсъждане на резултатите от тях и формулиране на изводи за 

изпарението на водата в природата
● дискусия за причините за кръговрата на водата в природата 
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обощаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 
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Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10 6 Видове валежи – НЗ Описва основните видове валежи – дъжд, сняг, град.

Свързва опбразуването на видовете валежи с кръговрата на вода-
та и промяната на нейните състояния.

Участва в изработване на план и организиране на среща –  
интервю с метеоролог.

● беседа за кръговрата на водата в природата – актуализиране на знанията
● разчитане на информация, представена чрез картини и таблици, тълкуване на резултати и 

формулиране на изводи
● използване на усвоени знания за допълване на научен текст
● формулиране на въпроси за провеждане на интервю с метеоролог
● провеждане на интервю с метеоролог (при липса на подобна възможност може да се 

организира игра – „Интервю с метеоролог“)
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 
6 Замърсители на 

природата – НЗ
Изброява замърсителите на въздуха, водата и почвата  

и начините на опазването им.
Представя свои тези и ги доказва, като използва информация  

от различни източници – учебник, енциклопедии, интернет и др. 

● дискусия за припомняне на познати замърсители на природата
● изброяване на нови източници за замърсяване на въздуха, водата и почвата
● използване на дигитални устройства за получаване на допълнителна информация по темата за 

замърсяване на световния океан.
● групова работа – дискусия по дадена тема, изказване на теза и привеждане на доказателства 
● работа по рубриката Да помислим заедно, формулиране на обобщения
● записване на най-важното от урока, като се използват усвоени знания при отговора на въпрос 

по темата
10 7 Проект „Опазваме 

чистотата на 
природата“ – ЗО

Изброява замърсителите на въздуха, водата и почвата 
Обсъжда начини за опазване на чистотата на природата 

● беседа за замърсителите на околната среда – актуализиране на знанията
● фронтална работа с класа – припомняне на най-важното, като отговарят устно на въпросите, 

зададени в учебника
● обсъждане на описаното проучване на четвъртокласниците за чистотата на околната среда 
● отразяване на резултатите от проучванието в таблица и формулиране на изводи
● организиране на подобно наблюдение върху замърсеността на водата в близост до учебното 

заведение
● дискусия по темата – дейности, които могат да се приложат за опазване на околната среда в 

селището
● решаване на тест за текуща проверка на знанията

10 7 Движение  
на телата – НЗ

Разпознава видове движение на телата – праволинейно, криво-
линейно, въртене, трептене. 

● уводна беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата, споделяне на 
предварителен опит

● извършване на различни движения от учениците по предварително очертани контури/маршрути
● работа с основен текст, разчитане на информация, представена чрез схеми и таблици и 

назоваване на видовете движения, извършени от тела, които наблюдаваме във всекидневието
● попълване на таблици и схеми, като се използват новите понятия – разпознаване на видове 

движение, отбелязване на вярно твърдение, номериране
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 
11 8 Трептене и звук – НЗ Свързва понятията трептене и звук 

Посочва примери за трептящи тела, които издават звук.
Илюстрира с примери вредното влияние на шума и силните зву-

ци върху здравето на човека.

● фронтална работа с класа за актуализиране на знанията за трептенето като вид движение
● беседа за различни източници на звук
● разчитане на информация, представена чрез схема и назоваване на телата, които издават 

различни по сила звуци 
● допълване на текст с усвоените нови понятия
● игра на въображение – изработване на карта на звуците
● изброяване на тела, които издават звуци и шумове
● прочит на любопитна информация
● дискусия за източниците на звук и шум и тяхното влияние върху здравето на човека
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10 6 Видове валежи – НЗ Описва основните видове валежи – дъжд, сняг, град.

Свързва опбразуването на видовете валежи с кръговрата на вода-
та и промяната на нейните състояния.

Участва в изработване на план и организиране на среща –  
интервю с метеоролог.

● беседа за кръговрата на водата в природата – актуализиране на знанията
● разчитане на информация, представена чрез картини и таблици, тълкуване на резултати и 

формулиране на изводи
● използване на усвоени знания за допълване на научен текст
● формулиране на въпроси за провеждане на интервю с метеоролог
● провеждане на интервю с метеоролог (при липса на подобна възможност може да се 

организира игра – „Интервю с метеоролог“)
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 
6 Замърсители на 

природата – НЗ
Изброява замърсителите на въздуха, водата и почвата  

и начините на опазването им.
Представя свои тези и ги доказва, като използва информация  

от различни източници – учебник, енциклопедии, интернет и др. 

● дискусия за припомняне на познати замърсители на природата
● изброяване на нови източници за замърсяване на въздуха, водата и почвата
● използване на дигитални устройства за получаване на допълнителна информация по темата за 

замърсяване на световния океан.
● групова работа – дискусия по дадена тема, изказване на теза и привеждане на доказателства 
● работа по рубриката Да помислим заедно, формулиране на обобщения
● записване на най-важното от урока, като се използват усвоени знания при отговора на въпрос 

по темата
10 7 Проект „Опазваме 

чистотата на 
природата“ – ЗО

Изброява замърсителите на въздуха, водата и почвата 
Обсъжда начини за опазване на чистотата на природата 

● беседа за замърсителите на околната среда – актуализиране на знанията
● фронтална работа с класа – припомняне на най-важното, като отговарят устно на въпросите, 

зададени в учебника
● обсъждане на описаното проучване на четвъртокласниците за чистотата на околната среда 
● отразяване на резултатите от проучванието в таблица и формулиране на изводи
● организиране на подобно наблюдение върху замърсеността на водата в близост до учебното 

заведение
● дискусия по темата – дейности, които могат да се приложат за опазване на околната среда в 

селището
● решаване на тест за текуща проверка на знанията

10 7 Движение  
на телата – НЗ

Разпознава видове движение на телата – праволинейно, криво-
линейно, въртене, трептене. 

● уводна беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата, споделяне на 
предварителен опит

● извършване на различни движения от учениците по предварително очертани контури/маршрути
● работа с основен текст, разчитане на информация, представена чрез схеми и таблици и 

назоваване на видовете движения, извършени от тела, които наблюдаваме във всекидневието
● попълване на таблици и схеми, като се използват новите понятия – разпознаване на видове 

движение, отбелязване на вярно твърдение, номериране
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата 
11 8 Трептене и звук – НЗ Свързва понятията трептене и звук 

Посочва примери за трептящи тела, които издават звук.
Илюстрира с примери вредното влияние на шума и силните зву-

ци върху здравето на човека.

● фронтална работа с класа за актуализиране на знанията за трептенето като вид движение
● беседа за различни източници на звук
● разчитане на информация, представена чрез схема и назоваване на телата, които издават 

различни по сила звуци 
● допълване на текст с усвоените нови понятия
● игра на въображение – изработване на карта на звуците
● изброяване на тела, които издават звуци и шумове
● прочит на любопитна информация
● дискусия за източниците на звук и шум и тяхното влияние върху здравето на човека
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11 8 На състезание – ЗЗ Разпознава различните видове движение на тела – праволинейно,  

криволинейно, въртене, трептене.
Работи в група – изговяне на схема.

● беседа – актуализиране на знанията за видовете движения на телата
● сравняване на движението на различни тела – по зададени маршрути и по данни от таблица
● разчитане на информация, представена чрез схеми и снимки – определяне и записване на 

видове движения, отбелязване със стрелки на видовете движения
● изработване на маршрути за състезание, които включват различни видове движения
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

11 9 Източници  
на звуци – ЗЗ

Посочва примери за трептящи тела, които издават звук.
Прави опити, които свързват трептеннето и звука на телата.  

Формулира изводи.
Илюстрира с примери вредното влияние на шума и силните звуци 

върху здравето на човека.

● беседа за различни източници на звуци 
● разчитане на информация, представена чрез схема и назоваване на телата, които издават 

различни по сила звуци 
● извършване на опити, свързани с разпространението на звуците – по въздуха и в различни 

материали
● отбелязване на резултати от опити в таблици
● дискусия относно резултатите от извършените опити, формулиране на изводи
● групиране на информация
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания
11 9 Как се разпространява 

светлината – НЗ
Назовава различни източници на светлина – с висока темпера-

тура и които не са нагрети.
Проверява опитно праволинейното разпространение на свет-

лината.

● беседа за източници на светлина, които са познати на учениците и откриване на нови такива, 
като се прави връзка между излъчването на светлината и температурата на тялото 

● извършване на опит, който доказва праволинейното разпространение на светлината – 
поставяне на хипотеза, проверка чрез опита, формулиране на изводи след коментар на 
резултатите от опита

● обсъждане на примери за праволинейно разпространение на светлината
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
11 10 Сила – НЗ Запознава се с понятието сила и видовете сили (мускулна сила, 

земно притегляне, триене), посока и големина на силата.
Илюстрира с примери как силите (мускулна сила, земно притегля-

не, триене) влияят на движението и/или променят формата на телата.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата, свързани с жизнения им опит
● изброяване на различни видове сили
● илюстриране с примери как силите (мускулна сила, земно притегляне, триене) влияят на 

движението и/или променят формата на телата
● разчитане на информация, представена чрез снимки и схеми – посока на силата, големина на 

силата
● извършване на опити, свързани с използване на мускулна сила (повдигане на книги, пускане 

на топка от високо, дърпане на въже и др.), отбелязване на посоката на приложената мускулна 
сила (по картини)

● проверка на усвоените знания, като се ограждат правилните твърдения
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

11 10 Видове енергия – НЗ Запознава се с понятието енергия и прави връзката  
работа на телата – енергия.

Изброява различни видове енергия – енергия на движението,  
топлинна енергия, слънчева енергия, енергия от горива и храни.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата „Енергия“
● изброяване на примери за различни видове енергия, представени чрез тематично подбрани 

картини
● изброяване на примери за това как хората използват някои видове енергия – работа по схема
● попълване на текст, като се използват новите знания за видовете енергия
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11 8 На състезание – ЗЗ Разпознава различните видове движение на тела – праволинейно,  

криволинейно, въртене, трептене.
Работи в група – изговяне на схема.

● беседа – актуализиране на знанията за видовете движения на телата
● сравняване на движението на различни тела – по зададени маршрути и по данни от таблица
● разчитане на информация, представена чрез схеми и снимки – определяне и записване на 

видове движения, отбелязване със стрелки на видовете движения
● изработване на маршрути за състезание, които включват различни видове движения
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

11 9 Източници  
на звуци – ЗЗ

Посочва примери за трептящи тела, които издават звук.
Прави опити, които свързват трептеннето и звука на телата.  

Формулира изводи.
Илюстрира с примери вредното влияние на шума и силните звуци 

върху здравето на човека.

● беседа за различни източници на звуци 
● разчитане на информация, представена чрез схема и назоваване на телата, които издават 

различни по сила звуци 
● извършване на опити, свързани с разпространението на звуците – по въздуха и в различни 

материали
● отбелязване на резултати от опити в таблици
● дискусия относно резултатите от извършените опити, формулиране на изводи
● групиране на информация
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания
11 9 Как се разпространява 

светлината – НЗ
Назовава различни източници на светлина – с висока темпера-

тура и които не са нагрети.
Проверява опитно праволинейното разпространение на свет-

лината.

● беседа за източници на светлина, които са познати на учениците и откриване на нови такива, 
като се прави връзка между излъчването на светлината и температурата на тялото 

● извършване на опит, който доказва праволинейното разпространение на светлината – 
поставяне на хипотеза, проверка чрез опита, формулиране на изводи след коментар на 
резултатите от опита

● обсъждане на примери за праволинейно разпространение на светлината
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
11 10 Сила – НЗ Запознава се с понятието сила и видовете сили (мускулна сила, 

земно притегляне, триене), посока и големина на силата.
Илюстрира с примери как силите (мускулна сила, земно притегля-

не, триене) влияят на движението и/или променят формата на телата.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата, свързани с жизнения им опит
● изброяване на различни видове сили
● илюстриране с примери как силите (мускулна сила, земно притегляне, триене) влияят на 

движението и/или променят формата на телата
● разчитане на информация, представена чрез снимки и схеми – посока на силата, големина на 

силата
● извършване на опити, свързани с използване на мускулна сила (повдигане на книги, пускане 

на топка от високо, дърпане на въже и др.), отбелязване на посоката на приложената мускулна 
сила (по картини)

● проверка на усвоените знания, като се ограждат правилните твърдения
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

11 10 Видове енергия – НЗ Запознава се с понятието енергия и прави връзката  
работа на телата – енергия.

Изброява различни видове енергия – енергия на движението,  
топлинна енергия, слънчева енергия, енергия от горива и храни.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата „Енергия“
● изброяване на примери за различни видове енергия, представени чрез тематично подбрани 

картини
● изброяване на примери за това как хората използват някои видове енергия – работа по схема
● попълване на текст, като се използват новите знания за видовете енергия
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11 11 Използване на видовете  

енергия – НЗ
Запознава се с получаването и използването на енергия  

в миналото и в наши дни.
Илюстрира с примери използването и преобразуването на енер-

гията в бита, в транспорта и от живите организми.
Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво  

я използват.

● беседа за използването на енергията във всекидневието на човека в миналото и днес
● изброяване на примери за използване на енергията в бита, в транспорта и от живите 

организми, обсъждане по картини
● обясняване как се предава енергията между организмите в хранителните вериги
● записване на примери за електрически уреди, които преобразуват електрическата енергия в 

енергия на движението, в топлинна енергия, в светлинна енергия
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

11 11 Различни сили – ЗЗ Илюстрира с примери как силите (мускулна сила, земно притегля-
не, триене) влияят на движението и/или променят формата  
на телата.

● беседа за актуализиране на знанията за различните видове сили и начините за означаване на 
тяхната посока и големина

● разчитане на информация, представена чрез снимки – какви сили действат, каква е тяхната 
посока и сила

● извършване на опит „Силата задвижва телата“, анализ на резултатите, попълване на таблица 
и отговаряне на въпроси

● отговор на въпрос след анализ на допълнителен текст
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

12 12 Различни източници 
на енергия – ЗЗ

Изброява различни видове енергия – енергия на движението, то-
плинна енергия, слънчева енергия, енергия от горива и храни.

Илюстрира с примери използването и преобразуването на елек-
трическата енергия.  

● фронтална работа с класа – на базата на своя жизнен опит учениците посочват уреди, които 
използват електрическа енергия

● извършване на опит за влиянието на слънчевата енергия, тълкуване на резултатите, 
формулиране на изводи

● тълкуване на схема и използването на информацията от нея за изработването на мисловна 
карта 

● анализ на текст и отговаряне на въпрос по съдържанието му
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

12 12 Замърсяване на 
околната среда – НЗ

Свързва замърсяването на околната среда с добиването на енергия 
чрез изгаряне на природни горива. 

Дава примери за чиста енергия и начини за нейното получаване. 
Осмисля взаимовръзката човек – природа и значението на околна-

та среда за осигуряване на здравословен живот на хората.
Осъзнава личната отговорност за опазване чистотата на природата.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата, даване на примери за 
замърсяване на природата чрез изгарянето на природни горива

● работа с различни информационни източници и използване на дигитални устройства за 
търсене на допълнителна информация по изучаваното учебно съдържание

● дискусия – споделяне и записване на инициативи за включване на учениците в дейности за 
опазване на околната среда

● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

12 13 Движение  
и енергия – ЗО

Разпознава различни видове движение на телата. 
Може опитно да докаже праволинейното разпространение  

на светлината.
Определя как различните сили действат върху телата.
Изброява различните видове енергия и начините за тяхното  

получаване, използване и преобразуване.

● беседа – припомяне на най-важното от изучения раздел
● определяне и сравняване на видовете движение (по картини)
● извличане на информация от предложени опитни постановки и формулиране на изводи
● анализ на текст и отговаряне на въпрос по неговото съдържание
● обясняване на действието на различни сили и отбелязване със стрелки на тяхната посока и 

големина (по картини)
● работа в група – формулиране на въпроси за организиране на минивикторина
● решаване на тест за текуща проверка на знанията 
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес
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се
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иц
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11 11 Използване на видовете  

енергия – НЗ
Запознава се с получаването и използването на енергия  

в миналото и в наши дни.
Илюстрира с примери използването и преобразуването на енер-

гията в бита, в транспорта и от живите организми.
Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво  

я използват.

● беседа за използването на енергията във всекидневието на човека в миналото и днес
● изброяване на примери за използване на енергията в бита, в транспорта и от живите 

организми, обсъждане по картини
● обясняване как се предава енергията между организмите в хранителните вериги
● записване на примери за електрически уреди, които преобразуват електрическата енергия в 

енергия на движението, в топлинна енергия, в светлинна енергия
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

11 11 Различни сили – ЗЗ Илюстрира с примери как силите (мускулна сила, земно притегля-
не, триене) влияят на движението и/или променят формата  
на телата.

● беседа за актуализиране на знанията за различните видове сили и начините за означаване на 
тяхната посока и големина

● разчитане на информация, представена чрез снимки – какви сили действат, каква е тяхната 
посока и сила

● извършване на опит „Силата задвижва телата“, анализ на резултатите, попълване на таблица 
и отговаряне на въпроси

● отговор на въпрос след анализ на допълнителен текст
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

12 12 Различни източници 
на енергия – ЗЗ

Изброява различни видове енергия – енергия на движението, то-
плинна енергия, слънчева енергия, енергия от горива и храни.

Илюстрира с примери използването и преобразуването на елек-
трическата енергия.  

● фронтална работа с класа – на базата на своя жизнен опит учениците посочват уреди, които 
използват електрическа енергия

● извършване на опит за влиянието на слънчевата енергия, тълкуване на резултатите, 
формулиране на изводи

● тълкуване на схема и използването на информацията от нея за изработването на мисловна 
карта 

● анализ на текст и отговаряне на въпрос по съдържанието му
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

12 12 Замърсяване на 
околната среда – НЗ

Свързва замърсяването на околната среда с добиването на енергия 
чрез изгаряне на природни горива. 

Дава примери за чиста енергия и начини за нейното получаване. 
Осмисля взаимовръзката човек – природа и значението на околна-

та среда за осигуряване на здравословен живот на хората.
Осъзнава личната отговорност за опазване чистотата на природата.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата, даване на примери за 
замърсяване на природата чрез изгарянето на природни горива

● работа с различни информационни източници и използване на дигитални устройства за 
търсене на допълнителна информация по изучаваното учебно съдържание

● дискусия – споделяне и записване на инициативи за включване на учениците в дейности за 
опазване на околната среда

● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

12 13 Движение  
и енергия – ЗО

Разпознава различни видове движение на телата. 
Може опитно да докаже праволинейното разпространение  

на светлината.
Определя как различните сили действат върху телата.
Изброява различните видове енергия и начините за тяхното  

получаване, използване и преобразуване.

● беседа – припомяне на най-важното от изучения раздел
● определяне и сравняване на видовете движение (по картини)
● извличане на информация от предложени опитни постановки и формулиране на изводи
● анализ на текст и отговаряне на въпрос по неговото съдържание
● обясняване на действието на различни сили и отбелязване със стрелки на тяхната посока и 

големина (по картини)
● работа в група – формулиране на въпроси за организиране на минивикторина
● решаване на тест за текуща проверка на знанията 
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единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
12 13 Нашата планета  

Земя – НЗ
Описва формата на Земята и нейното движение – въртене около 

оста ѝ.
Свързва въртенето на Земята около нейната ос със смяната на 

деня и нощта и продължителността на денонощието. 

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата
● коментар на снимки, които показват формата на Земята
● тълкуване на схеми, които показват въртенето на Земята около оста ѝ
● обясняване на връзката между въртенето на Земята около оста ѝ със смяната на деня и нощта
● разчитане на информация по картина – свързване на изгрева и залеза на Слънцето с посоките 

на света, проследяване на пътя на Слънцето по небосклона през деня 
● извършване на опит, тълкуване на резултатите от него, формулиране и записване на изводи
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
12 14 Движението на Земята 

около Слънцето – НЗ
Описва движението на Земята по орбита около Слънцето.
Свързва обикалянето на Земята около Слънцето с понятието  

година. 

● беседа – представяне на въртенето на Земята около Слънцето и извеждане на новите понятия – 
орбита, година

● ориентиране по схеми, които демонстрират движението на Земята около Слънцето
● работа с текстове, които дават допълнителна информация по темата
● наблюдение по даден ориентир –  движение на Слънцето по небосклона през различните 

части на деня
● получаване на допълнителна информация по темата, като се ползват поместените схеми в учебника
● изпълнение на задачи от тетрадката, като се използват натрупани знания по темата – 

дорисуване на лъчите на Слънцето, отговаряне на въпроси
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
12 14 Слънцето  

и Луната – НЗ
Прави разлика между планета и звезда.
Описва Слънцето като звезда (източник на светлинна енергия).
Описва Луната като естествен спътник на Земята.

● беседа за значението на Слънцето за живота на Земята
● описване и сравняване на небесните тела звезда и планета
● обясняване на значението на Слънцето като източник на светлинна и топлинна енергия и 

попълване на мисловна карта
● наблюдение на нощното звездно небе – отразяване на резултатите от наблюденията и за 

споделяне на впечатленията (създаване на кратък текст)
● представяне на Луната като естествен спътник на Земята
● разглеждане на снимки, които показват различни фази на Луната
● поставяне на задача – наблюдаване на процеса на промяна на формата на Луната в определен 

период от време и отбелязване на резултатите от наблюдението (чрез рисунки)
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
1 15 Планетите 

от Слънчевата 
система – НЗ

Изброява и описва планетите от Слънчевата система.
Разпознава отделните планети по техни изображения и описания.
Разделя планетите на вътрешни и външни според отдалечеността 

им от Слънцето.

● споделяне на наблюденията на нощното небе
● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по новата тема
● ориентиране по схеми, назоваване на планетите в Слънчевата система
● демонстриране на модел на Слънчевата система
● попълване на имената на планетите в схема
● разпознаване на правилни и неправилни твърдения
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
1 15 Земята

 и Слънчевата  
система – ЗО (1. час)

Описва движенията на Земята.
Назовава по схема планетите от Слънчевата система.
Прави разлика между звезда, планета и спътник.

● уводна беседа за актуализиране на знанията по темите от раздела
● предварителна подготовка за посещение в обсерватория – работа с текст, който описва 

обсерваторията на връх Рожен, отговаряне на въпроси по съдържанието
● организиране на посещение в обсерватория и извършване на дирижирани наблюдения 
● дискусия въз основа на извършените наблюдения

Урокът  
може да се 
проведе в 
обсервато-
рия.
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
12 13 Нашата планета  

Земя – НЗ
Описва формата на Земята и нейното движение – въртене около 

оста ѝ.
Свързва въртенето на Земята около нейната ос със смяната на 

деня и нощта и продължителността на денонощието. 

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата
● коментар на снимки, които показват формата на Земята
● тълкуване на схеми, които показват въртенето на Земята около оста ѝ
● обясняване на връзката между въртенето на Земята около оста ѝ със смяната на деня и нощта
● разчитане на информация по картина – свързване на изгрева и залеза на Слънцето с посоките 

на света, проследяване на пътя на Слънцето по небосклона през деня 
● извършване на опит, тълкуване на резултатите от него, формулиране и записване на изводи
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
12 14 Движението на Земята 

около Слънцето – НЗ
Описва движението на Земята по орбита около Слънцето.
Свързва обикалянето на Земята около Слънцето с понятието  

година. 

● беседа – представяне на въртенето на Земята около Слънцето и извеждане на новите понятия – 
орбита, година

● ориентиране по схеми, които демонстрират движението на Земята около Слънцето
● работа с текстове, които дават допълнителна информация по темата
● наблюдение по даден ориентир –  движение на Слънцето по небосклона през различните 

части на деня
● получаване на допълнителна информация по темата, като се ползват поместените схеми в учебника
● изпълнение на задачи от тетрадката, като се използват натрупани знания по темата – 

дорисуване на лъчите на Слънцето, отговаряне на въпроси
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
12 14 Слънцето  

и Луната – НЗ
Прави разлика между планета и звезда.
Описва Слънцето като звезда (източник на светлинна енергия).
Описва Луната като естествен спътник на Земята.

● беседа за значението на Слънцето за живота на Земята
● описване и сравняване на небесните тела звезда и планета
● обясняване на значението на Слънцето като източник на светлинна и топлинна енергия и 

попълване на мисловна карта
● наблюдение на нощното звездно небе – отразяване на резултатите от наблюденията и за 

споделяне на впечатленията (създаване на кратък текст)
● представяне на Луната като естествен спътник на Земята
● разглеждане на снимки, които показват различни фази на Луната
● поставяне на задача – наблюдаване на процеса на промяна на формата на Луната в определен 

период от време и отбелязване на резултатите от наблюдението (чрез рисунки)
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
1 15 Планетите 

от Слънчевата 
система – НЗ

Изброява и описва планетите от Слънчевата система.
Разпознава отделните планети по техни изображения и описания.
Разделя планетите на вътрешни и външни според отдалечеността 

им от Слънцето.

● споделяне на наблюденията на нощното небе
● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по новата тема
● ориентиране по схеми, назоваване на планетите в Слънчевата система
● демонстриране на модел на Слънчевата система
● попълване на имената на планетите в схема
● разпознаване на правилни и неправилни твърдения
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
1 15 Земята

 и Слънчевата  
система – ЗО (1. час)

Описва движенията на Земята.
Назовава по схема планетите от Слънчевата система.
Прави разлика между звезда, планета и спътник.

● уводна беседа за актуализиране на знанията по темите от раздела
● предварителна подготовка за посещение в обсерватория – работа с текст, който описва 

обсерваторията на връх Рожен, отговаряне на въпроси по съдържанието
● организиране на посещение в обсерватория и извършване на дирижирани наблюдения 
● дискусия въз основа на извършените наблюдения

Урокът  
може да се 
проведе в 
обсервато-
рия.
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 16 Земята

и Слънчевата  
система – ЗО (2. час)

Съставя кратък текст (устен или писмен), с който да опише впе-
чатленията от посещението в обсерваторията.

Описва движенията на Земята, изброява планетите от Слънчевата 
система.

Поема и изпълнява задачи, поставени му от групата, за да се  
изпълни успешно проектът по изработване на модел на Слънчевата 
система. 

● фронтална работа – споделяне на впечатления от посещението в обсерваторията
● беседа – актуализиране на знанията за планетите в Слънчевата система
● попълване на дадени схеми в тетрадката, като се използват натрупаните знания 
● решаване на тест за текуща проверка на знанията 
● учене по проект – рисуване на небесни тела, изработване на „визитни картички“ за всяка планета 

от Слънчевата система, за Слънцето и за Луната и оформяне на модел на Слънчевата система
● презентиране на модела

1 16 Растенията – хранене 
и дишане – НЗ

Описва (по схема) изграждането на хранителни вещества от расте-
нията.

Описва процеса на дишане при растенията.
Обяснява значението на растенията за обогатяването на въздуха с 

кислород и пречистването му от въглероден диоксид.
Обяснява откъде организмите получават енергия, как я преработ-

ват и за какво я използват.

● беседа за установяване на предварителните познания на учениците за жизнените процеси
● работа с текст и схема – описване (по схема) изграждането на хранителни вещества от 

растенията
● обясняване откъде организмите получават енергия, как я преработват и за какво я използват
● работа с текст и схема – обясняване на предаването на слънчевата енергия в хранителните вериги
● обясняване на значението на растенията за обогатяването на въздуха с кислород и 

пречистването му от въглероден диоксид 
● обясняване на действия на хората за опазване на околната среда
● номериране на последователността на процесите
● попълване на текст с усвоени нови понятия по темата
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
1 17 Размножаване и 

развитие 
на растенията – НЗ

Описва по схема устройството на цвят. Разбира значението на 
плодника и тичинките за размножаването на растенията.

Описва по схема размножаването на цветно растение. Разгра-
ничава отделните етапи на процеса (опрашване, оплождане, образу-
ване на семе и плод) и определя с какво са характерни.

Описва по схема жизнения цикъл на едногодишно тревисто расте-
ние. Разграничава и определя с какво са характерни отделните етапи 
на развитие на едногодишно тревисто растение.

● беседа за условията, необходими за развитието на растенията (актуализиране на знанията от 
предходните класове)

● работа с текст и схема – описване на устройството на цвят и на развитието на едногодишно 
тревисто растение

● работа с текст и схема –  описване на етапите на размножаване на цветно растение
● попълване в схема на названията на основните части на цвета на растение
● допълване на изречения с усвоени понятия по темата
● номериране на илюстрации, които показват развитието на едногодишно растение
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
1 17 Растенията 

на нашата планета – ЗЗ
Описва (по схема) изграждането на хранителни вещества  

от растенията. 
Обяснява значението на растенията за обогатяването на въздуха с 

кислород и пречистването му от въглероден диоксид.
Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво  

я използват.

● беседа – актуализиране на знанията за образуването на хранителни вещества от растенията
● обсъждане (по схема) на хранителните взаимоотношения на организмите в хранителната 

верига и описване на начините за предавне на слънчевата енергия между тях, съставяне на 
хранителни вериги

● описванне на начина, по който слънчевата енергия достига чрез растенията до човека, 
анализиране на текст и отговор на въпрос

● обсъждане на значението на растенията за пречистването на въздуха и формулиране на 
изводи относно значението и целите на детската  инициатива „Растение за планетата“

● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 
въпрос и се използват усвоени знания по темата

1 18 Размножаване 
на растения – ЗЗ

Описва начини за размножаване и разпространение  
на растенията.

● беседа за размножаването и разпространението на растенията
● споделяне на резултати от собствени наблюдения сред природата
● разчитане на информация, представена чрез снимки и схеми
● изброяване на начини за разпространението на растенията
● попълване на схема и мисловна карта
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 16 Земята

и Слънчевата  
система – ЗО (2. час)

Съставя кратък текст (устен или писмен), с който да опише впе-
чатленията от посещението в обсерваторията.

Описва движенията на Земята, изброява планетите от Слънчевата 
система.

Поема и изпълнява задачи, поставени му от групата, за да се  
изпълни успешно проектът по изработване на модел на Слънчевата 
система. 

● фронтална работа – споделяне на впечатления от посещението в обсерваторията
● беседа – актуализиране на знанията за планетите в Слънчевата система
● попълване на дадени схеми в тетрадката, като се използват натрупаните знания 
● решаване на тест за текуща проверка на знанията 
● учене по проект – рисуване на небесни тела, изработване на „визитни картички“ за всяка планета 

от Слънчевата система, за Слънцето и за Луната и оформяне на модел на Слънчевата система
● презентиране на модела

1 16 Растенията – хранене 
и дишане – НЗ

Описва (по схема) изграждането на хранителни вещества от расте-
нията.

Описва процеса на дишане при растенията.
Обяснява значението на растенията за обогатяването на въздуха с 

кислород и пречистването му от въглероден диоксид.
Обяснява откъде организмите получават енергия, как я преработ-

ват и за какво я използват.

● беседа за установяване на предварителните познания на учениците за жизнените процеси
● работа с текст и схема – описване (по схема) изграждането на хранителни вещества от 

растенията
● обясняване откъде организмите получават енергия, как я преработват и за какво я използват
● работа с текст и схема – обясняване на предаването на слънчевата енергия в хранителните вериги
● обясняване на значението на растенията за обогатяването на въздуха с кислород и 

пречистването му от въглероден диоксид 
● обясняване на действия на хората за опазване на околната среда
● номериране на последователността на процесите
● попълване на текст с усвоени нови понятия по темата
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
1 17 Размножаване и 

развитие 
на растенията – НЗ

Описва по схема устройството на цвят. Разбира значението на 
плодника и тичинките за размножаването на растенията.

Описва по схема размножаването на цветно растение. Разгра-
ничава отделните етапи на процеса (опрашване, оплождане, образу-
ване на семе и плод) и определя с какво са характерни.

Описва по схема жизнения цикъл на едногодишно тревисто расте-
ние. Разграничава и определя с какво са характерни отделните етапи 
на развитие на едногодишно тревисто растение.

● беседа за условията, необходими за развитието на растенията (актуализиране на знанията от 
предходните класове)

● работа с текст и схема – описване на устройството на цвят и на развитието на едногодишно 
тревисто растение

● работа с текст и схема –  описване на етапите на размножаване на цветно растение
● попълване в схема на названията на основните части на цвета на растение
● допълване на изречения с усвоени понятия по темата
● номериране на илюстрации, които показват развитието на едногодишно растение
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
1 17 Растенията 

на нашата планета – ЗЗ
Описва (по схема) изграждането на хранителни вещества  

от растенията. 
Обяснява значението на растенията за обогатяването на въздуха с 

кислород и пречистването му от въглероден диоксид.
Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво  

я използват.

● беседа – актуализиране на знанията за образуването на хранителни вещества от растенията
● обсъждане (по схема) на хранителните взаимоотношения на организмите в хранителната 

верига и описване на начините за предавне на слънчевата енергия между тях, съставяне на 
хранителни вериги

● описванне на начина, по който слънчевата енергия достига чрез растенията до човека, 
анализиране на текст и отговор на въпрос

● обсъждане на значението на растенията за пречистването на въздуха и формулиране на 
изводи относно значението и целите на детската  инициатива „Растение за планетата“

● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 
въпрос и се използват усвоени знания по темата

1 18 Размножаване 
на растения – ЗЗ

Описва начини за размножаване и разпространение  
на растенията.

● беседа за размножаването и разпространението на растенията
● споделяне на резултати от собствени наблюдения сред природата
● разчитане на информация, представена чрез снимки и схеми
● изброяване на начини за разпространението на растенията
● попълване на схема и мисловна карта
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания
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Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 18 Опити с растения – ЗЗ Обяснява резултатите от проведени опити с растения. ● беседа за условията, необходими за развитието на растенията

● извършване на опити с растения, поставяне на хипотези, наблюдение, описване на 
резултатите, формулиране и записване на изводи

● редактиране на текст, като се използват усвоени знания
● работа с текст – анализ и отговаряне на поставени въпроси към съдържанието
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Календар
Тема на урочната 

единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/
коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 1 Дишане при 

животните – НЗ
Дава примери за животни, които дишат с бели дробове или с хри-

ле, като прави връзка със средата на живот.
Описва значението на дишането като основен жизнен процес, 

който осигурява енергия за всички жизнени процеси на животните 
и човека. 

● беседа за жизнените процеси при живите организми – актуализиране и установяване на 
предварителните познания на учениците от трети клас

● описване по схема на дишането при животни, които дишат с бели дробове
● описване по схема на дишането при животни, които дишат с хриле 
● сравняване на животни според начина им на дишане
● изпълнение на графична дидактична игра
● работа с текст и попълване на схема – отбелязване наименованията на органи, с които диша 

жабата 
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

2 1 Развитие на животни, 
които снасят яйца – НЗ

Описва (по схема) развитието на животни, които снасят яйца.
Разграничава и описва отделните етапи в развитието на птици, 

жаби, пеперуди. 
Прави разлика между развитието при птици, жаби и пеперуди.
 

● беседа за констатиране на преконцепциите на учениците по темата
● описване (по схема) развитието на животни, които снасят яйца – птици, земноводни, 

насекоми
● сравняване на етапите на развитие при животни, които снасят яйца
● номериране и записване на наименованията на етапите, през които минава развитието на 

птицата
● рисуване на етапите, през които минава жабата в своето развитие
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

2 2 Развитие 
на животни,  
които раждат  
малките си – НЗ

Описва по схема развитието на животни, които раждат малки-
те си.

Прави разлика между процесите на развитие на животни, които 
снасят яйца, и на тези, които раждат своите малки.

● беседа за констатиране на преконцепциите на учениците по темата
● описване (по схема) на процеса на развитие на животни, които раждат малките си
● сравняване етапите на развитие и размножаване на животни, които снасят яйца и които 

раждат малките си 
● чрез оцветяване се отдиференцират животните, които раждат своите малки, от останалите 

животни
● анализиране на текст, отговор на въпрос по съдържанието
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 18 Опити с растения – ЗЗ Обяснява резултатите от проведени опити с растения. ● беседа за условията, необходими за развитието на растенията

● извършване на опити с растения, поставяне на хипотези, наблюдение, описване на 
резултатите, формулиране и записване на изводи

● редактиране на текст, като се използват усвоени знания
● работа с текст – анализ и отговаряне на поставени въпроси към съдържанието
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Календар
Тема на урочната 

единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/
коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 1 Дишане при 

животните – НЗ
Дава примери за животни, които дишат с бели дробове или с хри-

ле, като прави връзка със средата на живот.
Описва значението на дишането като основен жизнен процес, 

който осигурява енергия за всички жизнени процеси на животните 
и човека. 

● беседа за жизнените процеси при живите организми – актуализиране и установяване на 
предварителните познания на учениците от трети клас

● описване по схема на дишането при животни, които дишат с бели дробове
● описване по схема на дишането при животни, които дишат с хриле 
● сравняване на животни според начина им на дишане
● изпълнение на графична дидактична игра
● работа с текст и попълване на схема – отбелязване наименованията на органи, с които диша 

жабата 
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

2 1 Развитие на животни, 
които снасят яйца – НЗ

Описва (по схема) развитието на животни, които снасят яйца.
Разграничава и описва отделните етапи в развитието на птици, 

жаби, пеперуди. 
Прави разлика между развитието при птици, жаби и пеперуди.
 

● беседа за констатиране на преконцепциите на учениците по темата
● описване (по схема) развитието на животни, които снасят яйца – птици, земноводни, 

насекоми
● сравняване на етапите на развитие при животни, които снасят яйца
● номериране и записване на наименованията на етапите, през които минава развитието на 

птицата
● рисуване на етапите, през които минава жабата в своето развитие
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

2 2 Развитие 
на животни,  
които раждат  
малките си – НЗ

Описва по схема развитието на животни, които раждат малки-
те си.

Прави разлика между процесите на развитие на животни, които 
снасят яйца, и на тези, които раждат своите малки.

● беседа за констатиране на преконцепциите на учениците по темата
● описване (по схема) на процеса на развитие на животни, които раждат малките си
● сравняване етапите на развитие и размножаване на животни, които снасят яйца и които 

раждат малките си 
● чрез оцветяване се отдиференцират животните, които раждат своите малки, от останалите 

животни
● анализиране на текст, отговор на въпрос по съдържанието
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 2 Развитие на 

животните – ЗЗ
Описва (по схема) фазите на развитие на калинката.
Прави разлика между развитието на животни, които снасят яйца и 

които раждат малките си.
Проучване, оформяне и представяне на любопитни факти  

по зададена тема.

● беседа – актуализиране на знанията за развитието на различните видове животни
● работа със схема – описание на етапите в развитието на някои насекоми
● сравняване на етапите в развитието на калинката и на пеперудата
● провеждане на собствено проучване – използване на дигитални устройства за подбор на 

любопитна информация по дадената тема, оформяне на скица за постер, който ще представи 
резултатите от проучването, презентиране на готовия продукт

● попълване на лепорело с рисунки на етапите на развитие на калинката
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

2 3 В природонаучния 
музей – ЗО 

Сравнява  (по схема) развитието на едногодишни тревисти  
и на цветни растения.

Моделира от пластилин цвят с неговите основни органи – плодник 
и тичинки. 

Сравнява и групира животни според начина на тяхното  
размножаване.

Използва усвоени знания за изпълнение на различни типове  
задачи.

● беседа за припомяне на най-важното от раздела 
● отговаряне на въпроси и отбелязване на верни твърдения
● сравняване по схеми на развитието на едногодишни тревисти и на цветни растения 
● разчитане на информация от схема –  сравняване на животни според начина им  

на размножаване
● попълване на теста за текуща проверка на знанията
● попълване на кръстословица
● съставяне на мисловна карта
● изработване от пластилин на модел на цвета на едно растение

Урокът 
може да се 
проведе в 
природо-
научен 
музей.

2 3 Безгръбначни и 
гръбначни животни – 
НЗ

Разграничава гръбначни от безгръбначни животни според  
устройството на телата им.

Групира в табличен вид животни според устройството  
на телата им.

● беседа – актуализиране на знанията за видовете животни според средата на живот, която 
обитават

● работа с текст и снимки – описване на характерните белези на безгръбначни животни
● работа със схема – описване на характерните белези на гръбначни животни
● сравняване и разграничаване на гръбначни от безгръбначни животни, работа със схеми
● групиране в табличен вид на гръбначни и безгръбначни животни 
● работа с текст и отговор на въпрос по съдържанието му
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

2 4 Групиране на 
животните – НЗ

Групира животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги,  
птици и бозайници.

● беседа – актуализиране на знанията за групирането на животните според начина им на 
размножаване

● сравняване по картини и описване на характерните белези на насекомите, рибите, 
земноводните, влечугите, птиците и бозайниците

● групиране на животински видове, като се използват усвоените знания по темата
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

2 4 Разнообразие 
на растенията и 
животните 
на сушата – НЗ

Илюстрира с примери видовото разнообразие на животни  
и растения на сушата като среда на живот.

Посочва и обяснява начините на приспособление на растения  
и животни към сушата като среда на живот.

Открива връзката условия на живот – ролята на приспособленията.

● работа с текст, фронтална работа с класа – беседа за разнообразието на растения и животни 
към условията на живот в различни райони на сушата и за техните приспособления

● работа с изображения – изброяване на видове растения и животни, които обитават различни 
природни области на сушата

● графична дидактична игра – описване на приспособленията на различни видове растения и 
животни към средата на живот

● откриване и свързване на текст и картина
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 2 Развитие на 

животните – ЗЗ
Описва (по схема) фазите на развитие на калинката.
Прави разлика между развитието на животни, които снасят яйца и 

които раждат малките си.
Проучване, оформяне и представяне на любопитни факти  

по зададена тема.

● беседа – актуализиране на знанията за развитието на различните видове животни
● работа със схема – описание на етапите в развитието на някои насекоми
● сравняване на етапите в развитието на калинката и на пеперудата
● провеждане на собствено проучване – използване на дигитални устройства за подбор на 

любопитна информация по дадената тема, оформяне на скица за постер, който ще представи 
резултатите от проучването, презентиране на готовия продукт

● попълване на лепорело с рисунки на етапите на развитие на калинката
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания

2 3 В природонаучния 
музей – ЗО 

Сравнява  (по схема) развитието на едногодишни тревисти  
и на цветни растения.

Моделира от пластилин цвят с неговите основни органи – плодник 
и тичинки. 

Сравнява и групира животни според начина на тяхното  
размножаване.

Използва усвоени знания за изпълнение на различни типове  
задачи.

● беседа за припомяне на най-важното от раздела 
● отговаряне на въпроси и отбелязване на верни твърдения
● сравняване по схеми на развитието на едногодишни тревисти и на цветни растения 
● разчитане на информация от схема –  сравняване на животни според начина им  

на размножаване
● попълване на теста за текуща проверка на знанията
● попълване на кръстословица
● съставяне на мисловна карта
● изработване от пластилин на модел на цвета на едно растение

Урокът 
може да се 
проведе в 
природо-
научен 
музей.

2 3 Безгръбначни и 
гръбначни животни – 
НЗ

Разграничава гръбначни от безгръбначни животни според  
устройството на телата им.

Групира в табличен вид животни според устройството  
на телата им.

● беседа – актуализиране на знанията за видовете животни според средата на живот, която 
обитават

● работа с текст и снимки – описване на характерните белези на безгръбначни животни
● работа със схема – описване на характерните белези на гръбначни животни
● сравняване и разграничаване на гръбначни от безгръбначни животни, работа със схеми
● групиране в табличен вид на гръбначни и безгръбначни животни 
● работа с текст и отговор на въпрос по съдържанието му
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

2 4 Групиране на 
животните – НЗ

Групира животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги,  
птици и бозайници.

● беседа – актуализиране на знанията за групирането на животните според начина им на 
размножаване

● сравняване по картини и описване на характерните белези на насекомите, рибите, 
земноводните, влечугите, птиците и бозайниците

● групиране на животински видове, като се използват усвоените знания по темата
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

2 4 Разнообразие 
на растенията и 
животните 
на сушата – НЗ

Илюстрира с примери видовото разнообразие на животни  
и растения на сушата като среда на живот.

Посочва и обяснява начините на приспособление на растения  
и животни към сушата като среда на живот.

Открива връзката условия на живот – ролята на приспособленията.

● работа с текст, фронтална работа с класа – беседа за разнообразието на растения и животни 
към условията на живот в различни райони на сушата и за техните приспособления

● работа с изображения – изброяване на видове растения и животни, които обитават различни 
природни области на сушата

● графична дидактична игра – описване на приспособленията на различни видове растения и 
животни към средата на живот

● откриване и свързване на текст и картина
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 5 Разнообразие 

на растенията и 
животните 
във водата – НЗ

Илюстрира с примери видовото разнообразие на животни и  
растения във водата.

Посочва и обяснява начините на приспособление на растения и 
животни към водата като среда на живот.

Открива връзката условия на живот – ролята на приспособленията.

● фронтална работа с класа – беседа за разнообразието от растения и животни, които живеят в 
различни водни басейни, и за техните приспособления

● работа с текст и изображения – изброяване на видове растения и животни, които обитават 
различни водни басейни

● описване на приспособленията на различни видове растения и животни към средата на живот
● използване на усвоени знания – чекират обитателите на отделни водни басейни
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
3 5 Кой екип 

ще направи по-добър 
проект – ЗЗ 
(проект в два часа)

Участва в групов проект по изработване на работни листове по 
темата „Животни и растения на сушата“.

Поема конкретни задачи в рамките на групата по подготовка на 
проекта.

Илюстрира с примери и посочва най-важното за видове животни  
и растения, които живеят в определен район на сушата.

Представя проучванията по проекта пред класа, като използва 
снимки, текст и/или дигитални устройства.

● дискусия за разнообразието от растителни и животински видове на сушата 
● беседа за организирането на работата по групи и определяне на темите, по които ще се 

работи
● обсъждане на стъпките за провеждане на проучване за растенията и животните на сушата и 

съставяне на работен план
● оформяне на работни листове с резултатите от проучването
● оформяне и представяне на подготвената презентация 
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

Първи 
учебен 
час

3 6 Кой екип 
ще направи по-добър 
проект – ЗЗ 
(проект в два часа)

Представя проучванията по проекта пред класа, като използва 
снимки, текст и/или дигитални устройства.

● дискусия за разнообразието от растителни и животински видове на сушата 
● беседа за организирането на работата по групи и определяне на задачите, по които ще се 

работи
● обсъждане на стъпките за провеждане на проучване за растенията и животните на сушата и 

съставяне на работен план
● оформяне на отделните страници, като се използва информацията от проучването
● оформяне и представяне на подготвената презентация 
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

Втори 
учебен  
час

3 6 Съобщество – НЗ Разграничава естествени и изкуствени съобщества и описва  
хранителните взаимоотношения между организмите в тях.

● беседа – актуализиране на знанията за хранителните взаимоотношения между организмите в 
хранителните вериги 

● въвеждане на понятието съобщество, описване на характерните белези на естествените и 
изкуствените съобщества

● проследяване и сравняване по схеми на хранителни взаимоотношения между организми в 
изкуствени и в естествени съобщества

● таблично групиране на организмите в изкуствени и в естествени съобщества
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
3 7 Групиране 

на животните – ЗЗ
Разграничава гръбначни от безгръбначни животни.
Групира животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги, пти-

ци и бозайници.

● беседа за актуализиране на знанията за начините на групиране на животните – според средата 
на живот, според устройството на тялото

● работа със снимки – описване на характерни белези на безгръбначни и на гръбначни животни
● ориентиране по таблица и групиране на гръбначни и безгръбначни животни 
● групиране на насекомите, рибите, земноводните, влечугите, птиците и бозайниците
● допълване на текст с думи (тип игрословица)
● анализ на текст и отговаряне на въпрос по съдържанието
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата



27

Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес
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се
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иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 5 Разнообразие 

на растенията и 
животните 
във водата – НЗ

Илюстрира с примери видовото разнообразие на животни и  
растения във водата.

Посочва и обяснява начините на приспособление на растения и 
животни към водата като среда на живот.

Открива връзката условия на живот – ролята на приспособленията.

● фронтална работа с класа – беседа за разнообразието от растения и животни, които живеят в 
различни водни басейни, и за техните приспособления

● работа с текст и изображения – изброяване на видове растения и животни, които обитават 
различни водни басейни

● описване на приспособленията на различни видове растения и животни към средата на живот
● използване на усвоени знания – чекират обитателите на отделни водни басейни
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
3 5 Кой екип 

ще направи по-добър 
проект – ЗЗ 
(проект в два часа)

Участва в групов проект по изработване на работни листове по 
темата „Животни и растения на сушата“.

Поема конкретни задачи в рамките на групата по подготовка на 
проекта.

Илюстрира с примери и посочва най-важното за видове животни  
и растения, които живеят в определен район на сушата.

Представя проучванията по проекта пред класа, като използва 
снимки, текст и/или дигитални устройства.

● дискусия за разнообразието от растителни и животински видове на сушата 
● беседа за организирането на работата по групи и определяне на темите, по които ще се 

работи
● обсъждане на стъпките за провеждане на проучване за растенията и животните на сушата и 

съставяне на работен план
● оформяне на работни листове с резултатите от проучването
● оформяне и представяне на подготвената презентация 
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

Първи 
учебен 
час

3 6 Кой екип 
ще направи по-добър 
проект – ЗЗ 
(проект в два часа)

Представя проучванията по проекта пред класа, като използва 
снимки, текст и/или дигитални устройства.

● дискусия за разнообразието от растителни и животински видове на сушата 
● беседа за организирането на работата по групи и определяне на задачите, по които ще се 

работи
● обсъждане на стъпките за провеждане на проучване за растенията и животните на сушата и 

съставяне на работен план
● оформяне на отделните страници, като се използва информацията от проучването
● оформяне и представяне на подготвената презентация 
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

Втори 
учебен  
час

3 6 Съобщество – НЗ Разграничава естествени и изкуствени съобщества и описва  
хранителните взаимоотношения между организмите в тях.

● беседа – актуализиране на знанията за хранителните взаимоотношения между организмите в 
хранителните вериги 

● въвеждане на понятието съобщество, описване на характерните белези на естествените и 
изкуствените съобщества

● проследяване и сравняване по схеми на хранителни взаимоотношения между организми в 
изкуствени и в естествени съобщества

● таблично групиране на организмите в изкуствени и в естествени съобщества
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
3 7 Групиране 

на животните – ЗЗ
Разграничава гръбначни от безгръбначни животни.
Групира животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги, пти-

ци и бозайници.

● беседа за актуализиране на знанията за начините на групиране на животните – според средата 
на живот, според устройството на тялото

● работа със снимки – описване на характерни белези на безгръбначни и на гръбначни животни
● ориентиране по таблица и групиране на гръбначни и безгръбначни животни 
● групиране на насекомите, рибите, земноводните, влечугите, птиците и бозайниците
● допълване на текст с думи (тип игрословица)
● анализ на текст и отговаряне на въпрос по съдържанието
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 7 Естествени и 

изкуствени 
съобщества – ЗЗ
– учебна екскурзия и 
работа в класната стая

Разчита информация от схеми, описва и разграничава естествени и 
изкуствени съобщества.

Умее да използва усвоени знания при изпълнението на различни 
типове задачи.

Избор на обект за наблюдение (съобщество) – учебна екскурзия.
Представя резултати от наблюдения на обекти от живата природа. 

● уводна беседа
● учене в група – наблюдаване на отношенията между растения и животни в дадено съобщество
● обсъждане на наблюдението и записване в дневник на резултатите от него
● дидактични игри 
● заключителна беседа
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря  

на въпрос и се използват усвоени знания по темата

Първи 
учебен 
час – 
учебна 
екскурзия 
до избрано 
съобще-
ство в 
местната 
природа

3 8 Естествени и 
изкуствени 
съобщества – ЗЗ
– учебна екскурзия и 
работа в класната стая

Описва резултатите от наблюдаваното съобщество:
– определя вида –  естествено или изкуствено
– представя хранителните връзки на организмите и преноса на 

енергия между тях.

● беседа за наблюдаваните природни обекти по време на учебната екскурзия
● разграничаване на естествени и изкуствени съобщества
● откриване и описване на хранителни взаимоотношения между организмите
● съставяне на хранителни вериги
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

Втори 
учебен 
час

3 8 Замърсяване на 
природата – НЗ

Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равнове-
сието в природата.

Коментира мерките, които се вземат за опазване на природата и за 
съхраняване на нейните богатства.

Запознава се със значението на екопътеките като начин  
за опазване на природната среда.

Представя идеи за изготвяне на табели за екопътека.
Участва в дискусия по темата „Да опазим природата в родния 

край“.

● беседа –  източници на замърсяването на природата
● описване на замърсители на природата
● описване на дейности на човека за опазване на природата
● формулиране на изводи, свързани с опазването на околната среда
● работа с текст
● оформяне на идеи за създаване на екопътека
● организиране на дискусия в класа на тема „Да опазваме природата в родния край“, като се 

акцентира на взаимовръзката природа – човек – индивидуална отговност в този процес
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
3 9 Книга за богатствата 

на природата – ЗО
– проектът се 
разработва в рамките 
на два учебни часа

Описва и представя резултатите от наблюдения и проучвания на 
обекти от живата природа – растения, животни.

Разграничава гръбначни от безгръбначни животни.
Групира животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги,  

птици и бозайници.
Разграничава естествени и изкуствени съобщества и описва  

отношенията на организмите в тях.

● дискусия за разнообразието от растителни и животински видове в природата 
● актуализиране на знанията за групирането на животните – според устройството на тялото, 

според средата на живот, според начина им на размножаване
● беседа за организирането на работата по групи и определяне на задачите, по които ще се 

работи
● обсъждане на стъпките за проучване за растенията и животните на сушата и съставяне на 

работен план
● оформяне на отделните страници на книгата, като се използват образците от учебника и 

информацията от проучването
● съставяне на картинен речник на включените в книгата животни и растения
● оформяне на презентация
● представяне на подготвената презентация „Беседа за разнообразието от животински видове 

на Земята“
● оформяне на книгата

Първи 
учебен 
час

3 9 Книга за богатствата 
на природата – ЗО
– проектът се 
разработва в рамките 
на два учебни часа

Развива умения за:
– работа в група
– изготвяне на работен план на проект
– представяне и систематезиране на информация по зададена тема.
Формулира инициативи за опазване на природата в най-близката 

среда – парк, гора, училище.

● оформяне на  резултатите от проучването в страници от книга
● презентиране на резултатите от проучването
● оформяне на картинен речник
● дооформяне и представяне на книгата 
● дискусия за дейностите на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природните 

съобщества и дейности по опазването му
● попълване на теста за текуща проверка на знанията

Втори 
учебен 
час
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3 7 Естествени и 

изкуствени 
съобщества – ЗЗ
– учебна екскурзия и 
работа в класната стая

Разчита информация от схеми, описва и разграничава естествени и 
изкуствени съобщества.

Умее да използва усвоени знания при изпълнението на различни 
типове задачи.

Избор на обект за наблюдение (съобщество) – учебна екскурзия.
Представя резултати от наблюдения на обекти от живата природа. 

● уводна беседа
● учене в група – наблюдаване на отношенията между растения и животни в дадено съобщество
● обсъждане на наблюдението и записване в дневник на резултатите от него
● дидактични игри 
● заключителна беседа
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря  

на въпрос и се използват усвоени знания по темата

Първи 
учебен 
час – 
учебна 
екскурзия 
до избрано 
съобще-
ство в 
местната 
природа

3 8 Естествени и 
изкуствени 
съобщества – ЗЗ
– учебна екскурзия и 
работа в класната стая

Описва резултатите от наблюдаваното съобщество:
– определя вида –  естествено или изкуствено
– представя хранителните връзки на организмите и преноса на 

енергия между тях.

● беседа за наблюдаваните природни обекти по време на учебната екскурзия
● разграничаване на естествени и изкуствени съобщества
● откриване и описване на хранителни взаимоотношения между организмите
● съставяне на хранителни вериги
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

Втори 
учебен 
час

3 8 Замърсяване на 
природата – НЗ

Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равнове-
сието в природата.

Коментира мерките, които се вземат за опазване на природата и за 
съхраняване на нейните богатства.

Запознава се със значението на екопътеките като начин  
за опазване на природната среда.

Представя идеи за изготвяне на табели за екопътека.
Участва в дискусия по темата „Да опазим природата в родния 

край“.

● беседа –  източници на замърсяването на природата
● описване на замърсители на природата
● описване на дейности на човека за опазване на природата
● формулиране на изводи, свързани с опазването на околната среда
● работа с текст
● оформяне на идеи за създаване на екопътека
● организиране на дискусия в класа на тема „Да опазваме природата в родния край“, като се 

акцентира на взаимовръзката природа – човек – индивидуална отговност в този процес
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
3 9 Книга за богатствата 

на природата – ЗО
– проектът се 
разработва в рамките 
на два учебни часа

Описва и представя резултатите от наблюдения и проучвания на 
обекти от живата природа – растения, животни.

Разграничава гръбначни от безгръбначни животни.
Групира животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги,  

птици и бозайници.
Разграничава естествени и изкуствени съобщества и описва  

отношенията на организмите в тях.

● дискусия за разнообразието от растителни и животински видове в природата 
● актуализиране на знанията за групирането на животните – според устройството на тялото, 

според средата на живот, според начина им на размножаване
● беседа за организирането на работата по групи и определяне на задачите, по които ще се 

работи
● обсъждане на стъпките за проучване за растенията и животните на сушата и съставяне на 

работен план
● оформяне на отделните страници на книгата, като се използват образците от учебника и 

информацията от проучването
● съставяне на картинен речник на включените в книгата животни и растения
● оформяне на презентация
● представяне на подготвената презентация „Беседа за разнообразието от животински видове 

на Земята“
● оформяне на книгата

Първи 
учебен 
час

3 9 Книга за богатствата 
на природата – ЗО
– проектът се 
разработва в рамките 
на два учебни часа

Развива умения за:
– работа в група
– изготвяне на работен план на проект
– представяне и систематезиране на информация по зададена тема.
Формулира инициативи за опазване на природата в най-близката 

среда – парк, гора, училище.

● оформяне на  резултатите от проучването в страници от книга
● презентиране на резултатите от проучването
● оформяне на картинен речник
● дооформяне и представяне на книгата 
● дискусия за дейностите на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природните 

съобщества и дейности по опазването му
● попълване на теста за текуща проверка на знанията

Втори 
учебен 
час
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 10 Човешкото тяло – 

хранене и дишане – НЗ
Разпознава по схема органи на човешкото тяло, свързани  

с процесите хранене и дишане, и описва значението и функциите 
на всеки един.

Проследява по схема пътя на храната в храносмилателната  
система и пътя на въздуха в дихателната система на човека.

● беседа – актуализиране на знанията на учениците за устройството на човешкия организъм
● работа със схема – разпознаване на органите на хранене в човешкия организъм и описване на 

тяхната функция в процеса
● описване по схема на органите на дишане в човешкия организъм и тяхната функция
● разпознаване и отбелязване на верни и неверни твърдения, като се използват новите знания
● попълване на схема – записване на имената на органите, които участват в процеса на дишане 

при човека
● допълване на текст, като се използват усвоените нови понятия по темата
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
4 10 Размножаване 

и развитие
на човека – НЗ

Описва по схеми размножаването и развитието на човека.
Разпознава по схема женска и мъжка полова система  

и значението на яйчниците и семенниците в процеса  
на размножаване.

Изброява етапите на развитие на човека и описва измененията 
в детския организъм в процеса на съзряването му.

● беседа – размножаването като жизнен процес
● разпознаване по схеми на органи, които участват в размножаването на човека
● описване по схеми на етапите на развитие при човека
● описване на промените, които настъпват в развитието на човека – работа с изображения по 

темата
● споделяне на преживявания и опит – изброяване на етапите на развитие, през които са 

минали четвъртокласниците
● описване на промени, които настъпват в развитието на човека през пубертета
● номериране на изображения според етапи, през които минава човешкият зародиш в своето 

развитие
● допълване на текст, като се използват усвоените нови понятия по темата
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
4 11 Дишане и хранене при 

човека – ЗЗ
Разпознава по схема и назовава органи на човешкото тяло,  

свързани с процесите хранене и дишане и описва значението  
и функциите на всеки един. 

● беседа за значението на процесите хранене и дишане за живота на човека
● описване на органи, които участват в процесите на дишане и хранене при човека
● работа с партньор – извършване на опит за установяване обема на белия дроб, сравняване, 

систематизиране и отразяване на резултатите в таблица
● разпознаване на органите на хранене в човешкия организъм
● дидактична игра – описване на пътя на храната в човешкия организъм
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата
4 11 Развитието 

при човека – ЗЗ
Изброява и назовава етапите на развитие на човека и описва  

измененията в детския организъм в процеса на съзряването му.
Описва размножаването и развитието на човека и обяснява  

значението на яйчниците и семенниците в тези процеси. 

● беседа – актуализиране на знанията за процесите на размножаване и развитие при човека
● подготовка на интервю:

– определяне на интервюирания 
– обмисляне на въпроси за интервю
– записване на въпроси за интервю

● извличане на информация от изображения – назоваване и описване на етапи в развитието на 
човека

● организиране и провеждане на проучване – колко братчета и сестричета имат съучениците от 
класа

● отразяване на резултатите в таблица, обсъждане на резултатите
● изработване на албум с лични снимки, който да представя етапите на развитие на 

четвъртокласника
● споделяне на собствен опит – по лични снимки учениците назовават етапите, през които са 

преминали в развитието си
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 10 Човешкото тяло – 

хранене и дишане – НЗ
Разпознава по схема органи на човешкото тяло, свързани  

с процесите хранене и дишане, и описва значението и функциите 
на всеки един.

Проследява по схема пътя на храната в храносмилателната  
система и пътя на въздуха в дихателната система на човека.

● беседа – актуализиране на знанията на учениците за устройството на човешкия организъм
● работа със схема – разпознаване на органите на хранене в човешкия организъм и описване на 

тяхната функция в процеса
● описване по схема на органите на дишане в човешкия организъм и тяхната функция
● разпознаване и отбелязване на верни и неверни твърдения, като се използват новите знания
● попълване на схема – записване на имената на органите, които участват в процеса на дишане 

при човека
● допълване на текст, като се използват усвоените нови понятия по темата
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
4 10 Размножаване 

и развитие
на човека – НЗ

Описва по схеми размножаването и развитието на човека.
Разпознава по схема женска и мъжка полова система  

и значението на яйчниците и семенниците в процеса  
на размножаване.

Изброява етапите на развитие на човека и описва измененията 
в детския организъм в процеса на съзряването му.

● беседа – размножаването като жизнен процес
● разпознаване по схеми на органи, които участват в размножаването на човека
● описване по схеми на етапите на развитие при човека
● описване на промените, които настъпват в развитието на човека – работа с изображения по 

темата
● споделяне на преживявания и опит – изброяване на етапите на развитие, през които са 

минали четвъртокласниците
● описване на промени, които настъпват в развитието на човека през пубертета
● номериране на изображения според етапи, през които минава човешкият зародиш в своето 

развитие
● допълване на текст, като се използват усвоените нови понятия по темата
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
4 11 Дишане и хранене при 

човека – ЗЗ
Разпознава по схема и назовава органи на човешкото тяло,  

свързани с процесите хранене и дишане и описва значението  
и функциите на всеки един. 

● беседа за значението на процесите хранене и дишане за живота на човека
● описване на органи, които участват в процесите на дишане и хранене при човека
● работа с партньор – извършване на опит за установяване обема на белия дроб, сравняване, 

систематизиране и отразяване на резултатите в таблица
● разпознаване на органите на хранене в човешкия организъм
● дидактична игра – описване на пътя на храната в човешкия организъм
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата
4 11 Развитието 

при човека – ЗЗ
Изброява и назовава етапите на развитие на човека и описва  

измененията в детския организъм в процеса на съзряването му.
Описва размножаването и развитието на човека и обяснява  

значението на яйчниците и семенниците в тези процеси. 

● беседа – актуализиране на знанията за процесите на размножаване и развитие при човека
● подготовка на интервю:

– определяне на интервюирания 
– обмисляне на въпроси за интервю
– записване на въпроси за интервю

● извличане на информация от изображения – назоваване и описване на етапи в развитието на 
човека

● организиране и провеждане на проучване – колко братчета и сестричета имат съучениците от 
класа

● отразяване на резултатите в таблица, обсъждане на резултатите
● изработване на албум с лични снимки, който да представя етапите на развитие на 

четвъртокласника
● споделяне на собствен опит – по лични снимки учениците назовават етапите, през които са 

преминали в развитието си
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 12 Храненето 

на човека – НЗ
Изброява основните вещества, необходими на човешкия  

организъм – белтъци, мазнини, въглехидрати, витамини,  
минерални соли, вода, и разпознава храните, които ги съдържат.

Изброява примери за здравословно хранене

● беседа – значението на веществата белтъци, мазнини, въглехидрати, витамини, 
минерални соли, вода за здравето на човека и неговото правилно развитие

● изброяване на храни, които съдържат тези вещества
● графична дидактична игра – свързване на думи и изображения 
● анализ на текст и формулиране на отговори на поставени въпроси
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

4 12 Какво съдържа 
нашата храна – ЗЗ

Изброява основните вещества, необходими за поддържане  
здравето на човешкия организъм.

Назовава храните, които ги съдържат.
Изброява примери за здравословно хранене.
Систематизира резултати в табличен вид.

● беседа  – формулиране на хипотези, провеждане на опити, тълкуване на резултатите, 
формулиране на изводи

● отразяване на резултати от извършени опити в таблици
● оформяне на идеи за здравословно меню въз основа на резултатите от проведените опити
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

4 13 Здравословно  
хранене – ЗЗ

Назовава основните вещества, необходими на човешкия  
организъм, и храните, които ги съдържат.

Описва значението на всяко вещество за правилното развитие  
на човешкия организъм. 

Изброява храни, които са необходими за здравословното хранене.

● беседа – значението на здравословното хранене
● формулиране на правила за здравословно хранене
● обясняване на начина, по който са подредени храните в хранителната пирамида
● съставяне на меню, отговарящо на правилата за здравословно хранене
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

5 13 Заразни болести – НЗ Посочва причинители на заразни болести (микроби, бактерии  
и вируси).

Посочва средства за предпазване от болести и за лечение  
(лична хигиена, ваксини, лекарства).

Познава и прави разлика между заразни и незаразни болести.
Познава начини за опазване на собственото здраве.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата
● изброяване на причинителите на заразни болести
● споделяне на личен опит и преживявания, свързани с начините за предпазване от заразни 

болести и тяхното лечение
● прочит и анализ на текст – записване на отговор на въпрос по съдържанието
● формулиране и записване на правила за предпазване от грип
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

5 14 Вредни вещества – НЗ Разбира и обяснява вредното влияние на никотина, наркотиците и 
алкохола върху човешкото здраве.

● беседа – установяване на предварителните концепции на учениците по темата
● работа с основен текст
● изброяване на вредни вещества и тяхното влияние върху човешкия организъм
● отбелязване на верни и неверни твърдения
● дискусия на тема „Вредните вещества за човешкия организъм“
● изработване на скица за табло на тема „Вредни вещества“
● сюжетно ролева игра –  обсъждане на ситуации, в които млад човек може да се поддаде на 

изкушения, и представяне на начини за преодоляване на опасността
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата



33

Календар

Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 12 Храненето 

на човека – НЗ
Изброява основните вещества, необходими на човешкия  

организъм – белтъци, мазнини, въглехидрати, витамини,  
минерални соли, вода, и разпознава храните, които ги съдържат.

Изброява примери за здравословно хранене

● беседа – значението на веществата белтъци, мазнини, въглехидрати, витамини, 
минерални соли, вода за здравето на човека и неговото правилно развитие

● изброяване на храни, които съдържат тези вещества
● графична дидактична игра – свързване на думи и изображения 
● анализ на текст и формулиране на отговори на поставени въпроси
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

4 12 Какво съдържа 
нашата храна – ЗЗ

Изброява основните вещества, необходими за поддържане  
здравето на човешкия организъм.

Назовава храните, които ги съдържат.
Изброява примери за здравословно хранене.
Систематизира резултати в табличен вид.

● беседа  – формулиране на хипотези, провеждане на опити, тълкуване на резултатите, 
формулиране на изводи

● отразяване на резултати от извършени опити в таблици
● оформяне на идеи за здравословно меню въз основа на резултатите от проведените опити
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

4 13 Здравословно  
хранене – ЗЗ

Назовава основните вещества, необходими на човешкия  
организъм, и храните, които ги съдържат.

Описва значението на всяко вещество за правилното развитие  
на човешкия организъм. 

Изброява храни, които са необходими за здравословното хранене.

● беседа – значението на здравословното хранене
● формулиране на правила за здравословно хранене
● обясняване на начина, по който са подредени храните в хранителната пирамида
● съставяне на меню, отговарящо на правилата за здравословно хранене
● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 

въпрос и се използват усвоени знания по темата

5 13 Заразни болести – НЗ Посочва причинители на заразни болести (микроби, бактерии  
и вируси).

Посочва средства за предпазване от болести и за лечение  
(лична хигиена, ваксини, лекарства).

Познава и прави разлика между заразни и незаразни болести.
Познава начини за опазване на собственото здраве.

● беседа за установяване на преконцепциите на учениците по темата
● изброяване на причинителите на заразни болести
● споделяне на личен опит и преживявания, свързани с начините за предпазване от заразни 

болести и тяхното лечение
● прочит и анализ на текст – записване на отговор на въпрос по съдържанието
● формулиране и записване на правила за предпазване от грип
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата

5 14 Вредни вещества – НЗ Разбира и обяснява вредното влияние на никотина, наркотиците и 
алкохола върху човешкото здраве.

● беседа – установяване на предварителните концепции на учениците по темата
● работа с основен текст
● изброяване на вредни вещества и тяхното влияние върху човешкия организъм
● отбелязване на верни и неверни твърдения
● дискусия на тема „Вредните вещества за човешкия организъм“
● изработване на скица за табло на тема „Вредни вещества“
● сюжетно ролева игра –  обсъждане на ситуации, в които млад човек може да се поддаде на 

изкушения, и представяне на начини за преодоляване на опасността
● работа по рубриките Днес научих и Въпроси и задачи
● обобщаване и записване на най-важното от урока, като се използват ключови думи (основни 

понятия) по темата
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 14 Да поговорим 

за здравето 
на човека – ЗЗ

Оценява значението на здравословното хранене, личната хигиена, 
физическата активност и закаляването за укрепването и опазването 
на собственото здраве.

● беседа – дейности за опазване на човешкото здраве
● попълване на текст, като се използват усвоени знания
● изобразяване чрез знаци и символи на дейности, които поддържат човешкото здраве
● учене в група – всяка група обсъжда значението на отделен фактор за опазване здравето на 

ученика, формулира правила за опазване на здравето, представя предложените идеи на табло 
с помощта на текст и картини

● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 
въпрос и се използват усвоени знания по темата

5 15 Човекът и неговото 
здраве – ЗО

Оценява значението на здравословното хранене, личната хигиена, 
физическата активност и закаляването за укрепването и опазването 
на собственото здраве.

● беседа за дейностите, които са важни за опазване здравето на човека
● презентиране на резултатите от работата по темата „Да поговорим за здравето  

на човека“
● актуализиране на знанията и отговаряне на въпроси, които припомнят най-важното  

от раздела
● решаване на тестова задача
● обсъждане по картини на дейности, които са свързани с поддържане здравето на човека
● тълкуване (по таблица) на дейностите, които ученик извършва, за да съхрани своето здраве
● споделяне на личен опит, свързан със здравословния начин на живот
● съотнасяне на правила към съответна снимка
● попълване на текст с помощта на вече усвоени знания
● попълване на теста за текуща проверка на знанията

5 15 Викторина „Човекът  
и природата“ – ЗО
– работата по проекта 
се осъществява в 
рамките на два и/или 
повече учебни часа

Затвърдява и обобщава знания и умения, усвоени през учебната 
година.

● беседа – актуализиране на основните знания, усвоени през учебната година
● подготовка за викторината „Човекът и природата“
● всяка от шестте групи обмисля въпроси върху отделен раздел от учебника

– оформя картончета с въпросите за викторината
– обмисля евентуалните очаквани отговори
– разпределя ролите между всички членове на групата при провеждане на викторината

● учене чрез преподаване – учениците влизат в ролята на учители, като се включват в 
провеждането на викторината

● обсъждане на резултатите от викторината
● дискусия за връзката между човека и природата

5 16 Викторина „Човекът  
и природата“  – ЗО
– работата по проекта 
се осъществява в 
рамките на два учебни 
часа

Затвърдява и обобщава знания и умения, усвоени през учебната 
година.

 

● беседа – актуализиране на основните знания, усвоени през учебната година
● подготовка за викторината „Човекът и природата“
● всяка от шестте групи обмисля въпроси върху отделен раздел от учебника

– оформя картончета с въпросите за викторината
– обмисля евентуалните очаквани отговори
– разпределя ролите между всички членове на групата при провеждане на викторината

● учене чрез преподаване – учениците влизат в ролята на учители, като се включват в 
провеждането на викторината

● обсъждане на резултатите от викторината
● дискусия за връзката между човека и природата

5 16 Какво научих
в четвърти клас  –
изходяща диагностика

Констатира изходното равнище на знанията и на уменията  
на учениците.

● провеждане на тестова проверка
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Тема на урочната 
единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/

коментари 

м
ес

ец

се
дм

иц
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 14 Да поговорим 

за здравето 
на човека – ЗЗ

Оценява значението на здравословното хранене, личната хигиена, 
физическата активност и закаляването за укрепването и опазването 
на собственото здраве.

● беседа – дейности за опазване на човешкото здраве
● попълване на текст, като се използват усвоени знания
● изобразяване чрез знаци и символи на дейности, които поддържат човешкото здраве
● учене в група – всяка група обсъжда значението на отделен фактор за опазване здравето на 

ученика, формулира правила за опазване на здравето, представя предложените идеи на табло 
с помощта на текст и картини

● работа по рубриката Да помислим заедно, записване на най-важното, като се отговаря на 
въпрос и се използват усвоени знания по темата

5 15 Човекът и неговото 
здраве – ЗО

Оценява значението на здравословното хранене, личната хигиена, 
физическата активност и закаляването за укрепването и опазването 
на собственото здраве.

● беседа за дейностите, които са важни за опазване здравето на човека
● презентиране на резултатите от работата по темата „Да поговорим за здравето  

на човека“
● актуализиране на знанията и отговаряне на въпроси, които припомнят най-важното  

от раздела
● решаване на тестова задача
● обсъждане по картини на дейности, които са свързани с поддържане здравето на човека
● тълкуване (по таблица) на дейностите, които ученик извършва, за да съхрани своето здраве
● споделяне на личен опит, свързан със здравословния начин на живот
● съотнасяне на правила към съответна снимка
● попълване на текст с помощта на вече усвоени знания
● попълване на теста за текуща проверка на знанията

5 15 Викторина „Човекът  
и природата“ – ЗО
– работата по проекта 
се осъществява в 
рамките на два и/или 
повече учебни часа

Затвърдява и обобщава знания и умения, усвоени през учебната 
година.

● беседа – актуализиране на основните знания, усвоени през учебната година
● подготовка за викторината „Човекът и природата“
● всяка от шестте групи обмисля въпроси върху отделен раздел от учебника

– оформя картончета с въпросите за викторината
– обмисля евентуалните очаквани отговори
– разпределя ролите между всички членове на групата при провеждане на викторината

● учене чрез преподаване – учениците влизат в ролята на учители, като се включват в 
провеждането на викторината

● обсъждане на резултатите от викторината
● дискусия за връзката между човека и природата

5 16 Викторина „Човекът  
и природата“  – ЗО
– работата по проекта 
се осъществява в 
рамките на два учебни 
часа

Затвърдява и обобщава знания и умения, усвоени през учебната 
година.

 

● беседа – актуализиране на основните знания, усвоени през учебната година
● подготовка за викторината „Човекът и природата“
● всяка от шестте групи обмисля въпроси върху отделен раздел от учебника

– оформя картончета с въпросите за викторината
– обмисля евентуалните очаквани отговори
– разпределя ролите между всички членове на групата при провеждане на викторината

● учене чрез преподаване – учениците влизат в ролята на учители, като се включват в 
провеждането на викторината

● обсъждане на резултатите от викторината
● дискусия за връзката между човека и природата

5 16 Какво научих
в четвърти клас  –
изходяща диагностика

Констатира изходното равнище на знанията и на уменията  
на учениците.

● провеждане на тестова проверка
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КАКВО ЗНАМ В НАЧАЛОТО НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (входяща диагностика) 
Цели
Да се констатира входното равнище на знанията и 

уменията на учениците.
Да се определят предварителните концепции на уче-

ниците по теми, които ще се изучават през годината.

Задачи
Решаване на тестови задачи.

Форми и методи за преподаване и учене
 • беседа
 • фронтална работа
 • тестова проверка 

Учебно-методически ресурси
Работа в учебната тетрадка – стр. 3 – 5 

Ключ за верните отговори на теста:
1. В) – 1 точка
2. Б) – 1 точка
3. Г) – 1 точка
4. дава един пример за какво човек използва водата – 

1 точка
5. Б) – 1 точка
6. съставена хранителна верига – с два елемента – 

1 точка, с три елемента – 2 точки
7. за всяко изброено растение ученикът получава 

по 1 точка (4 точки)
8. за всяко изброено животно ученикът получава по 

1 точка (4 точки)

9. за посочено приспособление – 1 точка и за обяс-
нение за какво служи то на растението – 1 точка 
(2  точки)

10. за посочено приспособление – 1 точка и за обяс-
нение за какво служи то на животното – 1 точка 
(2  точки)

11. Земя – 1 точка.12. въртенето на Земята около 
оста ѝ – 2 точки

13. те определят условията на живот в определена 
среда на живот на Земята – 2 точки

14. по една точка за всеки сетивен орган – 5 точки
15. Б) – 1 точка
16. за посочено вярно вещество по 1 точка
17. за дадено обяснение 3 точки
18. А) – 1 точка
19. В) – 1 точка
20. за посочен пример 2 точки

Брой точки J K L
Чудесно представяне 
25 – 38 точки
Представяне на средно ниво
10 – 24 точки
Задоволително представяне
1 – 9 точки

3

КАКВО ЗНАМ В НАЧАЛОТО НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1. Кое от веществата се разтваря във вода?
А) метал
Б) пясък
В) захар
Г) стъкло

2. Кое от веществата няма мирис?
А) канела
Б) сол
В) какао
Г) масло

3. Кое от веществата може да тече?
А) пластилин
Б) брашно
В) глина
Г) мляко

4. Дай пример за какво хората използват водата.

5. Кое е общото между неживите тела и живите организми? 
А) Имат нужда от топлина.
Б) Изградени са от вещества.
В) Дишат, хранят се, растат, размножават се.
Г) Приспособяват се към средата на живот.

6. Състави хранителна верига по следната схема:

 растение растителноядно животно месоядно животно
  
 растение растителноядно животно месоядно животно

   

7. Изброй растения, които живеят във водата или на сушата. 
Запиши имената им на подходящото място в таблицата.

Живеят във водата Живеят на сушата

Входяща диагностика

5. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

КАКВО ЗНАМ В НАЧАЛОТО НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

5. Кое е общото между неживите тела и живите организми? 

растителноядно животно месоядно животно

7. Изброй растения, които живеят във водата или на сушата. 
Запиши имената им на подходящото място в таблицата.

Живеят на сушата

Входяща диагностика
КАКВО ЗНАМ В НАЧАЛОТО НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

5. Кое е общото между неживите тела и живите организми? 

растителноядно животно месоядно животно

7. Изброй растения, които живеят във водата или на сушата. 

Живеят на сушата
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8. Запиши в таблицата имена на животни, които живеят във водата или на сушата.

Живеят във водата Живеят на сушата

9. Дай един пример за приспособление на растение към средата на живот.  
Обясни за какво служи то.

Приспособление на растение За какво служи приспособлението

10. Дай един пример за приспособление на животно към средата на живот.  
Обясни за какво служи то.

Приспособление на животно За какво служи приспособлението

11. Запиши името на планетата, на която живеем.

12. Обясни коя е причината за смяната на деня и нощта.

13. Обясни какво според теб е значението на светлината и топлината  
за живота на Земята.

14. Допълни изречението с подходящите 5 думи.
Сетивните органи на човека са , ,

,  и .

Запиши в таблицата имена на животни, които живеят във водата или на сушата.

,
.

15. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно?
А) Човек трябва да яде разнообразни растителни и животински храни.
Б) Сънят няма голямо значение за здравето на човека.
В) Честите диети и гладуване са вредни за развитието на човека.
Г) Движението и спортът са важни за човешкото здраве.

16. Изброй вещества, които са вредни за човешкото здраве.

17. Защо е необходимо да пазим природата – въздуха, водата, почвата, растенията, 
животните?

18. Коя от дейностите на човека води до замърсяване на природата? 
А) използване на въглища за отопление
Б) засаждане на дървета близо до заводите
В) разделно събиране на отпадъците
Г) изграждане на пречиствателни станции за замърсени води

19. Коя от дейностите на човека пази природата?
А) изгаряне на автомобилни гуми
Б) изсичане на горите
В) поставяне на пречиствателни филтри на комините на заводите
Г) изхвърляне на битови отпадъци в реките

20. Дай пример за това как децата могат да допринесат за опазването  
на природата.

5
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Веществата – 
свойства и употреба 1

Всички тела са изградени от вещества. Веществата определят и харак-
терните свойства на телата. 

	 Кои вещества горят?
Тела, направени от дърво, хартия, картон, плат, горят много бързо. 

Други, изработени от глина, стъкло, пластмаса, желязо, горят слабо 
или въобще не горят.

При	горенето	веществата	отделят	топлина	и	светлина.	

Дървата и въглищата отдавна са познати на човека. Той ги използва 
като източник на топлина и светлина (фиг. 1). При тяхното горене във 
въздуха се отделят сажди, които замърсяват природата.

Съвременните хора използват и горива, получени от нефта и при-
родния газ. При горенето те отделят много по-голямо количество 
топлина. Освен за отопление се използват и за производство на пара 
и ток. 

Много от домакинските съдове и приборите за хранене, про-
зорците и тухлите, с които строим домовете си, са изработени от 
вещества, които въобще не горят или горят трудно.

	 Кои вещества се привличат от магнит?

	 Необходими	материали:	магнит,	молив,	кламери,	
пирончета,	парче	хартия,	гумичка,	острилка.	

	 Приближи	магнита	до	предметите.
	 Кои	от	телата	ще	се	привлекат	от	магнита	и	кои	не?	

Направи	своята	хипотеза.
	 Провери	хипотезата	си,	като	разгледаш	фиг. 2.

Извод:	Железните	предмети	се	привличат	от	магнита.	

Магнитните свойства на веществата намират приложение в много уре-
ди, които използваме – в някои игри за деца, в конструктори, в сувенири, 
в различни уреди (компаси, телевизори, компютри). Магнити има на фи-
гурките, които поставяме върху магнитната дъска в училище.
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Защо прозорците на къщите са направени от стъкло? 
Какви свойства притежава то?

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

магнит

желязо брашно

	 Как	да	отделим	желязото,	ако	то	е	смесено	с	брашно?
	 Разгледай	фиг. 3 и	обясни	опита.
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	 Кои вещества провеждат топлина?

	 Направете	си	чай.
	 Сложете	в	чашата	с	чай	дървена,	пластмасова	и	метална	лъжичка.	
	 Коя	ще	се	затопли	най-бързо?	Направете	вашата	хипотеза.	
	 Изчакайте	няколко	минути	и	пипнете	внимателно	лъжичките.
	 Какво	установихте?	Запишете	извода	в	тетрадката.

Металите провеждат лесно топлината и бързо се нагряват. Те са добри 
проводници на топлина. За направата на отоплителни печки и радиатори 
хората използват метал, който провежда лесно топлината. По този начин 
по-бързо се затоплят помещенията през студените зимни дни.

Пластмасата, стъклото и дървото са лоши проводници на топлина. 
През тях топлината преминава много бавно. Такива вещества се на-
ричат топлоизолатори. Затова дръжките на много предмети, които 
използваме в домакинството, са направени от пластмаса или дърво. 
Въздухът също е много добър топлоизолатор.
	 Кои вещества плават и кои потъват?

Телата, които са съставени от вещества, по-тежки от водата, 
потъват на дъното на съда. Телата, които са изградени от вещества, 
по-леки от водата, плават на повърхността ѝ. 

При изработването на различни предмети хората се ръководят от това 
дали тези предмети са по-леки, или по-тежки от водата. 
	 Кои вещества се разтварят във вода?

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои свойства на веществата са свързани с тяхната 

употреба? 
2.  Изброй няколко тела, в които се използва магнитното 

свойство на веществата.
3.  Вълната и поларът са материали, които задържат въздух. 

Защо се използват за ушиването на топли зимни дрехи?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Веществата	имат	различни	

свойства	–	да	горят,	
да	се	привличат	от	магнит,	
да	се	разтварят	във	вода,	
да	плават,	да	провеждат	
топлина.

Сложете	в	чашата	с	чай	дървена,	пластмасова	и	метална	лъжичка.	

Металите провеждат лесно топлината и бързо се нагряват. Те са добри 

	 Необходими	материали:	парче	стиропор,	дърво,	камъче,	
метално	или	стъклено	топче,	коркова	тапа,	пластмасова	кофичка.	

	 Кои	от	тях	ще	потънат	във	водата	и	кои	не?	Направете	вашата	
хипотеза.

	 Поставете	избраните	
тела	в	съд	с	вода.	Наблю-
давайте	кои	от	тях	ще	се	
задържат	над	водата	и	кои	
ще	паднат	на	дъното	на	
съда.	

	 Направете	извод.

	 Необходими	материали:	чаши,	вода,	почва,	
брашно,	олио,	сол,	захар,	канела.

	 Докажи	чрез	опит	кои	от	предложените	
вещества	се	разтварят	напълно	във	вода.

корк парче дърво камък

ВЕЩЕСТВАТА – СВОЙСТВА И УПОТРЕБА

Цели
Да сравняват и различават вещества, използва-

ни във всекидневието, по техните свойства – горят 
ли, привличат ли се от магнит, провеждат ли топли-
на, разтварят ли се във вода, плават или потъват 
(по-тежки или по-леки от водата).

Да могат да изброяват вещества, които човек из-
ползва заради свойствата им.

Задачи
Разпознаване и назоваване на вещества и техни 

свойства.
Формиране на умение за:
– извършване на опити
– анализиране на резултатите от опити
– систематизиране и представяне на резултати в 

табличен вид
– формулиране на хипотези и изводи.

Форми и методи за преподаване и учене
Уводна беседа за установяване на преконцепции-

те на учениците за свойствата на веществата.
Наблюдаване на тела (изработени от различни ве-

щества) от близкото обкръжение.
Формулиране на хипотези.
Извършване на опити с тела и вещества за доказ-

ване на определени техни свойства.
Попълване на таблици.
Сравняване на вещества според техните свойства.
Изпълняване на графична дидактична игра.
Формулиране на изводи.
Заключителна дискусия за връзката между свой-

ствата на веществата и тяхната употреба.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 8 – 9

 •  разглеждане на изображения, които онагледяват и 
подкрепят учебния материал

 •  изброяване на свойствата на различни вещества.
 •  прочит на опитни постановки, формулиране на 

хипотези, извършване на опит, формулиране на 
изводи след извършване на опита

 •  работа по рубриките „Днес научих“ и „Въпроси и 
задачи“
Работа с тетрадката – стр. 6

 •  попълване на таблица с резултатите от извършен 
опит

 •  изпълнение на графична игра
 •  писмен отговор на въпрос
 •  записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 •  фигури и изображения 
 •  различни тела
 •  материали за извършване на опити
 •  таблица
 •  мисловна карта

Оценяване на резултатите от:
 •  груповата дискусия
 •  извършения опит и формулираните изводи
 •  систематизирането и попълването на информаци-

ята в таблица.
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ПОЧВА

Дискусия за значението на почвата за живота на 
Земята.

Прочит на обобщение („Днес научих“).
Отговори на въпроси („Въпроси и задачи“).

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 10 – 11

 • изброяване на съставните части на почвата (по 
картини)

 • прочит на любопитна информация за опазването 
на чистотата на почвата

 • работа по рубриките „Днес научих“ и „Въпроси 
и задачи“
Работа с тетрадката – стр. 7

 • допълване на текст с усвоени нови понятия
 • попълване на мисловна карта
 • формулиране на писмен отговор на въпрос

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
 • почва
 • лупи (евентуално микроскоп)
 • картини
 • мисловна карта

Оценяване на резултатите от:
 • груповата дискусия
 • наблюдението
 • попълването на текста и мисловната карта.

Почва 

Защо върху скалите няма растения?

2

10

	 Какво е почва? 

Почвата	е	най-горният	рохкав	слой	на	земята.

Тя има важно значение за живота на Земята. На места почвеният 
слой достига до 2 – 3 метра дебелина. В почвата се намират корените 
на растенията (фиг. 1). Тя е среда на живот за много почвени живот-
ни – дъждовен червей, къртица, попово прасе и др.

	 Състав на почвата 
 

Хумусът представлява тъмна лепкава смес. Той свързва съставкитe 
на почвата. Образува се от гниенето на мъртвите растения и животни. 
Съдържа хранителни вещества, които се разтварят от водата в почва-
та. Чрез корените те достигат до растенията (фиг. 2). 

	 Плодородие  
Най-важното свойство на почвата е плодородието. То представлява 

способността на почвата да осигурява хранителни вещества, вода, въз-
дух, топлина за растежа и развитието на растенията. Плодородието на 
почвата зависи от нейния състав и най-вече от съдържанието на хумус в 
нея. По-рохкавите и по-богатите на хумус почви са по-плодородни.

Фиг. 1

пясък

глина

хумус	камъчета	

въздух

вода

ПОЧВА

Фиг. 2. Почвата	е	съставена	от	различни	по	големина	частици	–	пясък,	глина,	хумус,	камъчета,	въздух	и	вода
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Изброй шест съставни части на почвата.
2. От какво се образува хумусът?
3. Кога казваме, че почвата е плодородна?
4. Как се запазва плодородието на почвата?
5. Кои са основните дейности за опазване 

плодородието на почвата?
6. Направете постер на тема: „Опазване на 

почвата“.

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Почвата	е	най-горният	рохкав	слой	на	зе-

мята.	
	 Най-важното	свойство	на	почвата	е	пло-

дородието.	То	зависи	от	съдържанието	
на	хумус	в	нея.	

	 Необходимо	е	да	полагаме	грижи	за	за-
пазване	чистотата	и	плодородието	на	
почвата.

Да знам повече 
Опазването на 
чистотата на 
почвите е свето-
вен проблем. Те все 
повече намаляват 
по площ поради 
неразумното им из-
ползване от хора-
та. Възстановяват 
се много бавно, 
например слой поч-
ва с дебелина 1 см 
се възстановява за 
80 – 100 години.

	 Дейности за поддържане плодородието на почвата   
Прекаленото използване на почвата води до нейното изтощаване и 

тя намалява плодородието си. Хората полагат грижи, нужни за под-
държане плодородието на почвата. Внасят непрекъснато подхранва-
щи торове, които я обогатяват с минерални соли, необходими за до-
брото развитие на растенията (фиг. 3а, б).

За да се запазят чистотата и плодородието на почвата, е необхо-
димо да се използват повече естествени торове, които се получават 
от преработката на растителни и животински отпадъци. Използва-
нето на такива торове не вреди и на почвените животни, които са от 
значение за запазване на почвеното плодородие.

Дъждовните червеи 
са почвени обитатели, 
които повишават плодо-
родието. Те поглъщат от 
почвата изгнили листа и 
треви, усвояват част от 
хранителните вещества, а 
остатъците изхвърлят из-
вън тялото си. Така дъж-
довните червеи създават 
тунелчета, които са пъл-
ни с въздух и имат значе-
ние за корените на расте-
нията, за рохкавостта на 
почвата и снабдяването ѝ 
с кислород (фиг. 4).

Фиг. 3бФиг. 3а

Фиг. 4

Цели
Да се определи какво е почва, от какво е съставе-

на и кое е нейното основно свойство.
Да се направи връзка между състав на почвата и 

плодородие на почвата.
Да се определят факторите, от които зависи ней-

ното плодородие.

Задачи
Назоваване на съставните части на почвата. 
Обясняване на значението на отделните съставки 

на почвата за нейното плодородие.
Назоваване на дейности, които опазват плодоро-

дието на почвата.
Формиране на умение за формулиране на обоб-

щения.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за установяване преконцепциите на уче-

ниците за понятието почва и за нейното значение за 
живота на Земята.

Наблюдаване на почвата и нейните съставки.
Описване на резултатите от наблюдението.
Изброяване на съставните части на почвата.
Допълване на текст, като се използват усвоените 

нови понятия.
Попълване на мисловна карта.
Обсъждане на значението на свойството на поч-

вата плодородие.
Изброяване на дейности на човека за повишаване 

на плодородието на почвата.
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Хората използват различните вещества заради техните свойства. 

Сформирайте три отбора.
Изработете	игра	На риболов,	като	следвате	плана.

I отбор
	 Направете	въдици	от	дървени	пръчки.	На	пръчката	увийте	ко-

нец,	а	накрая	на	конеца	завържете	магнитче.
II отбор
	 На	дебел	картон	нарисувайте	рибки	и	ги	изрежете.	Може	да	ги	

оцветите.
	 На	опашките	на	рибките	сложете	кламер	или	телче	с	телбод.

III отбор
	 Нарисувайте	море	върху	парче	картон	или	вземете	подходящ	

съд.	Поставете	рибките	върху	картона	или	ги	пуснете	в	съда.

	
	 Започнете	„риболова“.	Наблюдавайте	коя	част	от	рибките	се	

привлича	от	магнита.
	 Направете	извод.

ИЗВОД 
	 Хората	изработват	различни	предмети	

за	бита,	като	използват	знанията	
си	за	свойствата	на	материалите	и	
веществата.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
1. Кои предмети плават и кои потъват?
2. Кои тела се привличат от магнит?
3. Изброй вещества, които са по-леки от 

водата.

12

Да използваме свойствата 
на веществата  3

Ако искате рибките да плуват 
във вода, от какъв материал 
трябва да ги изработите?

Плава или потъва
	 Направи	план,	по	който	да	извършиш	опита.
	 Използвай	фигурата,	за	да	си	помогнеш	при	изработването	на	

плана.
	 Какво	се	случи	с	наблюдаваните	обекти?	
	 Работи	в	тетрадката.

Тяло плава потъва

Камък да

Коркова тапа да

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

ДА ИЗПОЛЗВАМЕ СВОЙСТВАТА НА ВЕЩЕСТВАТА

Цели
Сравняване на вещества, използвани във всеки-

дневието, по техните свойства – горят ли, привличат 
ли се от магнит, провеждат ли топлина, разтварят ли 
се във вода, плават или потъват (по-тежки или по-ле-
ки от водата).

Изброяване на вещества, които човек използва 
заради свойствата им.

Даване на примери за употреба на вещества.
Извършване на опити с тела и вещества.

Задачи
Формиране на умения за:

 • съставяне на план за извършване на опити
 • извършване на опити
 • формулиране на хипотези
 • наблюдаване по определени параметри на резул-

тати от опити
 • систематизиране на резултати от опити
 • формулиране на изводи
 • извършване на достъпни практически дейности
 • работа с таблици

Форми и методи за преподаване и учене
Уводна беседа за актуализиране на знанията за из-

ползването на веществата заради техните свойства.
Учене в група – изработване на игра, в която се 

доказва магнитното свойство на металите.
Извършване на опити.
Обясняване на резултатите от проведените игри 

и опити.
Формулиране на изводи.
Работа с таблици.
Допълване на текст с усвоени нови понятия.
Съставяне и записване на план за извършване на 

опит.
Попълване на резултати от извършени опити в 

таблици.
Формулиране и записване на отговори на въпро-

си и на изводи след проведена дискусия относно зна-
чението на свойствата на веществата за живота на 
Земята („Да помислим заедно“).

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 12

 • сформиране на групи
 • прочит на инструкциите за отделните групи за из-

работване на игра
 • прочит на опитна постановка
 • тълкуване на данни, попълнени в таблица
 • прочит на обобщение („Извод“)
 • отговори на въпроси  и обсъждане („Да помислим 

заедно“)
Работа с тетрадката – стр. 8

 • допълване на текст с усвоени нови понятия

 • съставяне и записване на план за провеждане на 
опит

 • систематизиране на резултати от извършени опи-
ти в табличен вид

 • формулиране и записване на изводи
 • записване на най-важното от урока – отговор на 

въпрос, като се използват усвоените знания по 
темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 •  таблици
 • картини
 • материали за извършване на опити:

– дървени пръчки
– магнити
– картон
– тела от всекидневието

Оценяване на резултатите от:
• извършването на опитите и формулирането на 

изводи
• груповата дискусия.
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 • отговори на въпроси  и обсъждане („Да помислим 
заедно“)

 • прочит и коментар на обобщение („Извод“)
Работа с тетрадката – стр. 9

 •  попълване на таблица
 • анализиране на текст
 • записване на най-важното от урока – отговор на 

въпрос, като се използват усвоените знания по 
темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • материали за извършване на опити
 • снимки и схеми на опитни постановки
 • таблици

Оценяване:
 • на резултати от груповата дискусия
 • на анализа на резултатите от извършените опити
 • уменията за формиране на коректен отговор (пис-

мен и устен) на поставен въпрос.

Цели
Изброяване на съставни части на почвата.
Изброяване на дейностите, от които зависи ней-

ното плодородие

Задачи
Формиране на умения за:

 • извършване на опити
 • формулиране на хипотези
 • наблюдаване и обясняване на резултати от извър-

шени опити
 • формулиране на изводи
 • разчитане на таблици
 • попълване на таблици с получени резултати от 

наблюдения и опити.

Форми и методи за преподаване и учене
Дискусия за съставните части на почвата и тяхно-

то значение за плодородието ѝ.
Извършване на опити и обясняване на резултати-

те от тях.
Описване на резултати в табличен вид.
Анализиране на текст. 
Формулиране на изводи за връзката състав на 

почвата – плодородие.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 13

 • прочит на опитни постановки
 • обсъждане по снимки
 • тълкуване на резултати от таблици

Коя съставна част на почвата определя 
нейното плодородие?

Да наблюдаваме почвата 4

13

Почвата и нашите сетива
 Постави в четири прозрачни съда пясък, глина, камъчета 

и почвена смес за цветя (тя е богата на хумус).
 Пипни съдържанието на всеки съд. Опиши какво усети 

(влажност, твърдост, рохкавост).
 Сипи равно количество вода във всеки съд.
 Наблюдавай в кой съд водата ще достигне най-бързо до дъното.
 Според теб коя почва ще бъде най-плодородна – в която има 

повече пясък, повече камъчета, повече глина или повече хумус? 
Направи извод и го запиши.

Попълни резултатите в таблицата. Работи в тетрадката.

Състав на почвата
 Сложи малко почва в една чаша.
 Изсипи върху почвата вода.
 Разбъркай водата и почвата. 
 Направи предположение какво ще се случи.
 Изчакай няколко минути и опиши какво 

наблюдаваш. 

Използвай думите: 
висока, ниска, 
средна, 5 сек, 
10 сек, 15 сек, 
30 сек.

Влажност Твърдост Рохкавост

Време, 
за което 
водата 
достига 

до дъното

Пясък

Глина

за което 
водата 
достига 

до дъното

ИЗВОД 
 Почвата съдържа хумус, пясък, глина, камъ-

чета. От тяхното съотношение зависи 
плодородието на почвата. Между почве-
ните частици се задържат въздух и влага.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
1. Защо казваме, че плодородието на почвата 

е важно за живота на Земята?
2. Коя съставна част на почвата определя 

нейното плодородие?

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е
Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е
Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е
Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е
Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е
Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е
Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е
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Запиши най-важното. Отговори на въпроса: Коя съставна част на почвата 
определя нейното най-важно свойство — плодородието?

1. Попълни таблицата с резултатите от опита, описан на стр. 13 в учебника. 
Използвай думите висока, ниска, средна, 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек.

Влажност Твърдост Рохкавост
Време, за което 
водата достига 

до дъното

Пясък

Глина

Камъчета

Почва, богата 
на хумус

Извод: 

2. Прочети и отговори на въпроса.
Ако не се полагат грижи за почвата, тя може да загуби своето плодо-

родие и постепенно под действието на сушата и вятъра да се превърне 
в пустиня. Много от големите пустини на Земята в миналото са били 
плодородни места, но в резултат на природни бедствия и неправилна 
обработка от човека са загубили основното си качество – плодородието, 
и са се превърнали в пустини. 

 Коя е причината някои плодородни места да се превърнат в пустини?

4

9

водата достига 
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Цели
Измерване на телесната температурата и на тем-

пературата на вода и въздух в градуси по Целзий.
Описване устройството на термометъра.
Пправилно четене и изписване на мерната едини-

ца за температура.

Задачи
Формиране на умения за:

 • разпознаване на различните видове термометри, с 
които се измерва температурата на вода, въздух и 
на телесна температура 

 • описване (по схема) на елементите на термометъра
 • измерване на температурата на вода, въздух и на 

телесна температура в градуси по Целзий
 • извършване на опити
 • формулиране на изводи
 • разчитане на таблици и попълване на данни.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за установяване на детските преконцеп-

ции по темата.
Фронтална работа с класа – четене на текст и ра-

бота с илюстрации и снимки.
Формулиране на хипотези.
Извършване на опит и описване на резултатите 

от него.
Формулиране на изводи.
Извършване на измервания.
Тълкуване и попълване на таблици с резултатите 

от извършените замервания.
Отбелязване на резултати от извършени опити.

Заключителна дискусия за необходимостта от из-
мерване на температурата на въздуха, водата и на 
телесната температура.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр.14 – 15

 • разглеждане на снимки и схеми
 • прочит и коментар на опитни постановки
 • разчитане и тълкуване на таблици
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 10
 • записване на резултати от извършени измервания
 • отбелязване на резултати от извършени опити
 • маркиране на верни твърдения
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
– материали за извършване на опити – различни 

видове термометри
– таблици

Оценяване:
 • на резултатите от груповата дискусия,
 • на умението за попълване на резултати от опити и 

измервания в таблици
 • на умението за коректно отразяване, анализиране 

и систематизиране на резултатите от извършени 
опити

 • на коректно попълнения тест.

Заключителна дискусия за необходимостта от из-

Измерване 
на температурата  5

	 Термометър

Термометърът е	уред,	с	който	се	измерва	температурата	на	
телата.

Термометърът (фиг. 1) има малко резер-
воарче, пълно с цветна течност, която при 
затопляне се издига нагоре по тръбичката. 
Тръбичката лежи върху скала. Тя има чер-
тички и числа. Разстоянията между чертич-
ките се наричат деления и с тях се измерва 
температурата. 

Единицата	за	измерване	на	температу-
ра	се	нарича	градус	Целзий	(°С).	

Андерс	Целзий	е	шведски	учен,	който	пръв	
предлага	такава	скала	за	измерване	на	
температурата.	Затова	мерната	единица	
носи	неговото	име.

	 Температурата на телата 
се измерва с различни термометри 
Различните тела се нагряват различно. 

Температурата показва колко е нагрято едно 
тяло (фиг. 2, фиг. 3).

С кой от представените термометри ще измериш температурата 
на тялото си?

Фиг. 2. Сладоледът	е	
студен.	Той	има	ниска	
температура

1оС

Фиг. 3. Чаят	е	горещ.	
Той	има	висока	темпе-
ратура

36оС

  ТОПЛО     СТУДЕНО

14

Термометър

Фиг. 1

Топло и студено
	 Потопи	едната	си	ръка	в	купа	със	студена	вода.
	 След	около	две	минути	потопи	същата	ръка	в	купа	с	хладка	вода.		

	 Ще	усетиш	хладката	вода	като	топла.	
	 Потопи	другата	си	ръка	първо	в	купа	с	топла	вода	и	след	една-

две	минути	–		в	купа	с	хладка	вода.	
	 Този	път	ще	усетиш	хладката	вода	като	студена.	
	 Каква	е	точната	температура	на	водата	в	трите	купи	можем	

да	измерим	с	термометър.

Заключителна дискусия за необходимостта от из-Заключителна дискусия за необходимостта от из-

15

Фиг. 4

сут рин обед вечер

12°С 25°С 15°С

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. В какви единици се измерва 

температурата? 
2. Опиши устройството на 

термометъра.
3. Колко градуса е 

нормалната телесна 
температура?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Температурата	показва	колко	е	нагрято	едно	тяло.	
	 Температурата	на	различните	тела	се	измерва	с	различни	

видове	термометри.
	 Телесната	температура	се	измерва	с	медицински	

термометър.	
	 Когато	термометърът	показва	цифра	над	37°С	,	говорим	за	

повишена	телесна	температура.

	 Измерване на температурата на водата

	 Налей	чаша	със	студена	вода	и	потопи	в	нея	термометър.	
След	няколко	минути	отчети	каква	е	нейната	температура.	

	 Повтори	опита	с	чаша	топла	вода.
	 След	няколко	минути	отчети	колко	деления	се	е	преместила	

нагоре	по	скалата	течността	от	резервоарчето	на	
термометъра.

	 Колко	градуса	е	разликата	на	температурата	в	двете	чаши?

	 Измерване на температурата на въздуха  
За измерване на температурата на въздуха се използват специални 

термометри (фиг. 4).
Павел използвал такъв термометър, за да измери температурата на 

въздуха през деня, и отразил резултатите в таблица. Разгледай таблица-
та и обясни как се променя температурата през деня.

	 Измерете	температурата	на	въздуха	в	класната	стая	преди	
започване	на	учебните	часове,	след	голямото	междучасие	и	преди	
последния	учебен	час.

	 Запишете	резултатите	в	таблица.

	 Измерване на телесната температура   
Телесната температура се измерва с медицински термометър. Той 

може да бъде с малко резервоарче и скала с деления или електронен. 
Температурата може да се измери в различни части на тялото ни. Най-
често това става под мишницата или в устата.

Нормалната телесна температура е малко под 37°С. Когато тя се по-
качи над тези градуси, говорим за повишена температура, което озна-
чава, че сме болни и трябва да потърсим мнението на лекар. При някои 
болести телесната температура може да се покачи над 40°С и да застра-
ши живота ни. 

15°С 49°СС 4949
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Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 16 – 17

 • прочит на текст 
 • разглеждане на схеми и снимки
 • обсъждане на описани опитни постановки
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр.11
 • редактиране на текст
 • попълване на схема с усвоени нови термини
 • записване на резултати от извършени опити
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • материали за извършване на опити
 • снимки
 • медицински и/или други видове термометри
 • схеми

Оценяване:
 • на резултатите от беседата
 • на резултатите от обсъждането на проведени оп-

ити и измервания
 • на коректно изпълнените упражнения в тет рад-

ката.

Цели
Разпознаване на трите състояния на водата – лед, 

вода и водни пари.
Описване по схема кръговрата на водата.
Описване въз основа на опити на промените в 

състоянието на водата при нагряване и охлаждане 
(топене – замръзване, изпарение – втечняване).

Задачи
Формиране на умения за:

 • разпознаване състоянията на водата
 • наблюдение на промените в състоянието на водата
 • техники за извършване на опити
 • формулиране на изводи
 • описване на резултати от опити.

Форми и методи за преподаване и учене
Уводна беседа за установяване на преконцепции-

те на учениците по темата.
Фронтална работа с класа – четене на текст и ра-

бота със схеми и снимки.
Извършване на опити по даден план.
Обсъждане на резултатите от опитите.
Беседа по темата за различните състояния на во-

дата в природата.
Попълване на схема.
Записване на изводи от извършени опити.
Заключителна беседа за състоянията на водата.
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Състояния на водата  

Какви свойства имат течностите? Кои от тях са характерни за водата?

6

 Водни пари 
Както всяко тяло, и водата при загряване повишава своята темпе-

ратура. С повишаването на температурата тя се превръща във водни 
пари. Казваме, че водата се изпарява. Парата е прозрачен газ. В пове-
чето случаи той е невидим.

 В подходящ съд, който можете да сложите на котлон, 
налейте вода. Измерете нейната температура.

 Поставете съда на котлона. След няколко минути измерете 
температурата на водата. Какво установихте?

 Ако оставим водата на котлона за по-продължително време, 
от съда ще започне да излиза пара. Водата започва да се 
изпарява и се превръща в газ.

 Наблюдавайте движението на парата. Какво забелязахте?
 При температура 100оС във водата започват да се образуват 

мехурчета. Водата кипи.

Водата може да променя състоянието си при различни условия.

Кипенето е процес на бурно изпарение на водата при загряване. 
Водата кипи, когато достигне 100°С.

В природата под въздействието на топлината на слънчевите лъчи 
водата се изпарява. Затова изсъхват и мокрите пътища след дъжд.

юПреминаването на водата от 
течно в газообразно състояние 
се нарича изпарение.

Ако над издигащата се пара поста-
вим по-хладен предмет, ще забеле-
жим, че по него ще се появят капчи-
ци вода (фиг. 1).

Преминаването на водата от 
газообразно в течно състояние 
се нарича втечняване.

Фиг. 1. 1. Изпарение. 2. Втечняване

2

1

газообразно

течно

твърдо

Състояния на водата

Учебно-методически ресурси

17

	 Лед

Ако поставим за по-продължително време вода във фризера, тя се ох-
лажда и замръзва. Превръща се в лед. Ледът е твърдо вещество.

Преминаването	на	водата	от	течно	в	твърдо	състояние	се	нари-
ча	замръзване.	Водата замръзва при О°С.

Ако поставим леда на топло, той отново се превръща във вода. От 
твърдо вещество се превръща в течност.

Преминаването	на	водата	от	твърдо	в	течно	състояние	се	
нарича	топене.

	 Постави	пластмасова	купичка,	пълна	с	вода,	във	фризера.	
Проследи	за	колко	време	водата	ще	се	превърне	в	лед.

	 Извади	купичката	с	леда	от	фризера.
	 Проследи	за	колко	минути	ледът	ще	се	превърне	в	течност.
	 Измери	температурата	на	водата.

	 Водата около нас 
Вода има навсякъде около нас. В природата я откриваме не само 

като течност, но и като газ или като твърдо вещество – лед. Tя тече в 
реките, изпълва водните басейни, спуска се във водопадите. Когато се 
превърне в пара, преминава във въздуха около нас. Когато замръзне, 
водата се превръща в лед (фиг. 2).

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. В какви състояния се среща водата в 

природата?
2. Кога водата се превръща във водни пари?
3. Кога водата се превръща в лед?
4. Помисли и обясни как се образуват 

ледените висулки през зимата.

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Водата	в	природата	се	среща	в	три	

състояния	–	течно,	твърдо	(лед)	и	
газообразно	(водни	пари).

	 При	нагряване	и	охлаждане	водата	
преминава	в	различни	състояния.

	 Напълни	две	чаши	с	вода.	
	 Измери	температурата	на	водата	във	всяка	от	тях.
	 В	едната	пусни	няколко	парчета	лед	и	след	няколко	минути	

измери	температурата	на	водата	в	тази	чаша.
	 Направи	извод.	

втечняване замръзване

топенеизпарениеФиг. 2
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ДА БЪДЕМ МЕТЕОРОЛОЗИ

 • прочит на опитни постановки
 • тълкуване на резултати от опит
 • обсъждане на идеи за изработване на табло
 • разчитане на данни от таблици и графики
 • попълване на таблици
 • отбелязване на резултати от извършени измервания
 • оформяне на графика с данни от извършени из-

мервания
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Работа с тетрадката – стр. 12
 • попълване на таблици
 • отбелязване на резултати от извършени измервания
 • оформяне на графика с данни от извършени из-

мервания
 • записване на най-важното от урока – отговор на въ-

прос, като се използват усвоените знания по темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • материали за извършване на измервания
 • таблици
 • графики
 • материали за изработване на табло

Оценяване на:
 • резултатите от дискусиите
 • резултатите от извършените групови дейности
 • получените продукти.

 Измерване и отчитане на температурата

I група	
	 Поставете	 термометър	 за	 измерване	 на	

температурата	на	въздуха	до	прозорец	в	
класната	стая.		

	 Измервайте	температурата	през	пет	по-
следователни	 учебни	 дни	 по	 едно	 и	 също	
време.

	 Записвайте	данните	в	таблица	по	показа-
ния	модел.

II група
	 Направете	табло,	като	се	ръководите	от	

модела.
	 Оцветете	в	червено	тръбичката	на	тер-

мометъра,	така	че	да	показва	измерените	
градуси	за	всеки	ден	от	седмицата.	Данни-
те	вземете	от	първа	група.

III група
	 Направете	 графика	 на	 промяната	 на	 температурата	

през	седмицата,	като	използвате	данните	от	таблица-
та	и	модела,	даден	в	тетрадката.

18

Да бъдем метеоролози7
С какъв уред и в какви мерни единици се измерва температурата?

ИЗВОД 
	 Измерването	на	температурата	и	прогно-

зите	за	времето	са	полезни	за	хората,	кои-
то	пътуват	или	работят	на	открито.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Защо е необходимо да измерваме температу-
рата и да правим прогнози за времето? За кои 
професии това е от голямо значение?

Метеорологът изследва промените на времето и прави 
прогнози какво ще бъде то през седмицата, през ме-
сеца. За тази цел той проучва снимки от 
сателити, измерва температурата на 
въздуха и водата.

Прогнозите на метеоролозите преду-
преждават хората, които работят на 
летищата и на пристанищата, пътни-
ците, шофьорите и селските стопани.

п в с ч п

20.X 21.X 22.X 23.X 24.X

18°С 15°С 20°С 17°С 12°С

 Измерване и отчитане на температурата

С какъв уред и в какви мерни единици се измерва температурата?

25o

20o

15o

10o

5o

0o

I    II   III   IV   V   VI   VII
ден ден ден ден ден ден ден

п в с ч п

20.X 21.X 22.X 23.X 24.X

18°С 15°С 20°С 17°С 12°С

Цели
Измерване и отчитане на температурата на въздуха.
Правилно записване на измерените стойности.
Правилно прочитане на мерната единица – градус 

по Целзий.

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа и учене в група
 • измерване на температурата на въздух и на телес-

на температура в градуси по Целзий
 • систематизиране на данни 
 • формулиране на изводи
 • разчитане и попълване на схеми, графики и таб-

лици

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа, свързана с необходимостта от измерва-

нето на температурата и използването на различни 
видове термометри.

Прочит на текст и обсъждане на значимостта на 
професията на метеоролога.

Работа в групи – извършване на измервания, по-
пълване на таблици и схеми, изработване на табло.

Споделяне на придобит опит от извършените из-
следователски дейности.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника –стр. 18

 • работа с текст и дискусия на тема – професия ме-
теоролог 12

7 ДА БЪДЕМ МЕТЕОРОЛОЗИ 

Запиши най-важното, като отговориш на въпросите: 
Какво изследват метеоролозите?

Защо е необходимо да се правят прогнози за времето?

1. Нели и Митко измерили температурата на въздуха през пет последователни дни. 
Резултатите нанесли в таблица. 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

20°С 18°С 15°С 20°С 25°С

 Оцвети тръбичките на термометрите така, че те да показват измерената температура.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

  0

40
30
20
10

  0

40
30
20
10

  0

40
30
20
10

  0

40
30
20
10

  0

40
30
20
10

 Направи графика 
на промяната 
на температурата 
на въздуха
през седмицата, 
като използваш 
данните 
от таблицата.

0°С

20°С

15°С

10°С

5°С

25°С

I 
ден

IV 
ден

III 
ден

II 
ден

V 
ден

... ... 

на температурата 
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ДА ПРОСЛЕДИМ ПРОМЕНИТЕ В СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДАТА

Цели
Разпознаване на трите състояния на водата – лед, 

вода и водни пари
Описване въз основа на опити на промените в 

състоянието на водата при нагряване и охлаждане 
(топене – замръзване, изпарение – втечняване)

Задачи
Формиране на умения за:

 • използване на новите усвоени понятия в процеса 
на работа – състояния на водата, изпарение, за-
мръмзване, втечняване, топене

 • използване на различни техники при извършване 
на опити

 • фрмулиране на изводи
 • описване на резултати от опити
 • създаване на собствени продукти.

Форми и методи за преподаване и учене
Обсъждане на причините за промяната на състоя-

нията на водата.
Извършване на опити и представяне на резултатите.
Рисуване с ледени бои, презентиране на творбите 

на учениците, коментар за начина, по който от вода 
са получени бои.

Допълване на текст, като се използват нови по-
нятия.

Формулиране на изводи.
Отбелязване на изводи от извършени опити.
Дискусия за промените, които настъпват в със-

тоянието на водата при различни условия.

19

Да проследим промените 
в състоянието на водата 8

Коя е причината за промените в състоянието на водата?

Рисувам с лед
	 Във	всяко	гнездо	на	

формичката	сипи	вода	
с	различен	цвят.

	 Сложи	по	една	клечка	
във	всяко	гнездо.

	 Постави	формичката	
в	камерата	на	
хладилника.

	 Обясни	какво	се	случи	
с	водата.

	 От	замръзналата	вода	
се	получават	ледени	бои	
за	рисуване.

	 Нарисувай	своето	
произведение	с	тях.

	 Опиши	промените	в	състоянието	на	
водата,	които	наблюдаваш.

ИЗВОД 
	 При	нагряване	водата	преминава	от	

твърдо	в	течно	състояние.
	 При	по-продължително	охлаждане	водата	

от	течно	преминава	в	твърдо	състояние.	

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
1. Какво се случва, когато загреем водата?
2. Какво става с водата, когато я охладим в 

камерата на хладилника? 
3. Коя промяна в състоянието на водата 

наблюдаваш, когато рисуваш с цветния лед?

	 Постави	еднакъв	брой	бучки	лед	в	две	еднакви	чаши.
	 Постави	едната	чаша	на	слънчева	светлина	до	прозореца,	а	

другата	на	място	далече	от	него	и	от	отоплителни	уреди.
	 Припомни	си	какво	знаеш	за	промяната	на	състоянията	на	

водата	и	направи	хипотеза.
	 Наблюдавай	какво	се	случва	и	направи	извод.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 19

 • прочит на опитни постановки
 • наблюдаване на изображения и тълкуване на по-

лучената информация
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Работа с тетрадката – стр. 13
 • допълване на текст, като се използват усвоените 

нови понятия
 • разглеждане на схема на опитна постановка и 

тълкуване на информацията
 • формулиране и записване на извод от след прочи-

та на описания опит
 • записване на най-важното от урока – отговор на въ-

прос, като се използват усвоените знания по темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • схеми
 • материали за извършване на опити
 • произведения на учениците

Оценяване на:
 • резултатите от груповата дискусия,
 • резултатите от извършването и анализирането на 

опити
 • творбите на учениците и тяхното презентиране.

13

ДА ПРОСЛЕДИМ ПРОМЕНИТЕ В СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДАТА

Запиши най-важното. Отговори на въпроса: Коя е причината за промените в 
състоянието на водата?

1. Допълни изреченията.
Процесът на бурно изпарение на водата при нагряване се нарича . 
Водата  при 100°С.
Изпарението е процес, при който водата преминава от  в 

 състояние.
Преминаването на водата от газообразно в течно състояние се нарича  

.

2. Наблюдавай схемата на опита „Промени в състоянията на водата“ и напиши:
 какво е състоянието на водата в черпака

 какво се случва с водата върху нагретия котлон 

 в какви състояния ще премине водата:
– в черпака 
– на повърхността на тенджерата 
 каква е причината за промяната в състоянието на водата. 

3. Изпарява ли се водата, която се намира в почвата? За да отговорят на този 
въпрос, учениците от едно училище направили следния опит: 
 Изсипали пясък в пластмасова бутилка.
 Добавили чаша вода.
 Затворили бутилката и я поставили на слънце.
 След два дни забелязали, че по стените на бутилката 
са се образували капчици вода. 
 Направи извод, като отговориш на въпроса
от условието на задачата.

8

Извод: 

2. Наблюдавай схемата на опита „Промени в състоянията на водата“ и напиши:
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КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА В ПРИРОДАТА

Цел
Описване по схема на кръговрата на водата в при-

родата.

Задачи
Формиране на умения за:

 • използване на различни техники при извършване 
на опити

 • тълкуване на резултати от опити
 • разчитане на информация от схема
 • използване на знания за дорисуване на непълна 

схема
 • формулиране на обобщения.

Форми и методи за преподаване и учене
Групова беседа за факторите, които водят до про-

мяната на водата от едно състояние в друго.
Описване по схема на кръговрата на водата в при-

родата.
Извършване на опити и обсъждане на резултати-

те от тях.
Формулиране на изводи.
Дорисуване на схема.
Записване на обяснение за даден феномен.
Дискусия за причините за кръговрата на водата в 

природата.
 
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 20 – 21

 • наблюдаване на картини

	 Кръговрат на водата

Подобно нещо става и в природата. 
Слънцето затопля водата в океаните, моретата, реките и езерата. 

Под действието на слънчевата топлина част от водата се изпарява и се 
превръща във водни пари. Когато водните пари се издигнат нависоко 
и срещнат по-студен въздух, се охлаждат, сгъстяват се и се превръщат 
в облаци. Те представляват смес от водни пари и малки капчици вода.

Когато капчиците в облака станат достатъчно големи, те падат 
обратно на земята под формата на дъжд или сняг. 

Дъждовната вода овлажнява почвата и пълни водните басейни. Под 
въздействието на слънчевата топлина тя пак се изпарява. По този на-
чин водата в природата се намира в непрекъснато движение, което се 
нарича кръговрат на водата (фиг. 1).

Обясни по приложената схема кръговрата на водата в природата.

Кръговрат на водата
в природата 

20

Знаеш ли, че водата в природата е в непрекъснато движение? 

9

Фиг. 1. Кръговрат	на	водата

Направи си облаци и дъжд.
	 Загрей	вода	в	електрическа	кана.
	 Сложи	си	кухненски	ръкавици.
	 Изсипи	горещата	вода	в	тенджера	или	топлоустойчива	купа.
	 Дръж	върху	съда	над	парата	формичка	с	бучки	лед.
	 Наблюдавай	какво	се	случва,	когато	парата	се	сблъска	със	

студената	повърхност.

Извод:	Парата	се	втечнява,	образуват	се	водни	капчици.

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Водата	в	природата	се	намира	в	

непрекъснато	движение.	Нарича	се	
кръговрат	на	водата.

	 Водата	се	изпарява	от	водните	басейни,	
от	растенията,	от	почвата.	

Ако наблюдаваш гора в ранно утро, ще забележиш, че дърветата са 
обгърнати в лека мъгла. Как се е образувала тя, ще научиш, като из-
пълниш следващия опит.

От дърветата в гората също се изпарява вода. Ето защо в ранна 
сутрин над гората има лека мъгла. Това е всъщност изпарената вода, 
която е срещнала студения въздух (фиг. 2).

21

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Как се образуват облаците?
2. Опиши кръговрата на водата в природа-

та, като използваш ключовите думи изпа-
рение, охлаждане, водни капчици, дъжд 
или сняг.

3. Защо казваме, че водата в природата се 
намира в непрекъснато движение?

Опитът трябва да се направи в горещ ден или в затоплена стая.
	 Избери	едно	стайно	растение	и	го	полей	обилно	с	вода.
	 Покрий	растението	с	найлонова	торба.
	 Вържи	торбата	около	стъблото.
	 Постави	растението	на	перваза	на	прозореца	на	слънце.
	 След	няколко	часа	по	торбичката	ще	се	образуват	капки.

Извод:	От	растението	се	е	изпарила	вода.	

Фиг. 2. Гора	в	ранно	утро

 • наблюдаване и описване на природни феномени 
по схема

 • прочит на опитни постановки
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 14
 • дорисуване на схема
 • записване на обяснение за даден феномен
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини
 • схеми
 • материали за извършване на опити

Оценяване на:
 • резултатите от груповата дискусия
 • резултатите от извършването и анализирането на 

опити
 • изпълнението на задачите от тетрадката.
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ВИДОВЕ ВАЛЕЖИ

Цели
Описване на основните видове валежи – дъжд, 

сняг, град – и начините за тяхното образуване.

Задачи
Формиране на умения за:

 • описване на видове валежи по картини
 • извършване на проучване на природни феномени
 • разчитане и попълване на резултати от проучване 

в таблици
 • формулиране на въпроси при подготовка на ин-

тервю.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – актуализиране на знанията за кръговра-

та на водата в природата.
Обсъждане по картини –  описване на видовете 

валежи.
Сравняване на видовете валежи.
Тълкуване на резултати, отразени в таблица.
Извършване на проучване за промените във вре-

мето.
Отбелязване на резултатите от проучването в 

таблица.
Попълване на текст, като се използват усвоени 

знания по темата.
Формулиране на въпроси за провеждане на ин-

тервю с метеоролог.
Провеждане на интервю с метеоролог. При липса 

на подобна възможност може да се организира игра, 
която да представя провеждането на подобно интервю.

Видове валежи 10

22

Водата,	която	пада	върху	земята,	се	нарича	валеж.	Валежите	
могат	да	бъдат	дъжд,	сняг	и	град	(градушка).

	 Дъжд 
Водните пари срещат по-хладен въздух и се превръщат във водни 

капки. Когато капките в облаците се сливат, стават по-големи, нате-
жават и започват да падат. По своя път към земята те събират още 
вода от въздуха, продължават да растат и падат като дъжд (фиг. 1).

Фиг. 1. Дъжд

	 Сняг
През зимата времето е студено и затова повечето валежи са от сняг 

(фиг. 2). Снегът представлява водни капчици, които от студения въз-
дух замръзват и се превръщат в снежинки. 

През зимата той покрива семената на растенията. По този начин ги 
предпазва от ниските температури и от измръзване. Когато през пролет-
та времето се затопли, топящият се сняг снабдява почвата с вода.

Фиг. 2. Сняг

През зимата снежинките образуват причудливи фигури. Разгледай 
фиг. 3 и опиши какво наблюдаваш.

Защо през зимата вали сняг, а през лятото – дъжд или град?

Фиг. 3

23

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Как се образуват видовете валежи? 
2. Какви видове валежи са характерни за всеки сезон?
3. Организирайте в класа среща с метеоролог. Направете план.

 Помислете какви въпроси ще му зададете. 
 Разберете от него как се прави прогноза за времето. 
 Можете да направите игра Интервю с метеоролог.

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Дъждът,	снегът	

и	градушката	
са	видове	
валежи.

	 Град

През лятото, когато водните изпарения са по-силни, въздухът се 
издига бързо нагоре от места с много топъл въздух към места със сту-
ден въздух. От тази среща водните капчици замръзват и се превръщат 
в ледени топчета. Така се образува градушката. Валежите от град са 
характерни за горещите летни месеци (фиг. 4).

Фиг. 4. Градушка

Валежите от град причиняват голяма вреда на селскостопанските 
растения. Често в прогнозата за времето през лятото метеоролози-
те предупреждават за възможни градушки. Има хора, които разбиват 
градоносните облаци със специални ракети (фиг. 5). 

Разгледай таблицата и коментирай резултатите.
	 Учениците	от	4б	клас	са	

наблюдавали	различни	видове	
валежи.	Резултатите	обобщили	
в	таблица.	Преброй	колко	
ученици	са	наблюдавали		дъжд,	
град	или	сняг.

	 Може	ли	това	наблюдение	да	
се	извърши	през	един	и	същ	
годишен	сезон?

Дъжд

Град

Сняг

Фиг. 5. Ракети	за	
разбиване	на	градо-
носни	облаци

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 22 – 23

 • работа с картини
 • тълкуване на таблици
 • прочит на етапи за провеждане на проучване
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Работа с тетрадката – стр. 15
 • попълване на текст, като се използват усвоени 

знания по темата 
 • тълкуване на информация от таблица с резултати 

от извършени наблюдения
 • формулиране и записване на извод от тълкуване-

то на информацията
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини
 • текст
 • таблици

Оценяване на:
 • резултатите от груповата дискусия
 • тълкуването на таблици
 • подготовката за провеждане на интервю
 • формулирания извод след тълкуване на резултати 

от наблюдение в таблица.
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ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА

Работа с тетрадката – стр. 16
 • отбелязване на верни твърдения 
 • прочит на въпроси за обсъждане по групи
 • записване на резултатите от обсъждането
 • записване на най-важното от урока – отговор на въ-

прос, като се използват усвоените знания по темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • картини 
 • табла

Оценяване на:
 • резултатите от груповата дискусия
 • умението за обобщаване на информация.

Замърсители на природата11
Изброй замърсители на природата, които знаеш.

24

Всеки ден ние използваме предмети, които имат полезно предназ-
начение – различни горива, препарати, парфюми, дезодоранти, бои, 
изкуствени торове. Но рядко се замисляме дали те съдържат вредни 
вещества, които замърсяват природата.

	 Замърсяване на въздуха
В резултат от дейността на човека въздухът, който всички ние ди-

шаме, все повече се замърсява. Източниците на това замърсяване са 
най-разнообразни. 

Разгледай фиг. 1 и назови показаните източници.

Вредните газове и прах, които се отделят при изгарянето на горива-
та, са основните замърсители на въздуха. Те дразнят очите, затрудня-
ват дишането и причиняват болести на дихателните органи. Най-мно-
го сажди и дим се отделят при изгарянето на въглища и дърва.  

Учените разработват и предлагат различни начини за пречиства-
нето на въздуха. За тази цел на комините на големите заводи се мон-
тират прахоуловители и различни филтри. Така замърсеният въздух 
се пречиства от вредните вещества в него и постъпва в природата 
пречистен.

Хората все повече използват в своите домакинства природния газ, 
който е много по-безопасен за околната среда.

	 Замърсяване на водите 
Основни замърсители на водата в природата са отпадъчните води 

от различните предприятия и заводи, от животновъдните ферми, от 
бита (фиг. 2). Когато такива води попаднат непречистени във водните 
басейни, те водят до намаляване на разтворения в тях кислород.

Фиг. 1 

Фиг. 2 

Да знам повече 
В Тихия океан се е 
образувал огромен 
остров от най-
различни пластма-
сови отпадъци, 
изхвърлени от 
хората.

25

Най-опасни замърсители на водата са нефтът и предметите, напра-
вени от неговата преработка – пластмасите. Те могат дълго време да 
се задържат във водата, без да се разрушат по естествен път. От тях 
загиват много водни животни.

За да пречистват замърсените води, хората строят пречиствател-
ни станции (фиг. 3). В тях замърсената вода преминава през филтри 
и съоръжения. Пречистена, тя отново може да се ползва от човека 
във всекидневието му.

	 Замърсяване на почвите
Почвата е подложена на силно замърсяване, което е свързано със:
	 замърсяването на водата – разтворените в нея вредни вещества 
лесно попадат в почвата и така я замърсяват (фиг. 4)

	 все по-голямото количество отпадъци, които хората изхвърлят 
всеки ден в контейнерите за смет – особено вредни са пластмасо-
вите отпадъци

	 използването на различни химични препарати за борба с вреди-
телите и веществата, с които се запазва плодородието на почвата

	 все повече увеличаващите се транспортни средства – отделят се 
прах и вредни газове.

Човекът полага грижи да опази почвата от замърсяване. Той строи 
заводи за изгаряне на отпадъците от бита, за тяхната преработка и 
повторно използване. Създава програми за разделното събиране на 
битовите отпадъци, така че да могат те лесно отново да се прерабо-
тят и използват. За тази цел са контейнерите за разделно събиране 
на отпадъци (фиг. 5).

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Изброй замърсители на водата, въздуха и 

почвата.
2. Защо е необходимо да опазваме чистотата 

на въздуха, водата и почвата?
3. Как се наричат съоръженията за пречиства-

нето на водата?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Много	дейности	на	човека	замърсяват	

природата.	Затова	хората	използват	
различни	техники	за	пречистване	на	възду-
ха,	водата	и	почвата.

Фиг. 3 

Фиг. 4 

Фиг. 5а Фиг. 5б 

Цели
Изброяване на замърсителите на въздуха, водата, 

почвата и дейностите на човека за опазване на тях-
ната чистота.

Осмисляне на взаимовръзката човек – природа 
и значението на околната среда за осигуряване на 
здравословен и качествен живот.

Задачи
Формиране на умения за:

 • тълкуване на информация
 • обясняване на факти
 • водене на дискусия, като се поставят и защитават тези.

Форми и методи за преподаване и учене
Дискусия за познати замърсители на природата.
Изброяване на източници за замърсяване на въз-

духа, водата и почвата, описване на картини.
Прочит на текст. 
Обсъждане по групи.
Записване на резултатите от обсъждането.
Изброяване на дейности на човека за опазването 

на чистотата на природата.
Формулиране на обобщения – заключителна дис-

кусия.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 24 – 25

 • прочит на любопитна информация
 • тълкуване на картини и схеми
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Да знам повече
В Тихия океан се е 
образувал огромен 
остров от най-
различни пластма-
сови отпадъци, 
изхвърлени от 
хората.

25

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Много	дейности	на	човека	замърсяват	

природата.	Затова	хората	използват	
различни	техники	за	пречистване	на	възду-
ха,	водата	и	почвата.

16

ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА 

Запиши най-важното от урока. Използвай ключовите думи: замърсители, 
въздух, почви, води.

1. Отбележи с  кое е вярното.
Най-много вредни газове и прах се отделят във въздуха  ДА   НЕ 
при изгарянето на въглища и дърва.  
Природният газ е основен замърсител на въздуха.  ДА   НЕ 
Най-опасни замърсители на океаните са нефтът и пластмасите.  ДА   НЕ 
Морето се замърсява от разтворената в него сол. ДА   НЕ 
Почвата се пречиства от химическите препарати за борба с вредителите. ДА   НЕ 
За пречистване на водата се изграждат специални пречиствателни  ДА   НЕ 
станции.

2. Дискусия „Как да предпазим почвата от замърсяване?“
Хората от село Бор направили зеленчукова гра-

дина. Отгледали зелки. Скоро се появила зелевата 
пеперуда, която започнала да унищожава листата на 
зелето. Стопаните напръскали градината с химични 
препарати, за да унищожат нежелания вредител.

 Разделете се на две групи.
 Обсъдете във всяка група следните въпроси:
– Полезно ли е зеленчуците да се пръскат 

с препарати? За кого?
– Какво е въздействието на препаратите върху почвата, върху растенията 

и върху животните?
 Запишете вашите мнения за и против пръскането с химични препарати.

11

ЗА ПРЪСКАНЕТО ПРОТИВ ПРЪСКАНЕТО
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ПРОЕКТ „ОПАЗВАМЕ ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА“

Цели
Изброяване на замърсителите на въздуха, водата 

и почвата.
Обсъждане на начини за опазване на чистотата на 

природата.
Изграждане на разбиране към мерките и дейности-

те за съхраняване на природната среда.

Задачи
Формиране на умения:

 • за извършване на проучване
 • за оформяне на резултати от проучване
 • за формулиране на изводи
 • за презентиране на резултати от проучване.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – актуализиране на знанията за замърси-

телите на околната среда.
Отговаряне на въпроси за обобщаване на най-ва-

жното от раздела.
Записване на замърсители на природата.
Тълкуване на проведено проучване за чистотата 

на природата в населено място. 
Отразяване на получената информация в табли-

чен вид.
Подготовка и провеждане на изследване и чисто-

тата но водни басейни в близост до училището.
Представяне на резултати от извършено проучва-

не в табличен вид.
Обсъждане на резултатите от проучванията и 

формулиране и записване на изводи.
Обсъждане на проблемите и съставяне на план, 

 Четвъртокласници направили проучване къде 
въздухът в района около училището е най-замърсен. 
Съставили и план. 

	 Прочети	плана,	разгледай	снимките	и	направи	извод	къде	
въздухът	е	най-замърсен.	По	какво	разбра?

План на изследването
1.	 Избор	на	места	в	квартала	около	училището	(контейнери	за	

отпадъци,	парк,	оживена	улица).
2.	 Изработване	на	табели,	които	информират	хората,	че	се	

извършва	проучване	за	замърсяването	на	въздуха.
3.	 Поставяне	на	табелите	на	определените	места,	като	към	

всяка	от	тях	се	прикрепя	двойно	залепващо	тиксо,	върху	което	
ще	залепнат	праховите	частици	от	въздуха.

4.	 След	1	седмица	събиране	на	табелите	с	прикрепените	лепенки.
5.	 Отчитане	на	резултатите	от	проучването	и	

систематизиране	в	таблица.
6.	 Обсъждане	на	резултатите	и	предлагане	на	идеи	за	намаляване	

на	замърсяването.
7.	 Изработване	на	табло	със	снимки	на	местата,	като	до	

всяка	снимка	се	поставят	лепенките,	които	показват	
замърсеността	на	въздуха.

26

12 Припомни си най-важното

	 Кои вещества притежават 
магнитни свойства?

	 Кое е най-важното свойство на 
почвата?

	 Защо казваме, че водата в 
природата е в непрекъснато 
движение?

Опазваме 
чистотата 
на природата

 Чиста ли е водата в природата около нас?
 За да проверите това, отидете до най-близкия воден 

басейн или до фонтан или езеро в парка.
 Наблюдавайте:
	 водата	прозрачна	ли	е,	или	не
	 има	ли	неприятен	мирис
	 образува	ли	се	пяна	по	бреговете	на	реката	или	езерото
	 има	ли	боклуци	във	водата,	или	в	района	около	нея

	 Направете извод.
 Обсъдете в екип проблемите и съставете план какво да 

се направи, за да се избегне замърсяването.

17

ОПАЗВАМЕ ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА

1. Запиши кои са основните замърсители на:

 Въздуха 

 Водата 

 Почвата 

2. Попълни таблицата с резултатите от проучването, което е описано на стр. 26 
в учебника. Използвай думите слабо, средно, силно.

В парка

До контейнера 
за отпадъци

До магазина

 Напиши извода, до който са стигнали четвъртокласниците.

3. Чиста ли е водата в природата около нас? 
 Като следваш плана на четвъртокласниците от стр. 26 в учебника, 

 опиши какви са резултатите от проведеното наблюдение.

 Напиши изводите от наблюдението за чистотата на водата, 
 като отговориш на въпросите:

– Водата прозрачна ли е, или не? 
– Има ли неприятен мирис? 
– Има ли боклуци във водата или в района около водния басейн? 
– Образува ли се пяна по бреговете (ако наблюдавате река или езеро)? 

12

който ще помогне да се избегне или намали замърся-
ването на околната среда.

Попълване на тест за текуща проверка на 
знания та. Тестовете са поместени в електронните 
ресурси.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 26

 • прочит на въпроси
 • прочит на инструкции за провеждане на групово 

проучване
 • разглеждане на снимки и таблици
 • попълване на тест за текуща проверка

Работа с тетрадката – стр. 17
 • записване на замърсители на природата
 • попълване на таблица с резултати от извършено 

проучване
 • записване на изводи

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
 • снимки
 • таблици
 • тестове

Оценяване на:
 • резултатите от груповата дискусия
 • от тестовете за текуща проверка на знанията
 • умението за извършване на проучване
 • умението за отразяване и тълкуване на резултати 

от проучване
 • умението за презентиране на резултати от проучване.
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ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЛАТА

Цели
Разпознаване и назоваване на видовете движения, 

които могат да извършват телата – праволинейно, 
криволинейно, въртене, трептене.

Задачи
Формиране на умения за:

 • разпознаване на видовете движения на телата
 • наблюдение на снимки и схеми, които изобразя-

ват различни движения на тела 
 • описване на движения на различни тела
 • различаване на видовете движения
 • формулиране на обобщения.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за движението на телата, споделяне на 

предварителен опит.
Извършване на различни видове движения по 

очер тани контури/маршрути от учениците.
Назоваване на видове движения, извършени от 

тела, които наблюдаваме във всекидневието.
Работа по схема, записване на видове движения.
Разпознаване на правилни и неправилни твърде-

ния.
Разпознаване на видове движения  – номериране 

на изображения.
Формулиране на обобщения по темата.

 Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 28 – 29

 • описване на движения по снимки и схеми

Движение на телата13

Телата се движат в различни посоки – направо, в кръг или зигзаго-
образно, наляво и надясно, нагоре и надолу.

Разгледай картините. Опиши как се движат телата?

Движението има посока. Моливът в ръката ни се движи 
от ляво надясно по белия лист. Само-
летът се движи направо по пистата, 
преди да излети. Прието е посоката 
на движението на телата да се по-
казва със стрелка.

	 Праволинейно движение 
Космическата ракета излита право нагоре към открития Космос. 

Спринтьорите на къси разстояния се движат също право напред. 
Всички те извършват движения по права линия.

Движението	по	права	линия	се	нарича	праволинейно движение (фиг. 1).

	 Криволинейно движение 

Криволинейно	движение	извършват	телата,	които	не	се	движат	
в	права	посока.

Такова е движението на футболистите, когато тичат с топката между 
противниковите състезатели. Подадената топка от един играч на друг 
описва крива линия, 
докато пада на земя-
та (фиг. 2). Скиорите 
при слалом минават 
между поставени 
колчета, като се дви-
жат криволинейно.

Изброй тела, които се движат. Къде си ги наблюдавал?

28

Движението има посока. Моливът в ръката ни се движи 
от ляво надясно по белия лист. Само-
летът се движи направо по пистата, 
преди да излети. Прието е посоката 

Фиг. 1. Праволинейно	
движение

Фиг. 2. Криволинейно	движение

	 Въртене  
Перките на ветрогенераторите, на вертолетите, педалите на ве-

лосипеда, стрелките на часовника и др. се движат криволинейно и 
описват кръг (фиг. 3а, б, в).

Криволинейно	движение,	при	което	предметите	описват	кръг	
или	се	движат	в	кръг,	се	нарича	въртене.

	 Трептене
Разгледай внимателно махалото на стенен часовник . То е неподвижно 

и цялото е разположено в средата на часовниковата кутия. За да пуснеш  
часовника да работи, отклоняваш махалото му настрани и го пускаш. На-
блюдавай движението му (фиг. 3в). То се отклонява вляво и вдясно, като 
непрекъснато минава през първоначалното си положение.

Движение,	при	което	едно	тяло	многократно	се	отклонява	вляво	
и	вдясно	от	първоначалното	си	положение,	се	нарича	трептене	
(фиг. 4).

Трептят също метрономът на музиканта (фиг. 5), листата на дърветата 
при лек вятър, крилата на птиците.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Какво движение е въртенето – праволиней-

но или криволинейно?
2. Изброй тела, които трептят.

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Телата	извършват	различни	видове	дви-

жения	–	праволинейно,	криволинейно,	
въртене	и	трептене.

29

Фиг. 5. Метроном

Фиг. 3а Фиг. 3б 

Фиг. 4. Трептене Колибри

Фиг. 3в

 • сравняване и различаване на движения – работа с 
изображения и схеми

 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 18
 • работа по схема, записване на видове движения
 • разпознаване на правилни и неправилни твърде-

ния
 • разпознаване на видове движения, номериране
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • снимки
 • текст
 • тела, които използваме във всекидневието
 • схеми

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • умението да се определят вида и посоката на раз-

лични видове движения
 • резултатите от изпълненето на задачите.
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ТРЕПТЕНЕ И ЗВУК

Цели
Разпознаване и назоваване тела, които издават 

звук.
Разбиране на връзката трептене и звук – трептя-

щи тела и източници на звук. 
Илюстриране с примери на вредното въздействие 

на шума и на силните звуци върху здравето на човека.

Задачи
Формиране на умения за:

 • разпознаване на източници на звук
 • определяне силата на различни звуци
 • различаване на звук и шум
 • работа с условни знаци.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за различните източници на звук.
Демонстриране на звуци от различни източници, 

определяне на силата на звука.
Обсъждане на вредното въздействие на шума 

върху здравето на човека.
Допълване на текст с празноти.
Провеждане на игра на въображение.
Изработване на карта на звуците.
Изброяване на тела, които издават звуци и шу-

мове.
Прочит на любопитна информация.
Дискусия за източниците на звук и шум и тяхното 

влияние върху живота на хората.

Трептене и звук 14

	 Източници на звук  
Ако дръпнеш струна на китара, тя започва да трепти и да издава звук.

Източници	на	звук	са	различни	тела,	които	трептят.

Музикалните инструменти, клаксонът на автомобила, насекомите, 
гласните ни струни, вятърът, водата в реките са източници на звук. В 
духовите музикални инструменти флейта и кавал въздухът, който минава 
през тях, създава трептения. Ние не можем да ги видим. Ние чуваме само 
звука, който излиза от инструментите в резултат на тези трептения.

Когато натиснеш звънеца на твоето колело, той започва да трепти. 
Тези трептения преминават по въздуха, хората чуват звука и ти пра-
вят място да минеш.

	 Сила на звука  
Ти си сред природата и чуваш тихото ромолене на поточето, шума на 

горските листа, песента на щурците и птичките. Когато самолетът из-
лита от пистата, трептенията, които се предават по въздуха от неговия 
работещ двигател, са големи и достигащият до нас звук е много силен. 
Звукът може да е слаб или силен. Това зависи от големината на трепте-
нията, които идват от източниците на звука. Колкото те са по-големи, 
толкова и силата на звука е по-голяма и обратно (фиг. 1).

Вече знаеш, че трептенето е вид движение на телата. 
Заслушай се в природата около теб. Можеш ли да чуеш трептене на тела?

30

силни	звуци слаби	звуцисилни	звуци слаби	звуци

Фиг. 1. Сила	на	звука

ПОЛИЦИЯ

Звукът преминава през въздуха, водата и материали като дърво и 
метал.

	 Шум и силни звуци 
Слухът е едно от нашите сетива. Чрез него ние се ориентираме в 

околната среда. Но можем сериозно да го увредим от силни звуци и шум.
Ако влезеш в автомобилен сервиз, ще чуеш работа на автомобилни 

двигатели, удари с чук по метална повърхност, звуци от работещи ма-
шини. Тези звуци дразнят ухото и се наричат шум.

Разгледай фиг. 2 и фиг. 3 и предположи кои тела издават шум. На 
коя фигура е показано как можем да предпазим слуха си от увреждане?

Шумът е един от сериозните замърсители на околната среда. Когато 
човек е подложен на непрекъснат и силен шум, може сериозно да се раз-
более. Може да се влоши неговият слух, да получи главоболие. Затова 
са въведени норми за нивото на шума в градовете и в производството.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Как се образуват звуците?
2. От какво зависи силата на звука?
3. Защо не трябва да пресичаме улицата със слушалки в ушите?
4. Игра на въображение:

	 Представи си, че си на улицата. Изброй четири тела, които 
издават шум.

	 Представи си, че си сред природата. Какви звуци чуваш в 
гората или в парка? А до море или до река?

	 Нарисувай в тетрадката твоя „карта на звуците“ сред 
природата.

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Трептящите	тела	

издават	звук.	Той	може	
да	е	слаб	или	силен.

	 Силните	дразнещи	звуци	
създават	шум.	Шумът	
е	вреден	за	здравето,	
защото	може	да	увреди	
слуха	ни.
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Фиг. 2 Фиг. 3

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 30 – 31

 • работа с текст
 • описване по снимки
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 19
 • допълване на текст, като се използват усвоени 

знания
 • изброяване на тела, които издават звуци и шу-

мове
 • създаване на собствени условни знаци, попълва-

не на карта на звуците
 • прочит на любопитна информация
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • снимки
 • схеми  
 • карта на звуците
 • текст

Оценяване на:
 • участието в беседата
 • резултатите от играта
 • резултати от груповата дискусия.
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НА СЪСТЕЗАНИЕ

Цели
Разпознаване на видове движения на тела – пра-

волинейно, криволинейно, въртене, трептене.

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа с карти и схеми
 • определяне на видовете движения на различни тела
 • сравняване на видове движения
 • изработване на схеми.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – актуализиране на знанията за видовете 

движения на телата.
Сравняване движението на различни тела по зада-

дени маршрути и по данни от таблица.
Записване на видове движения.
Отбелязване със стрелки на видовете движения 

по картина.
Изработване на маршрути за рали и за състезание 

по бързо ходене.
Дискусия за видовете движения, които извършват 

телата от нашето обкръжение.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 32

 • описване на видове движения по картини
 • сравняване на маршрути по данни от таблица
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Цели

Какви видове движения може да извърши едно превозно средство?

Състезание по бързо ходене
	 Изберете	място,	на	което	ще	се	проведе	състезанието.
	 Направете	схема	на	маршрута,	по	който	ще	минат	

състезателите.	Помислете	какви	видове	движения	могат	да	се	
включат	в	маршрута.

	 Нарисувайте	на	лист	или	на	голям	картон	вашето	предложение.	
Не	забравяйте	да	използвате	стрелки	за	определяне	на	посоката	
на	движение.

	 Представете	маршрута	пред	класа.
	 Може	да	го	представите	и	в	електронен	вариант.

На състезание 15
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На рали
	 Разгледай	маршрута,	по	който	ще	минат	двете	състезателни	коли.
	 Проследи	какви	видове	движения	трябва	да	извърши	всяка	от	тях.
	 Нарисувай	трасето	на	състезанието,	като	спазваш	последовател-

ността	на	различните	видове	движения	на	кола	А	и	кола	Б.

Кола А Кола Б

1. Праволинейно
2. Кръгово 
3. Криволинейно
4. Праволинейно

1. Криволинейно
2. Праволинейно
3. Кръгово
4. Криволинейно

ИЗВОД 
	 При	различни	видове	спорт	спортистите	

извършват	различни	движения.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Какви движения извършват спортистите 
при различни видове спорт? Изброй примери.

СТАРТ

СТАРТ

20

НА СЪСТЕЗАНИЕ

Запиши най-важното. Отговори на въпроса: Коя част на стенния 
часовник трябва да трепти, за да може той да работи?

1. Какви движения извършват махалото и стрелките на часовника?

2. Две деца от 4в клас играят на федербал.
Какви движения може да извърши перцето 
по време на играта?
 Използвай стрелки, за да изобразиш 

 посоката на движението му.

3. Учениците от едно училище изработили 
табло с маршрута на състезанието по бързо 
ходене. Разгледай таблото и запиши 
последователността на видовете движения, 
включени в маршрута.

4. Подгответе маршрут за състезание по бързо ходене в класа.
 Направете схема на пътя, по който ще минат състезателите. 
 Помислете какви видове движение могат да се включат в маршрута.
 Направете табло с карта на трасето.
 Представете маршрута пред класа.

15

2. Две деца от 4в клас играят на федербал.
Какви движения може да извърши перцето 

3. Учениците от едно училище изработили 
табло с маршрута на състезанието по бързо 

последователността на видовете движения, 

С ТА Р ТФИНАЛ

Работа с тетрадката – стр. 20
 • записване на видове движения
 • отбелязване със стрелки на видовете движения по 

картина
 • оформяне на маршрут за състезание с различни 

видове движения
 • записване на най-важното от урока – отговор на 

въпрос, като се използват усвоените знания по 
темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • таблица
 • схеми 

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • резултатите от груповата дискусия
 • резултатите от анализа на схеми
 • умението за ориентиране в таблица
 • умението за изработване на схеми.
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ИЗТОЧНИЦИ НА ЗВУЦИ

Цели
Посочване на примери за трептящи тела, които 

издават звук.
Илюстриране с примери на вредното влияние на 

шума и силните звукове върху здравето на човека.
Свързване на предаването на звука със свойства-

та на веществата.

Задачи
Формиране на умения за:

 • описване на данни от схеми  
 • използване на техники при извършване на опити
 • анализиране на резултати от извършени опити и 

наблюдения
 • формулиране на изводи въз основа на проведени 

опити и наблюдения
 • попълване на данни от извършени опити в таб-

лица.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за различни източници на звук от нашето 

обкръжение.
Назоваване на източници на звук и шум по схема.
Извършване на опити, свързани с разпростране-

нието на звуците.
Отбелязване на резултати от опити в таблици.
Групиране на информация.
Формулиране на изводи след проведена диску-

сия, която коментира резултатите от извършените 
опити.

Каква е разликата между звук и шум?

Източници на звуци 16
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ИЗВОД 
	 Звуците	могат	да	преминат	през	различни	

прегради	и	материали.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
1. Какви звуци улавяме с нашия слух?
2. Възможно ли е трептенията да се пренесат 

по метална тръба, по опънато въже?

Чуваме звънеца през затворена врата

Проверете	твърдението	чрез	опита.
	 Ученик	от	класа	излиза	от	класната	стая	и	затваря	вратата.
	 Удря	метален	звънец.
			Учениците	в	класната	стая	чуват	звука	на	звънеца,	независимо	

че	вратата	е	затворена.

Извод:	Звънецът	се	чува,	защото	трептенията,	които	идват	от	
него,	се	пренасят	от	въздуха	и	твърдите	тела	(вратата).

Шумове и звуци
	 Разгледай	мисловната	кар-

та	и	назови	различните	
източници	на	звуци.

	 Определи	по	какъв	начин	
(признак)	са	групирани.

	 Помисли:	Какво	трепти	
във	всяко	от	телата?

Телефон от метални кутии
	 С	помощта	на	възрастен	пробийте	по	една	дупка	на	две	метални	

кутии.
	 Прокарайте	дълго	въже	през	дупките.	Завържете	възел	във	всяка	

кутия,	за	да	не	излезе	въжето.
	 Нека	всеки	от	партньорите	да	вземе	една	кутия.
	 Опънете	добре	въжето.
	 Единият	да	говори	в	кутията,	а	другият	да	постави	втората	

кутия	до	ухото	си.
	 Проведете	разговор	по	този	„телефон“.	Трептенето	се	пренася	

по	въжето	и	ще	чуете	звуците.
	 Запишете	вашия	извод	в	тетрадката.

21

ИЗТОЧНИЦИ НА ЗВУЦИ

Запиши най-важното, като свържеш предложените думи в изречение, което 
да изказва вярно твърдение: да, могат, различни, прегради, и, през, звуците, 
преминават, материали.

1. Напиши извода от опита „Телефон от метални кутии“ (стр. 33 в учебника). 
Оговори на въпроса: Защо можем да чуем звуците в металната кутия?

 Провери дали ще можеш да чуеш звуците в кутиите, ако въжето не е опънато.

2. Прецени къде шумът е най-силен и къде – най-слаб и попълни схемата.
– на оживено кръстовище с много автомобили
– на летището, където кацат и излитат самолети
– в класната стая
– сред природата

3. Опит „Водна музика“.
 Събери пет стъклени бутилки. Сипи във всяка от тях различно количество вода.
 Удари леко всяка бутилка с метална лъжица. Какви звуци издават бутилките – силни 
или слаби?
 Опитай да създадеш мелодия.
 Кои бутилки издават по-силен звук 
и кои – по-слаб? 
Запиши своя извод. 

16

1 2 3 4 5

Звук  Силен Слаб
Бутилка 1
Бутилка 2
Бутилка 3
Бутилка 4
Бутилка 5 

Най-силен шум Силен шум

Най-слаб шум По-слаб шум

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 33

 • работа по схеми
 • прочит на опитни постановки
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
Работа с тетрадката – стр. 21

 • запис на изводи от коментирани опитни постанов-
ки

 • отбелязване на резултати от опити в таблици
 • групиране на информация
 • записване на най-важното от урока – отговор на 

въпрос, като се използват усвоените знания по 
темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • опитни постановки
 • снимки
 • схеми
 • материали за извършване на опити
 • таблица

Оценяване на:
 • резултати от беседата
 • резултатите от извършените опити и анализира-

нето на резултатите от тях
 • умението за ориентиране по схема.
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КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА СВЕТЛИНАТА

Цели
Прави разлика между топли и студени източници 

на светлина.
Проверява опитно праволинейното разпростра-

нение на светлината.

Задачи
Формиране на умения за:

 • различаване на топли и студени източници на 
светлина

 • използване на различни похвати при извършване 
на опити

 • формулиране на хипотези
 • описване на резултати от наблюдения и опити  
 • формулиране на изводи.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – познати тела, които са източници на 

светлина.
Демонстрация на опит за разпространението на 

светлината – формулиране на хипотези. Описване 
на резултатите от опита, отразяване на резултати от 
опити в таблица.

Формулиране на изводи.
Попълване на таблица.
Зписване на изводи.
Обсъждане на примери за праволинейно разпрос-

транение на светлината.
Дискусия за разпространението на светлината.

	 Източници на светлина

Всяко	тяло,	което	излъчва	светлина,	се	нарича	източник 
на светлина.	
За	Земята	най-важният	източник	на	светлина	е	Слънцето	(фиг. 1).	

Източници на светлина са нагрятата нишка на електрическата 
лампа, пламъкът на запалената свещ, светещото петно върху коремче-
то на светулката и много други. В ясна нощ можем да наблюдаваме 
звездното небе, защото звездите също излъчват светлина. 

Когато температурата на едно тяло стане много висока, то започва да 
излъчва светлина. Такова тяло става източник на светлина (фиг. 2).

Някои източници излъчват светлина, без да са нагрети до висо-
ки температури. Тях можем да ги докоснем с ръка. Такива са све-
тулката,  светещите рекламни надписи, светещите цифри в касовите 
апарати, екраните на телефоните и телевизорите, а също и светещи-
те тръбички с лед осветление. Лед лампите намират все по-широ-
ко приложение в бита, защото пестят електрическа енергия и дават 
светлина, близка до дневната (фиг. 3).

Фиг. 1
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Как се разпространява 
светлината 17

Изброй тела, които светят.

Светулка Фиг. 3. Източници	на	светлина,	които	не	са	нагрети

Фиг. 2. Източници	на	светлина	с	висока	температура
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Фиг. 5

Фиг. 6а

	 Разпространение на светлината

Светлината	се	разпространява	праволинейно	–	по	права	линия	
(фиг. 4).	

Праволинейното разпространение на светлината можем да 
наблюдаваме и ако запалим фенерче в тъмна стая. Ще видим добре 
право преминаващите през тъмнината светлинни снопчета (фиг. 5).

Слънчевите лъчи също се разпространяват по права линия, 
праволинейно. Можем да наблюдаваме това, когато снопове слънчева 
светлина си намират място между гъстите клони на дърветата в гората 
или между облаците в небето (фиг. 6а, б).

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Светлината	се	разпространява	по	права	

линия.
	 Някои	източници	на	светлина	имат	

висока	температура.	
	 Има	източници	на	светлина,	които	

светят,	без	да	са	нагрети.

	 В	средата	на	три	листа	непрозрачна	хартия	(най-добре	черна)	направете	по	един	
малък	отвор.	

	 Сложете	ги	един	зад	друг	така,	че	отво-
рите	им	да	съвпадат.

	 С	фенерче	осветете	листовете.
	 Опишете	какво	наблюдавате.	
	 Разместете	листовете	така,	че	отво-

рите	им	да	не	съвпадат.
	 Какво	наблюдавате,	когато	отново	ги	

осветите	с	фенерчето?
	 Направете	извод.	 Фиг. 4

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Изброй няколко източника на светлина, кои-

то нямат висока температура.
2. Защо светлината е необходима на расте-

нията?
3. Защо е необходима свет-

лината на животните и 
човека?

4. Кое свойство на свет-
лината се илюстрира с 
фиг. 7? Фиг. 7

Фиг. 6б

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 34 – 35

 • съотнасяне на текст към конкретни изображения 
 • прочит на опитни постановки
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“).

Работа с тетрадката – стр. 22
 • отразяване на резултати от опити в табличен вид
 • записване на изводи
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст и изображения
 • материали за извършване на опити
 • таблици

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • умението за анализиране на резултати от опит и 

за формулиране на изводи
 • резултатите от дискусията.
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СИЛА

Цели
Различаване и описване на видовете сили, тяхна-

та големина и посока.
Илюстриране с примери как силите (мускулна 

сила, земно притегляне, триене) влияят на движение-
то и/или променят формата на телата.

Задачи:
Формиране на умения за:

 • използване на нови понятия при описване на вли-
янието на силите върху движението и формата на 
телата

 • разграничаване на различни видове сили
 • тълкуване на резултати от опити
 • коректно отразяване на посоката и големината на 

приложената сила.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за установяване на преконцепциите на 

учениците по темата.
Работа с текст и изображения. 
Изброяване на различни видове сили, свързани с 

жизнения опит на учениците.
Илюстриране с примери как силите (мускулна 

сила, земно притегляне, триене) влияят на движение-
то или променят формата на телата.

Извършване на опити, свързани с действието на 
мускулната сила (повдигане на книги, пускане на 
топка отвисоко, дърпане на въже и др.).

Разпознаване на правилни и неправилни твърдения.
Отбелязване на посоката и големината на прило-

жената мускулна сила (по снимки).
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Сила 18

	 Сила 

Винаги,	когато	дърпаме,	натискаме	или	бутаме	едно	тяло,	ние	
действаме	на	това	тяло,	като	прилагаме	сила	(фиг. 1а, б, в).

Всеки ден ние използваме сила, за да извършваме различни дейнос-
ти. Сила ни трябва, за да вдигнем топката от земята, да дърпаме куфара 
за пътуване, да въртим педалите на велосипеда, да отворим или затво-
рим вратата.

	 Действие на силата

Когато люлееш някого на люлка, ти определяш колко бързо ще 
се движи тя. Колкото по-силно буташ люлката, толкова по-бързо и 
по-високо ще се люлее. Това е резултат от силата, която прилагаш 
върху люлката. По този начин чрез твоята сила можеш да промениш 
скоростта на движение и на други тела.

Под действието на сила телата се движат, но могат и да спрат да се 
движат. Например, спускайки се през зимата с шейна, за да я спрем, 
ние натискаме с краката си отстрани върху снега. В резултат на това 
шейната спира.

Под действието на сила може да се промени и формата на телата. 
Натисни с крак футболна топка и ще видиш, че тя се сплесква леко по 
посока на натиска.

Под	действието	на	сила	може	да	се	променят	скоростта	
и	посоката	на	движението	на	телата	или	тяхната	форма.

Силите могат да променят посоката на движение на телата. Когато 
гребем с весла, ние задвижваме лодката по повърхността на водата. 
Ако започнем да гребем само с едното весло, а другото остане непод-
вижно, лодката променя посоката на движение и прави завой. 

Кога казваме, че човек използва сила?

Фиг. 1а. Дърпане

Фиг. 1б. Натиск

Фиг. 1в. Бутане

За да повдигнете паднал предмет, вие трябва да приложите сила, 
която е насочена от долу нагоре. Подхвърляйки топката към баскет-
болния кош, баскетболистът прилага сила, насочена нагоре. Когато 
волейболистът удря топката и я насочва в противниковото поле, той 
прилага сила, насочена надолу (фиг. 2).

Прието е силите да се обозначават със стрелка. Посоката на стрел-
ката сочи посоката на силата, а дължината – колко е голяма приложе-
ната сила (фиг. 3).

За да повдигнете учебника от масата (чина), вие прилагате малка 
мускулна сила, която отбелязваме с малка стрелка. Но когато трябва 
да повдигнете по-тежката раница, вие прилагате по-голяма мускулна 
сила и тогава тя се отбелязва с дълга стрелка.

Разгледай фиг. 3 и обясни кой от двамата спортисти прилага по-го-
ляма сила и защо.

Земята действа на телата, включително и на нас, със 
сила, наречена земно притегляне. Тази сила е насоче-
на надолу. Затова телата, които не са закрепени, падат 
към земята. Предметите, които изпускаме, узрелите 
плодове на дърветата, дъждовните капки падат под 
действието на земното притегляне. 

Триенето също е сила. Тя забавя движението на тела-
та. Триенето се усеща, когато две тела се допират едно до 
друго.

Подобно действие имат и спирачките на автомо-
билите. Натискайки педала на спирачката, шофьорът 
предизвиква триене на спирачката с колелото, в резул-
тат на което скоростта се забавя и колата спира.
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Как силата променя движението на телата?
2. Какви могат да бъдат силите?
3. Накъде е насочена силата на земното при-

тегляне?
4. Може ли триенето да спре движението на 

едно тяло?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Когато	натискаме,	бутаме	или	дърпаме	

едно	тяло,	ние	използваме	сила.	Тя	кара	
предметите	да	се	движат,	да	променят	
движението	си	или	да	се	деформират.

Фиг. 2. Посока	на	силата Фиг. 3. Големина	на	силата

нагоре надолу
малка
сила

голяма
сила

Формулиране и записване на извод.
Дискусия за влиянието на силите върху движе-

нието и формата на телата.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 36 – 37

 • описване на картини
 • сравняване на действието на видовете приложени 

сили върху телата (работа с  изображения)
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 23
 • разпознаване на правилни и неправилни твърде-

ния
 • отбелязване на посоката на мускулна сила (върху 

изображения на фигури)
 • формулиране и записване на отговор на поставен 

въпрос
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • материали за извършване на различни опити

Оценяване на:
 • резултати от обсъждането
 • умението за тълкуване на резултатите от опитите.
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ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ

Цели
Свързване на енергията и работата, която телата 

могат да извършват.
Изброяване на различни видове енергия – енергия 

на движението, топлинна енергия, слънчева енергия, 
енергия от горива и храни

Задачи
Формиране на умения за:

 • разграничаване на различни видове енергия
 • изброяване на тела от нашето всекидневие, които 

използват различни видове енергия
 • ориентиране по схема.

Форми и методи за преподаване и учене.
Беседа за установяване на преконцепциите на 

учениците по темата „Видове енергия“.
Работа с текст и изображения – изброяване на 

примери за различни видове енергия.
Изброяване на примери за начините, по които хо-

рата използват някои видове енергия, работа по схема.
Допълване на текст, като се използват нови по-

нятия.
Записване на видове енергия.
Работа с текст – дискусия за значението на възоб-

новяемите енергийни източници и биогоривата.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 38 – 39

 • работа с текст и изображения
 • работа по схема
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Видове енергия 19

	 Енергия
Енергията е необходима, за да се извършва работа. Когато извърш-

ваме някаква дейност, например преместваме масата и столовете, 
нашите мускули извършват работа. Те преместват предмета от едно 
място на друго, като използват енергията от нашето тяло. По същия 
начин моторът задвижва колата, батериите задвижват различни иг-
рачки, вятърът завърта перките на ветрогенераторите. Телефонът 
ни също се нуждае от енергията на батериите, за да може да работи. 
Всички тези предмети извършват работа благодарение на енергията.

Енергията	е	способността	на	телата	да	извършват	работа.
Това	означава,	че	може	да	се	извършва	работа,	когато	има	енергия.

	 Видове енергия 
Енергия на движението имат телата, които се движат: 
	 бягащият атлет
	 течащата в реките вода
	 вятърът

	 движещите се автомобили
	 въртящите се перки на  
вентилатора

Светлинната енергия се излъчва от източниците на светлина:
	 слънцето
	 огъня
	 звездите

	 фенерчето
	 екрана на телефона
	 светулките

 Какво според теб означава изразът „Пълен съм с енергия“?

Топлинна енергия притежават нагретите тела:
	 горещ котлон
	 гореща вода

	 радиатор
	 камина

	 фурна
	 климатик

Електрическата енергия е много важна за хората. Всички електри-
чески уреди използват тази енергия, за да работят. Електрическата енер-
гия се произвежда в електроцентрали и намира широко приложение в 
нашето всекидневие.

Енергията на горивата е позната отдавна на човека. Тя е натрупана 
във въглищата, природния газ и нефта. Хората могат да преобразуват 
тази енергия в електрическа, светлинна или топлинна и да я предават от 
едно тяло на друго.

Растенията преобразуват слънчевата енергия и я натрупват в хра-
нителни вещества. Тези вещества по хранителната верига достигат до 
човека като растителна или животинска храна. Тя е източник на енергия, 
която му е необходима, за да живее и да извършва работа. 
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Какви видове 

енергия използ-
ват хората?

2. Как използваме 
топлинната 
енергия?

3. Разгледай 
схемата. 

 Как и откъде 
електрическата 
енергия достига 
до домовете ни?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Енергията	

представлява	
възможността	
да	се	извърш-
ва	работа.	
Без	енергия	е	
невъзможна	
каквато	и	да	е	
дейност.	

 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 24
 • допълване на текст с усвоените нови понятия
 • записване на видове енергия
 • работа с текст и допълване на понятията за енер-

гийни източници
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки 
 • схеми

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • умението за изброяването на различни видове 

енергия
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схема
 • отговорите, поставени върху допълнителния 

текст в тетрадката.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЕНЕРГИЯ

Цели
Открива разлики между начините за добиване и 

използване на енергията в миналото и днес.
Илюстрира с примери използването на енергията 

в бита, транспорта и от живите организми. 
Описва как и за какво организмите използват 

слънчевата енергия.

Задачи
Формиране на умения за:

 • разграничаване на различните видове енергия на-
чините за получаването ѝ

 • свързване на преобразуването на енергията и ра-
ботата на телата

 • даване на примери за използването на видовете 
енергия от хората.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за начините на използване на енергията 

във всекидневието на човека.
Изброяване на примери за използване на енергия-

та в бита, транспорта и от живите организми – рабо-
та с текст и изображения.

Тълкуване на преноса на енергия в хранителните 
вериги.

Изпълнение на графична дидактична игра.
Формулиране и записване на отговор на поставен 

въпрос.
Записване на примери за електрически уреди, кои-

то преобразуват електрическата енергия в енергия на 
движението, в топлинна енергия, в светлинна енергия.
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Използване 
на видовете енергия 20

Основният източник на енергия в миналото и в наши дни за нашата 
планета е Слънцето.

	 Използване на енергията в миналото
Още в миналото хората се научили да палят огън и да използват 

неговата светлинна и топлинна енергия.
Те търкали една в друга две пръчки, които се загрявали силно от 

триенето, запалвали се и излъчвали светлина и топлина (фиг. 1). 
По-късно хората открили енергията на вятъра. Той движел платна-

та на лодките им и големите перки на вятърните мелници, които сми-
лали житото на брашно. 

Когато хората се научили да използват енергията на горивата и да 
я превръщат в енергия на движението, те изобретили влаковете, авто-
мобилите и различни сложни машини.

	 Използване на енергията в наши дни
Днес най-използваната енергия в нашите домове е електрическата. 

Тя може много лесно да се пренася от едно място на друго чрез кабели 
и да се превръща в друг вид енергия. Например електричната енергия 
се превръща в топлинна от котлоните, печките за готвене и за отопле-
ние. Тя се преобразува в енергия на движението от пералните маши-
ни, миксерите, прахосмукачките, а електрическите лампи я превръщат 
в светлина. 

Електрическата енергия се произвежда в различни електрически 
централи. Природните горива – въглища, нефт и газ – при горенето 
си отделят много топлина. Тази топлина се използва за превръщането 
на водата в пара. Тя задвижва сложните машини, които произвеждат 
електричен ток. От нефта се получават бензинът и дизеловото гориво, 
които задвижват двигателите на колите.

Съвременният човек разработва нови начини за добиване на електри-
ческа енергия – от вятъра, от слънцето, от силата на вълните (фиг.1а, б). 

Каква енергия използваме в домовете си?

Фиг. 1

Да знам повече 
Слънчевите панели 
улавят слънчева-
та светлина и я 
превръщат в елек-
трическа енергия, 
която ние използ-
ваме в нашето 
всекидневие.

Фиг. 1а Фиг. 1б
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Дай примери за различни видове енергия, 

които човек използва.
2. Обясни защо казваме, че храната е 

източник на енергия.
3.  Каква енергия използваме, за да затоплим 

водата?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Човек	използва	енергията	в	своето	

всекидневие,	като	я	преобразува	от	един	
вид	в	друг.

	 Чрез	хранителните	вериги	става	
пренасяне	на	енергията	между	
организмите.

	 Храната като източник на енергия
В природата растенията улавят слънчевата енергия, като част от нея 

самите те използват за своите жизнени процеси. Останалата част от тази 
уловена енергия се натрупва в тях като хранителни вещества и служи за 
храна на растителноядните животни. Те пък служат за храна на хищни-
ците, които получават по този начин енергия за своето съществуване. 
Вие вече знаете от трети клас, че през хранителната верига се пренасят 
вещества и енергия между организмите (фиг. 2).

Когато се храним, ние също поемаме енергията, скрита в храни-
телните вещества на растенията и животните. Чрез храненето ние 
усвояваме тази природна енергия, която позволява на нашите мускули 
да извършват определена работа. Колкото по-богато и здравословно 
се храним, с толкова повече енергия се снабдява нашият организъм и 
може да извършва повече работа.

Фиг. 2. Хранителна	верига

Вие вече знаете от трети клас, че през хранителната верига се пренасят 

Дискусия за значението на различните видове 
енергия за живота на хората.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 40 – 41

 • работа с текст и изображения
 • ориентиране по схема
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 25
 • изпълнение на графична дидактична игра
 • записване на отговор на въпрос
 • записване на примери за електрически уреди, които 

преобразуват електрическата енергия в енергия на 
движението, в топлинна енергия, в светлинна енергия

 • записване на най-важното от урока, като се из-
ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки 
 • схеми
 • графична игра

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • умението за ориентиране по схема
 • резултатите от дискусията.
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РАЗЛИЧНИ СИЛИ

Цели
Илюстриране с примери как силите (мускулна 

сила, земно притегляне, триене) влияят на движение-
то и/или променят формата на телата.

Задачи
Формиране на умения за:

 • описване на влиянието на силите върху движе-
нието и формата на телата

 • изброяване на различни видове сили
 • тълкуване на резултати от опити и изображения
 • формулиране на обобщения.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – актуализиране на знанията за различни-

те видове сили.
Тълкуване на изображения – какви сили действат 

върху телата.
Извършване на опити по даден план.
Обсъждане на действието на видовете сили по 

време на проведените опити.
Отбелязване на резултатите от опита в таблица.
Анализ на текст, отговаряне на поставен въпрос.
Дискусия за въздействието на силите върху посо-

ката и скоростта на телата.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 42

 • обсъждане на изображения
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Различни сили
	 Разгледай	илюстрациите	и	назови	приложените	сили.
	 Обясни	в	кой	случай	приложената	мускулна	сила	е	най-малка.

За какво използваме сила? Дай примери от твоя опит.

Различни сили21
За какво използваме сила? Дай примери от твоя опит.
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ИЗВОД 
	 Ние	действаме	със	сила	върху	телата,	за	

да	ги	задвижим,	да	ги	спрем,	да	променим	
бързината	им	на	движение	или	тяхната	
посока.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Как силите променят посоката и скоростта 
на телата?

Яна и Симеон се пързалят с шейна.
	 Разгледай	снимките	и	прочети	текста.	
	 Обясни	кои	сили	действат	върху	шейната.

26

21 РАЗЛИЧНИ СИЛИ

Запиши най-важното, като довършиш изречението. 
Прилагаме различни сили върху телата, за да ги задвижим, да променим 

посоката им 

1. Извърши опита „Силата задвижва телата“ по дадения план.

 Начертай стартова линия. 
 Постави зад нея малко топче, гума, зарче, 
острилка или друг предмет.
 С линийка бутни едновременно всички 
предмети.
 Наблюдавай кой от тях ще се придвижи 
по-напред от другите.
 Измери разстоянието, до което се е придвижил 
всеки предмет, и запиши резултатите в таблицата.
 Отговори на въпросите:
– Защо топчето се е отдалечило най-много?

– Защо една и съща приложена сила задвижва 
телата по различен начин?

2. Прочети текста и отговори на въпросите.
Вече знаеш, че триенето също е сила. По-

някога то е пречка за поставянето на спортни 
рекорди. Затова плувците носят специални кос-
тюми. Целта е да се намали триенето с водата и 
така скоростта на плуване да бъде по-голяма. 

 Как триенето пречи за постигането на по-високи спортни резултати?

 Защо плувците обличат специални костюми по време на състезания?

Предмет Разстояние

см

см

см

см

см

Как триенето пречи за постигането на по-високи спортни резултати?

Защо плувците обличат специални костюми по време на състезания?

Работа с тетрадката – стр. 26
 • провеждане на опит по даден план
 • отбелязване на резултатите от опита в таблица
 • анализ на текст, отговаряне на въпроси
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват усвоени знания
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • изображения
 • материали за извършване на опити
 • таблица
 • текст

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • умението за тълкуване на резултатите от опити
 • умението за формулиране на обобщения.
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РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Цели
Изброяване на електрически уреди, които пре-

работват електрическата енергия в енергия на дви-
жението, в топлинна енергия, в слънчева енергия, в 
енергия от горива и храни.

Описва значението на слънчевата енергия.

Задачи
Формиране на умения за:

 • разграничаване на различни видове енергия
 • изброяване на различни видове енергия, необхо-

дими в нашето всекидневие
 • ориентиране по схема
 • извършване на опити
 • обсъждане на резултатите от опитите
 • формулиране на изводи
 • изработване на схема.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за приложението на различни уреди от на-

шето всекидневие, които се нуждаят от енергия.
Извършване на опит, тълкуване на резултатите, 

формулиране на изводи.
Тълкуване на схема и коментар по нея.
Прочит и анализиране на текст.
Формулиране и записване на отговори на поста-

вени въпроси.
Изработване на схема
Дискусия за използването на различни видове 

енергия от хората.

Изброй уреди, които използваш у дома 
и които се нуждаят от електрическа енергия.

Различни източници 
на енергия 22

43

ИЗВОД 
	 В	своето	всекидневие	хората	непре-

къснато	използват	различни	източници	
на	енергия.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
1. Как хората използват слънчевата енергия?
2. Какви видове енергия използваме всеки ден?

Наблюдавай и обясни промяната 
в състоянието на телата.
	 Направи	опита	в слънчев	ден	или	топла	стая.
	 Постави	в	три	панички	кубче	лед,	шоколадов	

бонбон	и	топка	сладолед.	
	 Постави	паничките	на	слънце.
	 След	колко	минути	настъпва	промяна	в	телата.
	 Обясни	коя	е	причината	за	промяната	в	състоянието	на	телата.	

Разгледай изображенията. Обясни кое тяло с кой източник на енергия 
е свързано и как то преобразува получената енергия.
	 Направи	схема	в	тетрадката.

27

РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Запиши най-важното. Отговори на въпроса: От кои енергийни източници 
се произвежда възобновяема енергия?

1. Прочети и отговори на въпроса след текста.
Хората все повече използват слънчевата енергия 

за производство на електричество.
Някои слънчеви централи ползват огледала, които 

насочват слънчевите лъчи в една точка. По този начин 
се загрява вода, която се превръща в пара. Тя задвижва 
сложни машини, наречени електрогенератори, които 
произвеждат електрически ток. 

Други слънчеви централи ползват слънчеви панели 
(нещо като батерии), които пряко превръщат светли-
ната в електричество. 

 Как от слънчевата енергия се произвежда електрическа?

2. Направи схема, като 
свържеш всяко тяло с 
източника на енергия, 
от която се нуждае. 
Използвай 
изображенията 
от учебника (стр. 43).

22

ТЕЛА
ИЗТОЧНИЦИ 
НА ЕНЕРГИЯ

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 43

 • прочит на опитни постановки
 • описване на изображения
 • тълкуване на схема
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Работа с тетрадката – стр. 27
 • прочит и анализиране на текст
 • записване на отговори на въпроси
 • изработване на схема

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки
 • схеми
 • материали за извършване на опити

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • умението да се тълкуват опити и да се формули-

рат изводи
 • умението за ориентиране по схема
 • резултатите от дискусията.



59

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Цели
Свързване на добиването на енергия чрез изгаря-

не на природни горива със замърсяването на окол-
ната среда.

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа с текст и изображения
 • формулиране на изводи
 • работа с информационни източници
 • формулиране на обобщения.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за установяване на преконцепциите на 

учениците по темата.
Даване на примери за замърсяване на природата 

чрез изгарянето на природни горива.
Работа с информационни източници и тълкуване 

на прочетена информация.
Използване на дигитални устройства за търсене 

на допълнителна информация по изучаваното учеб-
но съдържание.

Записване на идеи за включване на учениците в 
дейности за опазване на околната среда

Обясняване на твърдение.
Дискусия – формулиране на идеи за възможности-

те учениците да се включат в инициативи за опазване 
на околната среда.
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Замърсяване 
на околната среда 23

	 Енергията и хората 
В миналото човек се е нуждаел от малко количество енергия за 

своята дейност. Затова енергията, добивана от дървата, вятъра и во-
дата, била напълно достатъчна. 

С развитието на обществото и на промишлеността нуждата от енер-
гия нараства все повече. Днес освен енергията, добивана от вятъра и  
водата, човек използва все повече енергията на различните изкопаеми 
горива (нефт, природен газ и въглища) и тази на слънцето.

	 Замърсяване на околната среда
Различните горива изгарят и освобождават съдържащата се в тях 

енергия. При горенето се отделя топлина, която използваме. Но се 
отделят и много вещества като въглероден диоксид, прах и други 
газове, които са вредни за хората, за растенията и животните.

Използването на тези горива води до натрупване във въздуха на 
въглероден диоксид, който задържа топлината до повърхността на 
Земята. Той е главният виновник за настъпването на един бавен, но 
опасен процес. Това е глобалното затопляне. 

Според теб кои източници на енергия замърсяват околната среда?

Фиг. 1а. Енергията,	добивана	от	вятъра,	водата	
и	слънцето,	наричаме	чиста	енергия,	защото	не	
замърсява	околната	среда

Фиг. 1б. Енергията,	добивана	от	изкопаемите	го-
рива,	замърсява	средата,	в	която	живеем

Да знам повече 
В резултат на глобалното затопляне се повишава температурата 

на Земята, топят се полярните ледове и се повишава нивото на океана. 
Така условията на живот на планетата се променят.

45

	 Как да намалим замърсяването?
Хората се стремят да намалят използването на изкопаеми гори-

ва, което ще доведе до намаляване на количеството на въглероден 
диоксид във въздуха. Създават се електрически автомобили, все по-
вече електричество се произвежда от вятъра и от слънцето. 

Обмисли със своите съученици как можете да се включите в тази чудесна 
идея на децата по света.

Дърветата	намаляват	количеството	на	въглеродния	диоксид		
и	отделят	кислород.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Как изгарянето на природните горива за-

мърсява въздуха?
2. Как вашият клас може да се включи в детско-

то международно движение за опазване на 
околната среда?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Енергията,	добивана	от	изгарянето	на	

природните	горива,	замърсява	въздуха	с	
въглероден	диоксид	и	други	вредни	газове.

	 Има	международно	детско	движение	
Растение за планетата.	

Да знам повече 
Преди много години 9-годишният ученик Феликс Финкбайер научил 
в училище, че дърветата прочистват въздуха, като поглъщат 
въглеродния диоксид от него и отделят кислород. Феликс решил 
да обедини децата около идеята да помогнат на планетата, 
като засадят 1 милион дървета. Това ще намали количеството на 
въглеродния диоксид на Земята. Така се създава международното 
детско движение „Растение за планетата“.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 44 – 45

 • съотнасяне на текст и изображения
 • прочит на допълнителна информация
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 28
 • записване на идеи за включване на учениците в 

дейности за опазване на околната среда
 • отговор на поставен въпрос
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • изображения
 • текстове
 • информация от електронни източници

Оценяване на:
 • резултати от беседата
 • умението за работа с информационни източници
 • умението за формулиране на обобщения.
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ДВИЖЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ

Цели
Разпознаване на различните видове движения на тела.
Изброяване на различни видове енергия. 

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа в група
 • работа с изображения и текст
 • формулиране на коректни отговори на поставени 

въпроси
 • извличане на необходимата информация при из-

пълнение на конкретни задачи
 • осмисляне на връзката между организмите в хра-

нителните вериги.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – актуализиране на знанията за видовете 

движения, сили и енергия.
Отговаряне на въпроси за обобщаване на най-ва-

жното от раздела. 
Определяне и сравняване на видове движения – 

работа с изображения.
Беседа за действието на различни видове сили 

върху телата.
Разпознаване и назоваване (по картини) на видо-

ве енергия.
Прочит на опитна постановка и извършване на опит.
Обясняване и отбелязване на различни сили, кои-

то действат върху телата.
Работа в група, формулиране на въпроси.
Прочит на допълнителен текст и отговор на по-

ставен въпрос.

Назови видовете движение, които виждаш 
на снимките.

Разделете се на две групи. 
	 Нека	всяка	група	запише	по	десет	въпроса,	свързани	с	движение	

и	енергия.
	 Учениците	от	едната	група	да	поставят	въпросите	си	към	

учениците	от	другата	група.
	 Оценете	коя	група	отговаря	по-точно	и	по-изчерпателно	на	

въпросите.

Обясни какви видове енергия са показани на картините.

46

Движение 
и енергия 24 Припомни си най-важното

	 Какви видове движения могат 
да извършват телата?

	 Как се разпространява 
светлината? 

	 Кои тела могат да издават звук?
	 Какви видове енергия 

използваме в нашето 
всекидневие?

29

24 ДВИЖЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ

1. Направи опит и обясни. 

Затисни с ръка пластмасова линия върху масата. С дру-
гата ръка натисни свободната част от линията, която е из-
вън масата. Премествай линията в различни посоки. 

 Обясни какво движение извършва линията, 
 за да издаде звук.

2. Какви видове сили са показани на изображенията? Запиши ги. 
 Отбележи със стрелка на всяко изображение в каква посока действа 

 приложената сила.

      

3. Запиши въпроси, които твоята група ще постави на съучениците 
от другата група. Използвай идеята от готовото картонче.

4. Прочети текста и отговори на въпроса.
В етнографския музей „Етъра“ край Габрово е 

показано получаване на брашно от царевица, смляна в 
300-годишна воденица, която работи и до днес.

 Каква сила използва воденицата, за да работи?

Затисни с ръка пластмасова линия върху масата. С дру-
гата ръка натисни свободната част от линията, която е из-

Какво движение 

се използва при 

вятърните мелници 

и при водениците?

Дискусия за значението на енергията за живота 
на хората.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 46

 • тълкуване и сравняване на изображения
 • прочит на въпроси и формулиране на правилен 

отговор
 • работа по групи – съставяне на въпроси за мини-

викторина
 • попълване на тест за текуща проверка на знанията

Работа с тетрадката – стр. 29
 • извършване на опит по дадено описание
 • обясняване на действието на различни сили по кар-

тини
 • отразяване на посоката на приложената сила
 • работа в група, формулиране на въпроси и изра-

ботване на картончета за викторината
 • работа с допълнителен текст

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
 • въпроси
 • изображения
 • тест 

Оценяване на: 
 • резултатите от беседата
 • умението за извличане на информация от изобра-

жения
 • умението за сравняване на изображения.



61

НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ

Цели
Описване на формата на Земята и нейното движе-

ние около оста ѝ.
Свързване на смяната на деня и нощта с въртене-

то на Земята около нейната ос.

Задачи
Формиране на умения за:

 • описване на обекти
 • за тълкуване на причинно-следствени връзки
 • за извършване на опити
 • за формулиране на обобщения.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за въртенето на Земята около оста ѝ.
Демонстрация на снимки, които показват форма-

та на Земята.
Тълкуване на схеми, които показват въртенето на 

Земята около оста ѝ.
Обясняване на връзката между въртенето на Зе-

мята около оста ѝ и смяната на деня и нощта.
Наблюдаване на движението на Слънцето на не-

босклона в различни части на деня.
Демонстриране на видеоклип.
Проследяване на пътя на Слънцето по небосклона 

през деня (по картини).
Извършване на опит, тълкуване на резултатите от 

опита.
Записване на изводи от резултатите от извърше-

ните опити.
Формулиране на хипотеза и извод (по картина)

Нашата планета Земя 25

	 Формата на Земята 
В миналото хората вярвали, че Земята е плоска и има форма на 

чиния. По-късно учените установили, че Земята има кълбовидна фор-
ма. Днес ние, земните жители, получаваме снимки на Земята напра-
во от Космоса. Тя изглежда като красива голяма синьо-зелена топка 
(фиг. 1). Синият ѝ цвят се дължи на газовете, които я обграждат, и на 
океаните и моретата, които заемат по-голяма част от нейната повърх-
ност. Затова хората я наричат Синята планета.

	 Движението на Земята
Земята непрекъснато се върти около оста си. Земната ос е мислена 

линия, която минава през центъра на Земята и пресича повърхността ѝ 
в две точки, наречени полюси – Северен полюс и Южен полюс (фиг. 2). 

Едно пълно завъртане около своята ос Земята прави за 24 часа. 
Това време се нарича денонощие. 

Пълното	завъртане	на	Земята	около	оста	є	се	нарича	денонощие.
Едно денонощие е равно на 24 часа.

	 Смяната на деня и нощта 
Редуването на деня и нощта се дължи на въртенето на Земята 

около нейната ос. При това движение една част от Земята е огряна от 
Слънцето – там е ден. Другата част в същото време е неосветена –  там 
е нощ (фиг. 3). През деня ние сме в осветената от Слънцето част на 
Земята, а през нощта – в неосветената. За нас денят преминава в нощ, 
когато осветената част на Земята се завърта и вече не се осветява от 
Слънцето (фиг. 4).

Коя е причината да има ден и нощ?
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Фиг. 1. Космонавтите	
отдавна	изследват	
Земята	в	космически	
лаборатории,	наречени	
космически	станции

Фиг. 3 Фиг. 4

Фиг. 2

нощден деннощ

Северен	
полюс

Южен	полюс

Земна	ос
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Денят настъпва с изгрева на Слънцето. То изгрява от изток, издига 
се и достига най-високата си точка по обяд. След това започва да 
се спуска и вечерта залязва на запад. Денят свършва със залеза на 
Слънцето (фиг. 5).

Всъщност Слънцето е неподвижно спрямо Земята. Тя се върти, 
но ние не можем да забележим въртенето ѝ, защото всички тела 
около нас се въртят заедно с нея. Затова ни се струва, че Земята 
е неподвижна, а Слънцето се върти около нея. Подобно усещане 
имаме и когато пътуваме и наблюдаваме през прозореца крайпътните 
пейзажи. Струва ни се, че сме неподвижни, а те се движат.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Защо Земята е наречена Синята планета?
2. От какво се определят двете точки на 

земната повърхност, наречени полюси?
3. Защо се сменят денят и нощта?
4. Слънцето ли се върти около Земята, или тя 

се върти около Слънцето?
5. Колко часа има едно денонощие? А две?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Земята	се	върти	около	оста	си,	която	е	

леко	наклонена.	
	 Земната	ос	пресича	земната	повърхност	

в	два	полюса,	наречени	Северен	и	Южен.
	 Слънцето	е	неподвижно	спрямо	Земята.
	 Денят	и	нощта	се	сменят,	защото	

Земята	се	върти	около	оста	си.

Направете опита и обяснете.
	 Необходими	са	ви	глобус	(модел	на	земното	кълбо)	и	фенерче.
	 На	глобуса	отбележете	България	с	цветна	лепенка.
	 Фенерчето	играе	ролята	на	Слънцето.	Нека	твоят	съученик	да	

освети	глобуса	така,	че	в	България	да	бъде	ден.	
	 Направете	така,	че	в	България	да	настане	нощ.	Кое	ще	

завъртите	–	глобуса	или	фенерчето?	Обяснете	защо.

Фиг. 5

изгревзалез

Дискусия за значението на въртенето на Земята 
около оста ѝ и около Слънцето.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 48 – 49

 • описване по картини
 • работа със схеми
 • прочит на опитна постановка
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 30
 • прочит на план на опитна постановка, извършва-

не на опит
 • записване на обяснения на резултатите от извър-

шения опит
 • формулиране на хипотеза и извод (по картина)
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки
 • схеми
 • материали за извършване на опит

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • участието в дискусията
 • умението за ориентиране по схема
 • умението за извършване и тълкуване на опити.
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ДВИЖЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА ОКОЛО СЛЪНЦЕТО

Цели
Описване на движението на Земята по орбита 

около Слънцето.
Осмисляне на понятията денонощие и година и 

свързването им с движението на Земята.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • за описване движението на Земята около Слън-

цето
 • наблюдаване на природни обекти по ориентири.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за въртенето на Земята около Слънцето по 

определена орбита.
Ориентиране по схеми, които изобразяват движе-

нието на Земята около Слънцето.
Демонстриране на видеоклип.
Работа с текст, който обяснява защо има високос-

ни години.
Разглеждане на схема, записване на обяснение.
Записване на информация за продължителността 

на високосната година.
Дискусия относно движенията, които извършва 

Земята.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 50 – 51

 • работа с текст и по схеми
 • прочит на допълнителна информация по темата

Движението на Земята 
около Слънцето 26

	 Движение на Земята
Земята е планета, която едновременно се върти около собствената 

си ос и обикаля около Слънцето по мислена линия, наречена орбита.

Времето,	за	което	Земята	извършва	една	пълна	обиколка	
по	орбитата	си	около	Слънцето,	се	нарича	година.
1	година	=	365	денонощия	и	6	часа.

Фиг. 1

	 Земята се върти около Слънцето леко наклонена 
Земната повърхност не се осветява еднакво при движението на 

планетата около Слънцето. Причината за това е, че земната ос е на-
клонена спрямо орбитата ѝ. Там, където слънчевите лъчи падат пра-
во надолу върху земната повърхност, въздухът се затопля повече и 
температурата му е по-висока. На местата, където слънчевите лъчи 
падат по-полегато, нагряването е по-малко и затова температурата на 
въздуха е по-ниска (фиг. 2).

За колко време Земята прави една обиколка около Слънцето?
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Фиг. 2

Фиг. 1

Слънце

Земя

Орбита

Най-топло

Топло

Студено

Да знам повече 

Високосната 
година има 366 дни 
и настъпва след 
3 последователни 
години от 365 дни.

Натрупаните през 
годините допълни-
телни часове 
образуват едно 
денонощие, което 
се прибавя към 
месец февруари. 
Затова във високос-
ната година той 
има 29 дни.

51

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Какви движения извършва Земята?
2. Как се нарича мислената линия, по която Зе-

мята обикаля Слънцето?
3. За колко дни Земята прави една пълна обикол-

ка около Слънцето?
4. Какво значение има наклонът на Земята?
5. От какво зависи температурата на въздуха 

на Земята?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Земята	е	планета,	която	се	осветява	от	

Слънцето.
	 Земята	се	върти	едновременно	около	

своята	ос	и	около	Слънцето.
	 При	движението	на	Земята	по	орбитата	

є	около	Слънцето	нейните	части	се	
осветяват	и	нагряват	различно.

Да знам повече 

Разстоянието от Земята 
да Слънцето е приблизи-
телно 150 000 000 км. За 
да измине това разстоя-
ние пеша, на един човек 
ще са му необходими 
2600 години, ако за един 
час изминава шест кило-
метра. Един космически 
апарат изминава същото 
разстояние за 156 дни, 
ако за един час изминава 
40 000 км (фиг. 4). 

156	
дни

2600
години

150	000	000	км

Фиг. 4. Разстояние	между	Земята	и	Слънцето

Земя Слънце

Разгледай фиг. 3. Сравни размерите на Земята и Слънцето.

Фиг. 3

приблизително

15	000	000°С

1	392	000	км

12	756	км

приблизително

 • проследяване на природни явления по картини
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 31
 • разглеждане на схема, записване на обяснение
 • допълване на схема, като се използват знанията 

за разпространение на светлината
 • записване на информация за продължителността 

на високосната година
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки 
 • схеми
 • видеофилми

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за проследяване на природни феномени 

по картини
 • умението за ориентиране по схема.
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СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТА

Цели
Разграничаване на планета, спътник, звезда.
Описване на Слънцето като звезда (източник на 

светлинна и топлинна енергия).
Описване Луната като естествен спътник на Земята.
Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • описване на природни обекти
 • отразяване на резултати от наблюдения
 • създаване на собствен продукт, който представя 

резултати от наблюдения
 • наблюдаване на природни обекти по зададени 

ориентири.
Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за значението на Слънцето за живота на 

Земята.
Сравняване на звезда и планета.
Обясняване на значението на Слънцето като из-

точник на светлина и топлина.
Споделяне на наблюдения на нощното небе.
Поставяне на задача за наблюдаване на нощното 

небе, за отразяване на резултатите от наблюденията 
и за споделяне на резултатите от наблюденията.

Представяне на Луната като естествен спътник на 
Земята.

Разглеждане на картини на Луната.
Поставяне на задача за наблюдаване на формата 

на Луната в определен период от време и отразяване 
на резултатите от наблюдението.

Записване на учебна информация.

Слънцето и Луната 27

	 Слънцето
Слънцето е небесно тяло, което представлява огромно кълбо от на-

жежени газове. Неговата температура достига милиони градуси. То е 
толкова голямо, че в обема му може да се поберат много планети като 
Земята. Слънцето излъчва огромно количество собствена светлина и 
топлина.

Небесните	тела,	които	излъчват	собствена	светлина,	
се	наричат	звезди.	Слънцето	е	звезда.

Земята, както и останалите планети, нямат собствена светлина. Те 
обикалят около Слънцето и се осветяват от него.

Небесните	тела,	които	обикалят	около	звезда	и	не	излъчват	
собствена	светлина,	се	наричат	планети.

Слънцето е основният източник на енергия за Земята. Зелените рас-
тения използват слънчевата енергия за производството на храна. Хора-
та виждат през деня околните предмети, защото са осветени от слънче-
вата светлина. 

Слънцето излъчва много силна светлина, която може да увреди зре-
нието, ако човек гледа към него без специални защитни очила. Наблю-
дението на Слънцето става с уреди, наречени телескопи. Те имат спе-
циални екрани, за да не увредят зрението на наблюдателя.

	 Звездно небе
Нашето Слънце е само една от милиардите звезди в Космоса. През 

ясните летни нощи те се виждат на небето като малки блещукащи точ-
ки. В действителност звездите имат много по-големи размери, но из-
глеждат малки, защото са отдалечени от нас на огромни разстояния. 
Много от тях са по-големи от Слънцето. 

Защо животът на Земята е немислим без Слънцето? 
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	 Луната 
Луната е естествен спътник на Земята, защото се движи в орбита около 

нея (фиг. 1). Тя е съставена от твърди скали и газове. Подобно на Земята 
има кълбовидна форма, но е много по-малка от нея. Луната не излъчва 
собствена светлина. Ние я виждаме, защото Слънцето я осветява. Луната 
е много по-близко до Земята в сравнение със Слънцето.

Всяка вечер Луната изглежда различно, защото тя заема различно 
място спрямо Слънцето и Земята. Така Слънцето осветява различни 
части от нея и ние я виждаме като пълен кръг или тънък полумесец. 

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои небесни тела се наричат звезди?
2. Каква е разликата между планета, звезда и 

спътник?
3. Защо Луната свети на нощното небе?
4. Състави кратко описание на Слънцето. 

Използвай думите: огромно,	нагорещени	
газове,	светлинна	енергия.

ДНЕС НАУЧИХ 
	 Слънцето	е	звезда.
	 Планетите	са	небесни	тела,	които	нямат	

собствена	светлина.
	 Слънцето	е	гигантско	огнено	кълбо,	

източник	на	енергия	за	всички	обитатели	
на	Земята.

	 Луната	е	естествен	спътник	на	Земята.
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	 Наблюдавай	Луната	всяка	вечер	в	продължение	на	14	дни.	
	 Рисувай	схематично	нейната	форма	в	тетрадката.
	 Какво	откри?

	 Наблюдавай	нощното	небе.
	 Прави	снимки	всяка	вечер	в	продължение	на	седмица	

на	едно	и	също	„късче“	от	небето.
	 Преброй	звездите	на	всяка	от	твоите	снимки.	Различен	ли	е	

броят	им?	Как	ще	обясниш	отговора	си?

Фиг. 1

Рисуване на резултати от наблюдения на Луната.
Описване на наблюденията.
Дискусия за значението на Слънцето за живота 

на Земята.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 52 – 53

 • работа с текст и схема
 • поставяне на задача за наблюдения, прочит на 

текст от рубриката „Наблюдавай и нарисувай“
 • наблюдаване и описание на картини 
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 32
 • попълване на мисловна карта с учебна информация
 • рисуване на резултати от наблюдения на Луната
 • формулиране и записване на обяснение от извър-

шено наблюдение
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)
Учебна среда

 • текст
 • снимки 
 • схеми
 • рисунки

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • участието в груповата дискусия
 • изработените рисунки и схеми
 • умението за ориентиране по схема.
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ПЛАНЕТИТЕ ОТ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА 

Цели
Изброяване на планетите от Слънчевата система.
Осъзнаване на ролята и мястото на Слънцето в 

Слънчевата система.

Задачи
Формиране на умения за:

 • откриване на природни обекти по схеми
 • работа с модели на Слънчевата система.

Форми и методи за преподаване и учене
Споделяне на наблюдения на нощното небе.
Беседа за установяване на преконцепциите на 

учениците по новата тема.
Ориентиране по схеми –  назоваване на планетите 

в Слънчевата система.
Демонстриране на модел на Слънчевата систе-

ма – планети, орбити, отдалеченост от Слънцето.
Попълване на имената на планетите в схема.
Разпознаване на верни и неверни твърдения.
Прочит на допълнителен текст.
Заключителна беседа за планетите в Слънчевата 

система.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 54 – 55

 • работа по схеми на Слънчевата система
 • наблюдаване на изображения по зададени ориен-

тири
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Планетите 
от Слънчевата система 28

	 Слънчева система
Космическият дом на нашата планета е Слънчевата система.
В Космоса има милиарди звезди, около които обикалят планети. 

Звездата и планетите, които обикалят около нея, образуват системи.

Земята	обикаля	около	Слънцето	заедно	с	още	седем	планети.	
Те	образуват	Слънчевата	система	(фиг. 1). 

Осемте планети на нашата Слънчева система са разделени на 
вът реш ни, намиращи се по-близко до Слънцето, и външни – по-отдале-
чени от него (фиг. 2).

Близките до Слънцето планети обикалят за по-кратко време около 
него, а най-отдалечените – за по-дълго време.

Знаеш ли имената на някои планети от Слънчевата система?

Да знам повече 
Четирите 
вътрешни планети 
(най-близките 
до Слънцето) са  
Меркурий, Венера, 
Земя и Марс. Сред 
тях Земята е най-
голяма.
Юпитер, Сатурн, 
Уран и Нептун са 
четирите външни 
планети. 
Те са много по-
големи от Земята и 
се наричат планети 
гиганти.

Фиг. 1. Слънчевата	система

Фиг. 2. Вътрешни	и	външни	планети

Слънце

Меркурий
Венера

Земя
Марс

Юпитер Уран
Сатурн Нептун
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	 Планетите от Слънчевата система

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. На кои планети от Слънчевата система има 

живот?
2. Коя планета е най-близо до Земята?
3. Разгледай схемите. Назови планетите. Кои 

от планетите са най-близо и кои най-далече 
от Слънцето?

ДНЕС НАУЧИХ 
	 В	Слънчевата	система	има	осем	

планети	–	Меркурий,	Венера,	Земя,	Марс,	
Юпитер,	Сатурн,	Уран	и	Нептун.

	 Меркурий	е	най-	
близката	до	
Слънцето	планета.	
Той	прави	една	
обиколка	около	
Слънцето	за	88	дни.

	 Венера	е	втората	
по	ред	планета.	Има	
дебела	обвивка	от	
въглероден	диоксид,	
който	задържа	топ-
лината	на	нейната	
повърхност.

	 Земята	е	третата	
поред	планета.	Тя	е	
достатъчно	близко	
до	Слънцето,	за	да	се	
поддържа	темпера-
тура,	подходяща	за	
живота	тук,	и	дос-
татъчно	отдалечена	
от	него,	за	да	не	се	прегрява	от	слънчеви-
те	лъчи.	Земята	има	въздушна	обвивка,	
която	съдържа	кислород.	Той	поддържа	
живота	на	нашата	планета.

	 Марс	е	четвъртата	
планета.	От	вът-
реш	ните	планети	
тя	е	най-отдалечена	
от	Слънцето.	Затова	
температурите	тук	
са	много	ниски.	Зара-
ди	особения	си	цвят		
е	наречена	Червената	планета.

	 Юпитер	е	петата	
планета.	Тя	е	най-го-
лямата	планета	в	
Слънчевата	система.	
Основната	част	от	
планетата	съдържа	
газове.	Затова	нари-
чат	Юпитер	газов 
гигант.

	 Сатурн	е	шестата	
планета.	Тя	също	
е	газов	гигант	и	е	
втора	по	големина	в	
Слънчевата	система	
след	Юпитер.	Той	има	
многобройни	пръсте-
ни,	съставени	от	
парчета	лед	и	космически	прах.

	 Уран	е	седмата	пла-
нета	в	Слънчевата	
система	и	третата	
по	големина.	Денят	и	
нощта	на	неговите	
полюси	продължават	
по	42	години.	Уран	
е	първата	планета,	
открита	с	телескоп.

	 Нептун	е	осмата	и	
най-външната	пла-
нета	в	Слънчевата	
система.	Нептун	е	
огромно	кълбо	от	га-
зове	и	течности.	По-
ради	отдалеченост-
та	си	от	Слънцето	
температурата		
на	Нептун	е	много	ниска.

 • прочит на допълнителна информация по темата
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 33
 • попълване на имената на планетите в схема
 • разпознаване на верни и неправилни твърдения
 • прочит на допълнителна информация по темата
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки 
 • схеми
 • модели

Оценяване на:
 • резултатите от беседа
 • резултатите от чекираните верни твърдения
 • умението за ориентиране по схеми.
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ЗЕМЯТА И СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

Темата е предназначена за два учебни часа – посещение 
в обсерватория и изработване на макет по проект в клас-
ната стая.

Цели
Затвърдяване на знанията за Земята и Слънчевата 

система.
Формиране на интерес към професията на астро-

лога и метеоролога.
Задачи
Формиране на умения за:

 • работа в екип 
 • работа с модели на Слънчевата система
 • за планиране на работата по проект 
 • за изработване на модели
 • за наблюдения по поставени ориентири
 • за синтезиране на учебна информация
 • за изработване и презентиране на собствен 

продукт.

Форми и методи за преподаване и учене
Създаване на устни и/или писмени тексто-

ве за споделяне на впечатленията от посеще-
нието в обсерватория.

Беседа – актуализиране на знанията за 
планетите в Слънчевата система, за разликите 
между звезда, спътник и планета.

Отговор на въпроси за затвърдяване на 
най-важното от раздела.

Учене по проект – рисуване на небес-
ни тела, изработване на „визитни картички“ 
за всяка планета от Слънчевата система, за 
Слънцето, за Луната. 

Оформяне и презентиране на модел на 
Слънчевата система.

Разделете класа на две групи. 
Направете модел на Слънчевата система.
I група
	 Нарисувайте	Слънцето	и	планетите	от	Слънчевата	система.

	 Подредете	планетите	на	линия	според	разстоянието	им	от	
Слънцето.

	 Проверите	дали	направеният	от	вас	модел	е	верен.	

II група
	 За	всяко	небесно	тяло	направете	„визитна	картичка“	с	

кратка	информация	за	него	(колко	е	отдалечено	от	Слънцето,	
колко	е	голямо,	за	колко	време	обикаля	Слънцето,	каква	е	
температурата	му	и	др.).

	 До	всяка	планета	поставете	нейната	„визитка“.	
	 Представете	модела	си	пред	третокласниците,	за	да	ги	

запознаете	с	планетите	от	Слънчевата	система.

Направете модел на Слънчевата система.
Разделете се на две групи. 
I група
	 Нарисувайте	Слънцето	и	планетите	от	Слънчевата	система.

	 Подредете	планетите	на	линия	според	разстоянието	им	от	
Слънцето.

	 Проверете	дали	направеният	от	вас	модел	е	верен.	

II група
	 За	всяко	небесно	тяло	направете	„визитна	картичка“	с	

кратка	информация	за	него	(колко	е	отдалечено	от	Слънцето,	
колко	е	голямо,	за	колко	време	обикаля	Слънцето,	каква	е	
температурата	му	и	др.).

	 До	всяка	планета	поставете	нейната	„визитка“.	
	 Представете	модела	си	пред	третокласниците,	за	да	ги	

запознаете	с	планетите	от	Слънчевата	система.
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Земята 
и Слънчевата 
система 

Думата планета 
идва от гръцката 
дума planetos, 
която означава 
странстващ.

Припомни си най-важното

	 От какви космически тела е 
съставена Слънчевата система?

	 Каква е разликата между 
планета и звезда?

	 Как се обяснява смяната на 
деня и нощта?

Даниела	и	Мишо	
били	в	обсерва-
торията	и	там	
видели	модел	на	
Слънчевата	сис-
тема.	Разгледай	
схемата.	Освен	
осемте	планети	
в	нея	е	включено	и	
още	едно	небесно	
тяло.	Кое	е	то?	
Назови	планетите	според	тяхното	разположение	спрямо	Слънцето.

29
30

34

29

34

ЗЕМЯТА И СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

1. Огради буквата пред верния отговор.
 Смяната на деня и нощта се дължи на:

А) въртенето на Земята около Слънцето
Б) въртенето на Земята около оста ѝ
В) въртенето на Земята около Луната
 Земята прави едно пълно завъртане около оста си за:

А) 27 часа
Б) 24 часа
В) 32 часа
 Времето, за което Земята прави едно пълно завъртане около оста си, се нарича:

А) година
Б) денонощие
В) сезон

2. Дорисувай схемата, за да илюстрираш 
деня и нощта на Земята.

3. Попълни схемата, като посочиш със стрелка движението на Слънцето от изгрев 
до залез. Къде ще напишеш думите изток и запад?

29
30

Къде 
ще нарисуваш 

Слънцето?
ще нарисуваш 
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4. Прочети текста и отговори на въпросите.
В ОБСЕРВАТОРИЯТА

Най-голямата обсерватория в България и на 
Балканския полуостров се намира на връх Рожен 
в Източните Родопи, близо до град Чепеларе. Ком-
плексът се състои от няколко сгради – кули, в кои-
то са монтирани телескопите и метеорологичната 
станция. Телескопите са уреди, които уголемяват 
многократно обектите. С тях можем да наблюдава-
ме звездното небе.

В обсерваторията на връх Рожен се намира и 
най-големият телескоп на Балканите. Всяка година 
близо 10 000 туристи посещават обсерваторията, за 
да наблюдават небето и звездите през 80-метровия 
телескоп – един от малкото такива телескопи в света.

 Къде се намира най-голямата обсерватория в България?

 Защо всяка година хиляди туристи посещават обсерваторията?

 Какво представляват телескопите?

 Колко е дълъг най-големият телескоп в обсерваторията?

Дорисуване на схеми.
Прочит и анализиране на текст, записване на от-

говори на въпроси.
Изпълнение на тестови задачи за текуща проверка.
Дискусия на тема „Слънчева система“.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 56

 • работа с текст и схеми
 • прочит и коментар на етапите за работа по проект
 • решаване на теста за текуща проверка на знани-

ята
Работа с тетрадката – стр. 34 – 35

 • дорисуване на схеми
 • прочит и анализиране на текст, записване на отго-

вори на въпроси
 • изпълнение на тестови задачи

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки 
 • схеми
 • материали за изработване на модел
 • тест

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • резултатите от теста за текуща проверка на зна-

нията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за планиране на работата по проект
 • умението за изработване и презентиране на 

собствен продукт.
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РАСТЕНИЯТА – ХРАНЕНЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Цели
Описване (по схема) на изграждането на храни-

телни вещества от растенията.
Обясняване на значението на растенията за обо-

гатяването на въздуха с кислород и пречистването 
му от въглероден диоксид.

Обясняване откъде организмите получават енер-
гия и за какво я използват.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • за съотнасяне на текст към конкретно изображение
 • обясняване на научна информация по схема
 • обясняване на причинно-следствени връзки в 

природата.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за храненето на растенията – установяване 

на предварителните познания на учениците по темата.
Описване (по схема) на изграждането на храни-

телни вещества от растенията.
Обясняване откъде организмите получават енер-

гия и за какво я използват.
Номериране на последователността на елементи 

от учебна информация.
Обясняване (по схеми) на пренасянето на слънчева-

та енергия между организмите в хранителните вериги.
Обясняване значението на растенията за обогатя-

ването на въздуха с кислород и пречистването му от 
въглероден диоксид.

Растенията – 
хранене и значение31

 Как растенията си набавят хранителни вещества?
Зелените растения произвеждат хранителни вещества. Това е въз-

можно благодарение на зеленото багрило (наречено хлорофил), което 
се намира в листата на растенията. 

При изграждането на хранителни вещества взимат участие всички 
части от растението. Чрез корените си то поема вода и соли от почва-
та. Те се придвижват по стъблото и достигат до листата. Въглеродни-
ят диоксид се поема от въздуха чрез специални отвори, разположени 
по листата на растенията. Слънчевата светлина попада върху хлоро-
фила на листата и заедно с въглеродния диоксид и водата ги превръща 
в хранителни вещества. При този процес се отделя кислород, който 
постъпва обратно във въздуха (фиг. 1). 

Растенията произвеждат хранителни вещества само през деня, ко-
гато има слънчева светлина. Но дишат непрекъснато. При процеса ди-
шане растенията използват кислорода, за да извлекат необходимата 
им енергия от произведените хранителни вещества през деня и отде-
лят въглероден диоксид и вода.

Фиг. 1

 Енергия за организмите 
Слънцето предоставя на нашата планета огромно количество 

енергия. Тя идва под формата на светлина и топлина. Животните и 
хората не могат да използват директно тази енергия. Само зелени-
те растения са се приспособили да я усвояват и да я натрупват в 

Помниш ли от трети клас как се хранят растенията? Припомни си и опиши 
как растенията участват в хранителните вериги.
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Да знам повече 
Хлорофилът поглъ-
ща слънчевата 
светлина и с негова 
помощ растенията 
произвеждат храна. 

Кислород

Слънчева 
енергия

Въглероден 
диоксид

Вода

Минерални 
соли
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Как растенията образуват хранителни ве-

щества?
2. Откъде организмите получават енергия, за 

да извършват жизнените си процеси?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Растенията изграждат хранителни 

вещества.
 Енергията, натрупана в хранителните 

вещества, произведени от растенията, 
се предава по хранителните вериги на 
останалите организми. 

 Растенията обогатяват въздуха с кислород.

произвежданите от тях хранителни вещества. Чрез хранителната ве-
рига енергията от хранителните вещества на растенията се предава и 
на останалите живи организми, включително и на човека. Така те си 
осигуряват необходимата им енергия (фиг. 2).  

 Растенията пречистват въздуха
Растенията поглъщат въглероден диоксид от въздуха и заедно с во-

дата от почвата и слънчевата енергия създават хранителни вещества. 
При този процес обратно във въздуха се отделя кислород. Кислородът 
е газ, необходим за дишането на живите организми. Така растенията 
обогатяват непрекъснато въздуха с кислород и го пречистват от въгле-
родния диоксид. Това има голямо значение за живота на Земята и затова 
е необходимо да не се изсичат горите, а да се засаждат нови.

Фиг. 2. Предаване на слънчевата енергия между организмите

Въглероден диоксид

Кислород

Дискусия за значението на растенията за живота 
на Земята.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 58 – 59

 • работа с текст
 • описване по схема на процеса на хранене при рас-

тенията
 • описване на взаимоотношенията между органи-

змите в представени хранителни вериги
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 36
 • номериране на последователността на елементи с 

учебна информация
 • попълване на текст с усвоени нови понятия
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения 
 • схеми

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за обясняване на причинно-следствени 

връзки в природата.
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РАЗМНОЖАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА 

Цели
Описване (по схема) на размножаването на цвет-

но растение.
Описване по схема на жизнения цикъл на едного-

дишно тревисто растение.
Описване последователно етапите на размножа-

ване и развитие при растенията.
Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • обясняване на последователността в развитието 

на растенията.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за условията, необходими за развитието 

на растенията (актуализиране на знанията от пред-
ходните класове).

Описване (по схема) на развитието на едногодиш-
но тревисто растение.

Описване (по схема) на размножаването на цвет-
но растение.

Записване на основни части на цвета (по схема).
Допълване на изречения, като се използват нови-

те понятия.
Номериране на картини, които показват етапите 

на развитие на едногодишно растение.
Записване на обяснение на наблюдавано изобра-

жение.
Беседа за начините за размножаване на различ-

ните видове растения, споделяне на резултати от на-
блюдения и собствен опит.

2 3

4

Фиг. 1 

 Размножаване на цветните растения
Цветовете на розата, на черешата, на игликата и т.н. са не само 

красиви и ароматни. Чрез тях растенията се размножават.
Основните части на цвета са тичинките (1) и плодникът (2) (фиг. 1).

 
Пренасянето на прашеца от 

тичинките на един цвят вър-
ху плодника на друг цвят на 
растение от същия вид се на-
рича опрашване. Пчелите, 
пеперудите, колибрите и дру-
ги животни се хранят с цвет-
ния нектар. Като кацат от цвят 
на цвят, те разнасят прашеца 
(фиг. 2). Прашецът на други 
цветни растения се разнася от 
вятъра (дъб, бук).

Разгледай и опиши размножаването на цветните растения.

                           Образуване на семе и плод

Размножаване и развитие 
на растенията 32

Изброй условия, които са необходими за размножаването и развитието 
на растенията. Кои от тях свързваш със слънцето?

60

След опложда-
нето семепъпката 
образува семе (г) . 
Постепенно 
цветът увяхва. 
Остава плодни-
кът, който 
нараства 
и образува плод.

3

Плодът защи-
тава семето от 
неблагоприятните 
условия.

4

Фиг. 2. Опрашване на растенията

Цветният прашец  
в тичинките често 
полепва по ръката, 
когато докосваме 
цвета. 

От 
семепъпката 
в плодника 
се развива 
семето. 

1 2

   Опрашване и оплождане

1 2

2

Прашникова-
та тръбица (б) 
нараства, пре-
нася прашеца до 
семепъпката (в), 
където се из-
вършва 
оплождането.  

2

От тичинки-
те прашецът 
попада върху 
плодника (а), 
прораства 
и образува праш-
никова тръбица. 

1

1

а

б

г

в

61

Повечето плодове са вкусна храна за много птици и бозайници. 
Когато животните се хранят с плодовете, те разнасят техните семена 
на различни места. В плодовете на някои растения има само по едно 
семе (например череша, кайсия и праскова), а в плодовете на други 
растения семената са много (например ябълка, диня, круша).
 Развитие на едногодишните тревисти растения 

Повечето растения на Земята образуват семена, които попадат в 
почвата и при подходящи условия покълват. Така новите растения за-
почнат своя живот. Преминават през различни етапи – развиват се и 
накрая умират.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои части на цвета участват в 

размножаването на цветните растения?
2. Как се размножават едногодишните расте-

ния?
3. Кои части на цвета участват в размножава-

нето на растенията?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Развитието на едно растение преминава 

през последователни етапи, свързани с 
промени в устройството и жизнените му 
процеси.

 Размножаването на цветните растения 
е процес, свързан с опрашването и 
оплождането.

Когато семето 
попадне в почвата 
при благоприятни 
условия, започва да 
се развива. 

1

Постепенно за-
родишното коренче 
пробива семенната 
обвивка – семето 
покълва. 

2

Коренчето се 
забива в почвата,  
всмуква вода, 
а тънкото стъбло 
се показва над нея. 
Така растението 
пониква. 

3 Постепенно 
стъблото на но-
вото растение 
нараства, укрепва и 
започва да цъфти. 
Появяват се зелени 
листа, които произ-
веждат хранителни 
вещества.

4

Растението 
постепенно остаря-
ва, изсъхва и умира.

6

Пшеницата, царевицата, слънчогледът, пъпешът (фиг. 3), както и 
повечето тревисти растения живеят една година. За тях казваме, че са 
едногодишни, защото целият им живот продължава една година.

Да знам повече 
Семето съдържа зародиш, запас от хранителни вещества и семенна об-
вивка. Когато има достатъчно вода, кислород и подходяща температура, 
семето поема част от водата. Тя разтваря хранителните вещества. 
Зародишът ги усвоява и расте. 

Възрастното 
растение се размно-
жава. Образуват се 
семена и плодове. 

5

1
Когато семето 

попадне в почвата 
при благоприятни 
условия, започва да 

Постепенно за-
родишното коренче 
пробива семенната 
обвивка – семето 

Коренчето се 
забива в почвата,  

а тънкото стъбло 
се показва над нея. 
Така растението 

1

2

4

3

5

6

Фиг. 3. Развитие на едногодишно тревисто растение

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 60 – 61

 • четене на текст по темата
 • работа по схеми, показващи развитието и размно-

жаването на растенията
 • описване на последователността в развитието на 

растенията
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 37
 • записване на основни части на цвета по схема
 • допълване на изречения, като се използват новите 

понятия
 • номериране на картини, които показват развитие-

то на едногодишно растение
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения 
 • схеми

Оценяване на:
 • резултатите от беседата
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за представяне на последователността в 

развитието на растенията.
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РАСТЕНИЯТА НА НАШАТА ПЛАНЕТА

Цели
Описване (по схема) на изграждането на храни-

телни вещества от растенията.
Обясняване на значението на растенията за обо-

гатяването на въздуха с кислород и пречистването 
му от въглероден диоксид.

Обясняване откъде организмите получават енер-
гия и за какво я използват.

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа с текст
 • ориентиране по схеми
 • обясняване на причинно-следствени връзки в при-

родата.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за образуването на хранителни вещества 

от растенията – актуализиране на знанията.
Обсъждане на хранителните взаимоотношения на 

организмите (по схема), обясняване как слънчевата 
енергия достига до човека чрез растенията.

Анализиране на текст и отговор на поставен въ-
прос.

Обсъждане, обясняване как растенията доприна-
сят за пречистването на въздуха.

Формулиране на изводи относно значението на 
детска инициатива за засаждане на дървета.

Съставяне на хранителни вериги.
Записване на обяснение.
Записване на отговори на въпроси.

33

62

ИЗВОД 
 Растенията усвояват слънчевата енергия, 

за да произвеждат хранителни вещества.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Вярно ли е, че животът на Земята ще бъде 
невъзможен, ако няма растения?

Обясни как растенията образуват хранителни вещества.

 Разгледай хранителните вериги.
Обясни как слънчевата енергия, натрупана в растенията, преми-
нава в другите живи организми.

Анализирай текста и отговори на въпросите към 
него. Работи в тетрадката.

  Дискусия „Растения за планетата“ 
   Припомнете си детската инициатива „Растение за планетата“ 

от страница 45. 
   Обсъдете защо децата решават да засаждат растения. 
   Обяснете как растенията допринасят за пречистването на 

въздуха.

Растенията 
на нашата планета 

В продължение на милиони години на Земята огромни 
количества мъртви растения са били затрупвани от почва 
и постепенно се превръщали във въглища и нефт, които сега 
ние използваме за горене. В тези горива е запазена енергията, 
която затрупаните растения са получили от Слънцето, 
за да си произвеждат хранителни вещества.

  Припомнете си детската инициатива „Растение за планетата“ 

Вкаменелости

РАСТЕНИЯТА НА НАШАТА ПЛАНЕТА

Запиши най-важното. Отговори на въпроса: Защо на растенията е необходима 
слънчевата енергия?

1. Разгледай схемата. 
Допълни двете 
хранителни вериги 
с дадените животни.

2. Обясни как слънчевата енергия достига до човека чрез растенията.

3. Отговори на въпросите, като прочетеш текста от учебника на стр. 62.

33

трева

зеле

Как се образуват въглищата, нефтът 
и природният газ?

Как се получава така, че в горивата 
е натрупана слънчева енергия?

38

Растителноядни МесоядниВсеядни

Дискусия за значението на растенията за живота 
на Земята.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 62

 • работа по схема, представяща взаимоотношения-
та между организмите в хранителната верига

 • прочит на основна информация, представена от 
малкия изследовател, анализиране на текста

 • описване на детски природозащитни инициативи
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Работа с тетрадката – стр. 38
 • съставяне на хранителни вериги
 • записване на обяснение
 • записване на отговори на въпроси
 • записване на най-важното, като се използват ус-

воени знания по темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения 
 • схеми

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за обясняване на причинно-следствени 

връзки в природата.



69

РАЗМНОЖАВАНЕ  И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАСТЕНИЯТА

Цели
Описване на начини за размножаване и разпрос-

транение на  растенията.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по картини и текст
 • споделяне на резултати от собствени наблюдения.
 • систематизиране на информация
 • попълване на схема. 

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – актуализиране на знанията за етапите на 

размножаването на растенията.
Номериране на изображения, които представят 

етапите на размножаване на цветните растения.
Споделяне на резултати от собствени наблюде-

ния сред природата.
Изброяване на начини за разпространението на 

растенията.
Систематизиране на знанията чрез попълване на 

схема.
Дискусия за значението на растенията за живота 

на Земята.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 63

 • работа с текст и снимки
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

34 Размножаване и 
разпространение на растенията 

63

ИЗВОД 
 Растенията не се движат. Те 

водят прикрепен начин на жи-
вот и затова са се приспосо-
били да се разпространяват 
по различни начини.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
1. Как някои животни допринасят за разпространението 

на растенията?
2. Какво е значението на насекомите за размножаването 

на растенията?
3. Могат ли растенията да се разпространяват без 

участието на животните?
4. Направете табло за значението на медоносната пчела 

за размножаването на цветните растения.

Обясни начините за разпространение на семената и плодовете на растенията.

Разгледай изображенията и прочети текста към тях. С получената информация попълни 
мисловната карта в тетрадката.

Птиците често пренасят семена 
на растения.

Катериците крият своите запаси за 
зимата на различни места и често 

ги забравят. От забравените семена 
израстват нови растения.

Насекомите опрашват растенията. 
Особено важни са медоносните пчели, 
които събират цветен прашец и нектар. 
Те опрашват повече от половината 
цветни растения на Земята.
За един ден една пчела опрашва няколко 
хиляди цвята.

Някои животни често пренасят 
семена и плодове върху бодлите, 

перата или козината.

Много животни се хранят с плодовете 
на растенията. Понякога семената не се 
смилат в стомаха и червата им, остават 
здрави и след това се отделят отново в 
почвата.

Вятърът пренася семената на различни 
растения. Така те се разпространяват на 

необичайни места.

39

РАЗМНОЖАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАСТЕНИЯТА

Запиши най-важното, като довършиш изречението. 
Растенията водят прикрепен начин на живот и затова са се 

1. Подчертай вярното.
Пренасянето на прашеца от тичинките на един цвят 

върху плодника на друг цвят от същия вид се нарича 
оплождане/опрашване.

Прашниковата тръбица прораства и пренася прашеца 
до семепъпката/плодника. Извършва се опрашване/
оплождане.

След оплождането семепъпката образува семе/плод.
Плодът защитава/освобождава семето.

 Подредете във вярната последователност етапите
 на размножаване на цветните растения.

2. Запиши в мисловната карта начини, по които се разпространяват семената. 
Използвай текста от учебника на стр. 63.

34

Използвай текста от учебника на стр. 63.

Работа с тетрадката – стр. 39
 • подчертаване на вярно твърдение
 • номериране на изображения
 • попълване на схема
 • описване на най-важното, като се използват усво-

ени знания по темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки
 • изображения
 • схема
 •

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението да се прилагат усвоени знания
 • умението за ориентиране по снимки
 • умението за връзките в природата.
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ОПИТИ С РАСТЕНИЯ

Цели
Обяснява резултатите от проведени опити с рас-

тения.

Задачи
Формиране на умения за:

 • описване на условия за развитието на растенията
 • извършване на опити, като се следва точно опре-

делен план
 • обясняване на резултатите от извършени опити
 • работа с текст и формулиране на изводи.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – актуализиране на знанията за условията, 

необходими за развитието на растенията.
Извършване на опити с растения – формулиране 

на хипотези, описване на резултатите. Формулиране 
на изводи и записване на изводи от извършени опити.

 Редактиране на текст с цел да се представят вер-
ни твърдения.

Работа с текст, отговори на поставени въпроси.
Дискусия за условията, необходими за живота на 

растенията.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 64 – 65
прочит на опитни постановки
съотнасяне на текст и изображения
прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Опити с растения 35
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Припомни си каква е ролята на светлината за живота на растенията.

Растенията имат нужда от светлина.
Растенията се нуждаят от светлина, за да се хранят, да растат и 
да цъфтят.

 Вземи две растения, посадени в малки саксии. 
 Обвий едното растение и саксията му с черна хартия, а другото 

растение остави открито. 
   Постави двете растения едно до друго 

на прозореца в класната стая.
   След няколко дни виж резултата. 

Направи извод, като използваш думите 
светлина, растеж, развитие.

Растенията имат нужда от различно  
количество вода.

Необходими растения: два еднакви кактуса и две еднакви мушката 
(в саксии)

 Раздели растенията на две групи и ги номерирай: 
 група 1: кактус (1) и мушкато (1)
 група 2: кактус (2) и мушкато (2)
 Поливай на всеки три дни в продължение на 15 дни растенията от 

група 1, а растенията от група 2 полей само в първия ден.
 Снимай растенията всеки ден.
 Наблюдавай какво ще се случи с растенията в двете групи.
 Сравни твоите резултати с резултатите, представени в 

таблицата. 

кактус 1
мушкато 1

Кактусът лесно може да бъде изваден от 
почвата, защото корените му започват 
да загниват, докато мушкатото е свежо 
и се развива добре.

кактус 2
мушкато 2

Кактусът е добре прикрепен към почвата, 
а мушкатото е леко повяхнало с няколко 
изсъхнали листа.

Извода напиши в тетрадката. Използвай думите растения, 
количество, вода.

Лишеното от светлина 
растение е повяхнало.

Растението, което е 
оставено на светло, се 
развива много добре.

65

ИЗВОД 
 Растенията имат нужда от въздух, 

светлина и вода, за да се размножават, 
развиват и растат.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Кои са условията, необходими 
за развитието на едно растение?

Растенията дишат.
Растенията, както и всички живи организми 
на Земята, дишат. За да се убедиш в това, 
направи следния опит:
 Премести внимателно едно от 

покълналите семенца в буркан, като 
не забравяш да поставиш слой влажен 
памук или влажна филтърна хартия на 
дъното му. 

 Затвори буркана с капачка.
 Наблюдавай какво ще стане с растението.

Извод: Дори да имат нужната светлина и 
влага, растенията се нуждаят от въздух, за 
да се развиват и растат.

За да наблюдаваш процеса на покълване, 
можеш да направиш следния опит:
 В малък прозрачен съд постави на дъното слой филтърна хартия 

или памук. 
 Добре овлажни хартията и следи по време на целия опит тя да е 

непрекъснато добре овлажнена. 
 Постави върху мократа хартия няколко реда здрави пшеничени 

зърна. След това остави съда на подходящо място. Може да не е 
добре осветено, но температурата трябва да е 20 – 25°С. 

Не забравяй да поддържаш влажна филтърната хартия или памука! 
 След 4 – 5  дена ще наблюдаваш как семето се разпуква, 

покълва и от него излиза коренчето на новото растение. 
Постепенно стъбълцето и листенцата на зародиша 
нарастват. В този момент той се храни от хранителни 
вещества, които се намират в семето.  

 Ако се грижиш добре за покълналите семенца, може да 
наблюдаваш как те нарастват и усвояват хранителните 
вещества в семето. Образуват зелени листа и се превръщат 
в млади растения. Тогава може да ги засадиш в почвата. В 
противен случай растенията ще умрат.

Извод: В началото на своето развитие зародишът се храни от 
хранителните запаси, които се намират в семето, и не се нуждае 
пряко от светлина.

ЕНЕРГИЯ

ДИШАНЕ

ХРАНЕНЕ

ХРАНИТЕЛНИ 
ВЕЩЕСТВА

вода

вода

въглероден
диоксид

въглероден
диоксид

кислород

кислород

Работа с тетрадката – стр. 40
 • записване на изводи от извършени опити
 • редактиране на текст
 • прочит на допълнителен текст
 • формулиране и записване на отговори на поста-

вен въпрос
 • записване на най-важното, като се използват ус-

воени знания по темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки 
 • таблици
 • растения
 • материали за извършване на опити

Оценяване на:
 • на резултатите от дискусията
 • на умението за извършване на опити
 • на умението за обясняване на резултатите от из-

вършени опити и за формулиране на изводи.
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ДИШАНЕ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Цели
Даване на примери за животни, които дишат с 

бели дробове или с хриле.
Осъзнаване на значението на дишането като жиз-

нено важен процес, който осигурява енергия за всич-
ки процеси в организма.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • групиране на животни според начина им на ди-

шане.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за жизнените процеси при живите орга-

низми, установяване на предварителните познания 
на учениците, получени в трети клас.

Описване по схеми на дишането на животни, кои-
то дишат с бели дробове.

Описване по схеми на дишането на животни, кои-
то дишат с хриле.

Сравняване и групиране на животни според начи-
на им на дишане.

Изпълнение на графична дидактична игра.
Прочит на допълнителен текст по темата.
Отбелязване на наименованията на органи на жи-

вотински организъм по схема.
Дискусия за значението на процеса дишане при 

животните.

Дишане при животните 36

Дишането е основен жизнен процес за живите организми. Чрез 
дишането животните и човекът си осигуряват енергия за всички 
жизнени процеси. 

 С какво дишат животните на сушата?
Сухоземните животни дишат с помощта на бели дробове. Те са 

разположени в гръдния кош и са много богати на кръвоносни съдове. 
Когато вдишват въздух, част от поетия с него кислород се разтваря в 
кръвта и с помощта на кръвоносните съдове се разнася до всички части 
на организма. По този начин дишат повечето животни на сушата.

Кои са жизнените процеси, които отличават живите организми 
от неживите тела?
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В белите дробове кръвта се обогатява с кислород. Тя го пренася до 
всички части на тялото.

1

Заедно с кислорода кръвта пренася и хранителните вещества, поети 
от храносмилателните органи. 

2

Фиг. 1. В процеса на дишане животните поемат кислород от въздуха 
и отделят въглероден диоксид

бели дробове

кислород

въглероден 
диоксид

Под действието на кисло рода хранителните вещества се разграж-
дат до въглероден диоксид и вода и се освобождава енергия, която е 
натрупана в тях (фиг. 1).

3

Въглеродният диоксид в тялото постъпва в кръвта и с нейна помощ 
се пренася до белите дробове, където се издишва заедно с въздуха навън 
от организма.

4

бели
дробове
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С бели дробове дишат и делфините, и ки-
товете. Те имат големи и добре развити бели 
дробове. Това им позволява да се гмуркат в 
океанските дълбини и да остават там пове-
че от 20 минути, без да поемат въздух. След 
това се показват за малко на повърхността 
на водата, издишват и поемат нов въздух. 
Понякога, когато издишват, се образува мо-
щен фонтан вода.

 С какво дишат водните животни?
Водните животни поемат разтворения във водата кислород по 

различен начин. Медузите и коралите дишат с цялата повърхност на 
тялото си. Рибите дишат с хриле, които са тънки добре снабдени с 
кръв пластинки, разположени в празнини вътре в тялото им. До хриле-
те непрекъснато достига вода (фиг. 2).  

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои са основните органи на дишането при 

животните?
2. Защо китовете и делфините излизат на по-

върхността на водата?
3. С какво дишат водните животни?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Сухоземните животни, китовете и 

делфините дишат с бели дробове. 
 Рибите дишат с хриле.
 Чрез дишането организмите си набавят 

енергия, необходима за всички жизнени 
процеси.

Фиг. 2. Във водата животните вдишват кислорода, който е разтворен в нея

Рибите отварят устата си и така поемат вода. Водата достига до 
хрилете им, където разтвореният в нея кислород преминава в кръвта. 

1

Кръвта разнася кислорода до всички части на тялото и връща обра-
тно в хрилете отделения при разграждането на храната въглероден 
диоксид. 

2

В хрилете водата поема въглеродния диоксид от кръвта.3

Рибите затварят устата си и така водата и разтвореният в нея 
въглероден диоксид се изхвърлят през хрилните отвори навън. 

4

вода и разтворен 
кислород

хриле

хриле

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр.66 – 67

 • прочит на основна информация относно процеса 
на дишане при животните

 • описване по схеми на процеса дишане при живот-
ните

 • разглеждане на картини
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 41
 • изпълнение на графична дидактична игра
 • прочит на любопитна информация
 • отбелязване наименованията на органи на живо-

тински организъм по схема
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения
 • схеми
 • графична дидактична игра

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за обясняване на значението на жизне-

ните процеси.



РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНИТЕ, КОИТО СНАСЯТ ЯЙЦА

Цели
Описване (по схема) на развитието на животни, 

които снасят яйца.

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа с текст и съотнасянето му към конкретни 
схеми

 • ориентиране по схеми
 • описване на етапи в развитието на животните, 

като се използва нов понятиен апарат
 • сравняване на развитието на животни, които сна-

сят яйца.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за констатиране на преконцепциите на 

учениците по темата.
Описване (по схема) на развитието на животни, 

които снасят яйца – птици, земноводни, насекоми.
Сравняване на животни, които снасят яйца, спо-

ред етапите в тяхното развитие.
Номериране и записване на наименованията на 

етапите, през които минава развитието на птицата.
Рисуване на етапите, през които минава жабата в 

своето развитие.
Дискусия за разнообразието в природата по отно-

шение на развитието на различните животни.

Развитие на животните, 
които снасят яйца 37

Знаеш ли защо кокошките мътят яйцата?
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 А как се развиват животните, които снасят яйца?
Много животни започват своя живот от оплодено яйце. След 

като пораснат, и те на свой ред стават родители. Мъжките индивиди 
оплождат яйцата, а женските – ги снасят. Често родителите се грижат 
за излюпването, а след това и за изхранването на малките. 

 Развитие на птици
От яйцата на птиците се излюпват малки птиченца, които приличат 

на родителите си.
Домашните кокошки са птици, които човекът отглежда. Как се 

развиват те?

С яйца се размножават рибите и влечугите. И при тях излюпените 
малки приличат на родителите си. 

Кокошката снася оплодено 
яйце. Тя мъти яйцето 21 дена, 
като го затопля и грижливо под-
държа температурата му да е 
около 40°С. 

1 Яйцето има твърда черупка, която 
защитава малкия зародиш в него. 

2

На 21-вия 
ден от яйце-
то се излюпва 
пиленце. 

4

Заро-
дишът 
започва да 
се развива, 
като се 
храни с хра-
нителните 
вещества, 
натрупани в 
жълтъка на 
яйцето.

3

То расте и за 
около 8 месеца дос-
тига големината на 
родителите си.

5
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Обясни как протича 

развитието при птиците.
2. Каква е разликата между разви-

тието на кокошката и жабата?
3. Изброй етапите в развитието 

на пеперудата.

ДНЕС НАУЧИХ 
 Животни, които снасят яйца, са насекомите, 

птиците, рибите, жабите, гущерите, змиите.
 Яйцата защитават и изхранват зародишите на 

животните.
 От яйцата се излюпват малки, които могат да 

приличат на родителите си или след сложни промени 
да се превърнат във възрастни индивиди.

От яйцата на насекомите, жабите и други животни се излюпват 
ларви, които преминават през различни междинни етапи и едва тогава 
се превръщат във възрастни индивиди.

 Развитие на жаба

 Развитие на пеперуда
Развитието на пеперудата преминава през няколко етапа.

Възрастната жаба 
снася хиляди яйца във 
водата – хайвер.

1 От яйцето се излюпва ларва – 
попова лъжичка, която започва 
да расте и да се променя.

2 Поповата лъжичка живее във 
водата, има опашка и диша с хриле. 
Храни се с водни растения. 

3

Постепенно поповата лъжичка се променя. Израстват є 
крайници, хрилете се заменят с бял дроб.

4

Яйце – зароди-
шът се развива в 
него.

1 Ларва – от яйцето се излюпва гъсеница. Това е ларвата на пеперудата. 
Тя не прилича на майчиния организъм. Гъсеницата пълзи по растенията и се 
храни с техните листа.

2

Какавида – тя е неподвижна и защитена в пашкул, в който се развива 
гъсеницата. Започват да се оформят крилата, очите, коремчето и край-
ниците на възрастното насекомо.

3 Пеперуда – пашкулът 
се разкъсва и от него из-
лиза пеперуда (възраст-
ното насекомо).

4

Последна изчезва опашката. По-
повата лъжичка се превръща в жаба, 
която се храни с насекоми. 

5

Развитието на пеперудата преминава през няколко етапа.

1 2 3 4 5

хайвер

яйце ларва какавида пеперуда

яйце попови лъжички
(ларви)

млада жаба жаба

1 2 3 4

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 68 – 69

 • прочит на основна информация
 • работа по схеми
 • обсъждане на изображения
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 42
 • номериране и записване на етапите, през които 

минава развитието на птицата
 • рисуване на етапите, през които минава жабата в 

своето развитие
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения 
 • схеми

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за сравняване на животни според начи-

на на тяхното развитие.

72
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РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНИТЕ, КОИТО РАЖДАТ МАЛКИТЕ СИ

Цели
Описване (по схема) на развитието на животни, 

които раждат малките си.
Осмисляне на понятието бозайници.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • описване на етапите в развитието на животните
 • сравняване на животни според начина на тяхното 

развитие.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за констатиране на преконцепциите на 

учениците по темата.
Описване (по схема) на развитието на животни, 

които раждат малките си.
Сравняване на схеми (с предходната тема).
Сравняване на животни, които снасят яйца и кои-

то раждат малките си според етапите в тяхното раз-
витие.

Прочит на текст с любопитна информация, анализ 
на текста, записване на отговор на въпрос.

Разглеждане на изображения и маркиране на изо-
браженията на бозайниците.

Дискусия за разнообразието в природата по отно-
шение на развитието на различните животни

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 70 – 71

 •  работа с основен текст по темата

Развитие на животните, 
които раждат малките си 38

Знаеш ли кои животни раждат малките си? Изброй някои от тях.
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Фиг. 2

Да знам повече 
Периодът на 
бременност при 
бозайниците е 
различно дълъг. 
От 18 дни при 
мишката, до 200 
дни при кафявата 
мечка, 1 година при 
китовете и 600 
дни при слона.

Фиг. 3 Фиг. 4

Не всички животни снасят яйца. Има животни, които раждат своите 
малки. Такива са повечето бозайници.  Бозайниците са голяма група 
животни, чието тяло е покрито с косми, имат бял дроб, раждат своите 
малки и ги хранят с мляко. 

 Развитие на зародиша
При животните, които се размножават чрез яйца, зародишът се раз-

вива в яйцето извън тялото на майката. При почти всички бозайници 
зародишът се развива в тялото на майката. Там той диша и се храни 
от майчиния организъм чрез специален орган – плацента. Тя е богата 
на кръвоносни съдове, през които от майчиния организъм към зароди-
ша преминават хранителни вещества и кислород и обратно се изнасят 
непотребните вещества. Пъпната връв свързва плацентата със заро-
диша (фиг. 1).

Времето, през което зародишът се развива в майчиния организъм, 
се нарича бременност (фиг. 2). През този период се формират орга-
ните и всички части на тялото на новия организъм и той започва да 
придобива чертите на съответния вид бозайник. При различните бо-
зайници бременността има различна продължителност. Тя завършва с 
раждането на малкото. Повечето бозайници – мишки, зайци, кучета, 
котки – раждат по няколко малки (фиг. 3). Слонът и делфинът раждат 
по едно-две малки (фиг. 4). 

пъпна връвФиг. 1

плацента
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 Малките след раждането
По-едрите бозайници раждат добре развити малки, които веднага 

се изправят на крака и започват да следват майките си. Новородени-
те сучат мляко от млечните жлези на майката. Оттам носят името си 
бозайници. 

По-дребните бозайници раждат малки, които в началото са голи и 
съвсем безпомощни. За да ги защитят от врагове, родителите изкопа-
ват дупки и крият в тях своите рожби.

Кенгурото е бозайник, представител на торбестите животни. То 
ражда малките си силно недоразвити и безпомощни. Затова тяхното 
развитие продължава в специална торба, разположена на корема на 
майката. В торбата малкото продължава да суче до 8-месечна възраст. 
Чак след това напуска торбата и започва своя самостоятелен живот.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Къде се развива зародишът при животните, 

които раждат малките си?
2. Как се нарича времето, през което зароди-

шът се развива в майчиния организъм?
3. Защо дребните бозайници крият своите 

малки в дупки?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Животни, които раждат своите малки, се 

наричат бозайници.
 При бозайниците в началото малките 

сучат мляко от своята майка. 
 Периодът на развитието на зародиша при 

бозайниците се нарича бременност.

 •  работа по схеми
 • прочит на дпълнителна информация
 • обсъждане по снимки
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 43
 • разглеждане на изображения на различни видове 

животни и маркиране на изображенията на бозай-
ниците

 • прочит на любопитна информация, анализиране 
на текста, записване на отговор на въпрос

 • записване на най-важното от урока, като се из-
ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • снимки
 • изображения 
 • схеми

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за сравняване на животни според начи-

на на тяхното развитие.
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РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Цели
Описване (по схема) на развитието на животни, 

които снасят яйца и които раждат малките си.
Проучване и представяне на любопитни факти по 

зададена тема.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • описване на етапи в развитието на животните
 • сравняване на животни според начина на тяхното 

развитие 
 • проучване на любопитни факти по дадени ориен-

тири
 • презентиране на резултатите от проучването.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа – актуализиране на знанията за развитието 

при различните видове животни.
Сравняване на етапите в развитието на калинката 

и на пеперудата.
Попълване на лепорело с рисунки на етапите на 

развитие на калинката.
Провеждане на собствено проучване по избрана 

тема – съставяне на план, подбор на любопитна ин-
формация, оформяне на продукта с резултатите от 
проучването, презентиране на готовия продукт.

Оформяне на скица за постер, който отразява ре-
зултати от проучването.

Дискусия за разнообразието в природата по отно-
шение на развитието на различните животни.

Развитие на животните 39
През какви етапи преминава развитието на животните, които снасят яйца?

Разгледай схемата. Обясни как се развива калинката. 
Опиши фазите в нейното развитие.

Направи сравнение и обясни по какво си прилича развитието 
на калинката и на пеперудата.

1. Калинката снася яйца върху 
листо от растение

3. Ларвата се превръща в какави-
да, която виси от листото

2. Излюпват се ларви след 7 дни. 
Те започват веднага да се хранят 
с листни въшки

4. След 8 дни от какавидата се 
излюпва калинка
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Знаете ли, че животните, които снасят яйца, са се появили много 
по-рано на Земята от тези, които раждат малките си. С яйца са се 
размножавали динозаврите още преди 70 милиона години. 

Знаете ли, че животните, които снасят яйца, са се появили много 
по-рано на Земята от тези, които раждат малките си. С яйца са се по-рано на Земята от тези, които раждат малките си. С яйца са се 

Направи проучване за определен вид динозавър. 
Оформи резултатите чрез текст и картини. 
Представи ги пред съучениците си.

Събери повече информация за броненосците. 
Подреди я в тетрадката си, като използваш следния план.
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ИЗВОД 
 Съществуват различни начини за разви-

тие на животните.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Каква е разликата в развитието на птиците 
и бозайниците?

Име: Трицератопс
тегло:
дължина:
височина:

План:
1. С какво се е хранил?
2. Кои са били враговете му?
3. Как се е защитавал 

от враговете си?
4. Къде са открити 

останки от него?

План:
1. От какво е изградена бронята му? 
2. Къде живее? 
3. С какво се храни? 
4. Как се размножава? 
5. Как се защитава от врагове? 
6. Интересни случки.

Броненосците са бозайници. Те имат къси крака, закръглени нокти и 
тяло, покрито с броня. Големи са колкото малко кученце.

1. От какво е изградена бронята му? 

5. Как се защитава от врагове? 

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 72 – 73

 • работа по схема
 • прочит на любопитна информация, представена 

от малкия изследовател
 • обсъждане по картини
 • обсъждане (по картини) на варианти за оформяне 

на продукт с резултатите от собствено проучване
 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“

Работа с тетрадката – стр. 44
 • попълване на лепорело с рисунки
 • оформяне на скица за постер, който отразява ре-

зултати от проучване
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения
 • схеми
 • лепорело

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за провеждане на собствено проучване 

и отразяване на резултатите от него
 • умението за оформянето на готов продукт и пре-

зентирането му.
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В ПРИРОДОНАУЧНИЯ МУЗЕЙ 

Урокът може да се проведе в природонаучен музей. 
Указания за провеждане на екскурзията в музея 
виж в приложение 1

Цели
Сравняване (по схема) на развитието на едного-

дишни тревисти и на цветни растения.
Сравняване на животни според начина на тяхното 

размножаване.
Обобщаване на знанията за жизнените процеси 

дишане, хранене, размножаване и развитие на ор-
ганизмите.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • сравняване и групиране на растения и животни по 

различни признаци
 • моделиране на природни обекти
 • наблюдения по дадени ориентири.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за значението на растенията за живота на 

Земята.
Сравняване на развитието на  едногодишни тре-

висти и на цветни растения (по схеми).
Изработване от пластилин на модел на цвят на 

растение.
Обсъждане по схема – групиране на животни спо-

ред начина на тяхното размножаване.
Попълване на кръстословица.
Съставяне на мисловна карта.
Създаване на устен и/или писмен текст за споде-

ляне на впечатления от посещението на природона-
учния музей (ако урокът е проведен там).

Дискусия за разнообразието в природата.

Цели

1. Учениците от 4. клас били на 
посещение в природонаучния 
музей. Там разгледали различни 
схеми за развитието на расте-
нията. Можеш ли да познаеш коя 
схема показва развитието на 
едногодишно цветно растение 
и коя – на многогодишно?

 От пластилин или глина направи модел на цвета на едно 
растение. Не забравяй да моделираш плодника и тичинките.

2. В природонаучния музей Михаил видял следната мисловна 
карта. Разгледай я и обясни как са групирани животните в нея.

Какво можеш да видиш в природонаучния музей?
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40 В природонаучния 
музей 

Размножаване на животните

Снасят яйца Раждат малките си

Припомни си най-важното
 Как се размножават 

едногодишните и цветните 
растения?

 За какво растенията използват 
слънчевата енергия?

 Как се размножават животните?

1

2

45

40
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 В ПРИРОДОНАУЧНИЯ МУЗЕЙ

1. В природонаучния музей Михаил научил много неща за растенията и животните. 
Отбележи с  верни ли са неговите твърдения. 

Растенията дишат като всички живи организми на Земята. ДА   НЕ 
Размножаването на цветните растения е свързано с процесите 

опрашване и оплождане. ДА   НЕ 
С яйца се размножават само птиците. ДА   НЕ 
Поповата лъжичка е какавида на калинката.  ДА   НЕ 
С бели дробове дишат китовете и делфините. ДА   НЕ 
При бозайниците зародишът се развива в организма на майката. ДА   НЕ 

2. Направи своя мисловна карта, чрез която да представиш начините за 
размножаването и на животните. Постави в средата думата РАЗМНОЖАВАНЕ.

3. Ако решиш кръстословицата вярно, в оцветените квадратчета ще 
получиш група живи организми.

1. Диво, всеядно животно, което яде плодове 
и изхвърля семената им.

2. Насекомо, което опрашва растенията.
3. Горско животно, което събира запаси за 

зимата. Понякога от събраните семена 
израстват нови растения.

4. Животно, което може да пренесе семена 
чрез козината си. Движи се чрез подскоци.

5. Група летящи животни, които могат да 
пренесат семена на растения.

6. Кой издухва семената на различните рас-
тения?

Д И В О П Р А С Е

3

4

5

6

1

2

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 74

 • отговаряне на въпроси за припомняне на най-ва-
жното от раздела

 • работа по схема
 • обсъждане по картини
 • изработване на модел на цветно растение
 • попълване на тест за текуща проверка на зна-

ния та.
Работа с тетрадката – стр. 45

 • чекиране на верни твърдения
 • попълване на кръстословица
 • съставяне на мисловна карта

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
 • тест
 • изображения 
 • схеми
 • мисловна карта
 • кръстословица

Оценяване на:
 • резултатите от попълнения тест
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за сравняване и групиране.
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БЕЗГРЪБНАЧНИ И ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ

Цели
Разграничаване на гръбначни от безгръбначни 

животни.
Групиране на животните според устройството на 

тялото.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • сравняване на организми по дадени белези
 • групиране на организми по дадени белези.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за разнообразието от животински видове 

на Земята.
Описване на характерни белези на безгръбначни 

животни – работа с изображения.
Сравняване на частите на тялото при насекоми и 

раци – работа по схеми.
Сравняване на гръбначни и безгръбначни жи-

вотни.
Групиране на гръбначни и безгръбначни животни 

в таблица.
Разпознаване на правилни и неправилни твърде-

ния.
Прочит на допълнителен текст по темата и фор-

мулиране и записване на отговор на въпрос.
Дискусия за разнообразието от гръбначни и без-

гръбначни животни на Земята.

Безгръбначни 
и гръбначни животни 41

Какви групи животни има според средата на живот, в която живеят?
Дай по два примера от всяка група. 

Животните могат да се групират по различни признаци – според 
начина на размножаване, според начина на хранене. Можем да ги гру-
пираме и по устройството на телата им.

 Безгръбначни животни
В тази група влизат животни, които нямат гръбначен стълб и опо-

рата на тялото им е външна. Тук попадат мидите, охлювите, червеите,  
раците, насекомите (фиг. 1, 2, 3). Разнообразието на безгръбначни 
животни е огромно. Те живеят и във водата, и на сушата. Някои са 
добри плувци – като медузите, други пълзят – като червеите, а насе-
комите летят.   

Тялото на насекомите и раците е изградено от различни части 
(фиг. 4, 5). Тези две групи безгръбначни животни имат и различен 
брой крака. Всички безгръбначни се размножават с яйца.

Безгръбначните животни се хранят предимно с растения. Повечето 
насекоми, кърлежи и бръмбари се хранят с корени и стъбла. Гъсени-
ците на пеперудите изяждат огромни количества зелени листа. Поч-
вените видове червеи играят важна роля в образуването на почвата.
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Фиг. 2. Тялото на чер-
веите е покрито със 
здрава обвивка, под 
която има добре разви-
ти мускули

Фиг. 3. Раците и насекомите имат здрава външна 
обвивка, която предпазва тялото им

Фиг. 1. При охлювите 
и мидите тази роля се 
изпълнява от здрава 
черупка 

Фиг. 4

главогръд

коремче

главагърди

коремче
Фиг. 5
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 Гръбначни животни
Най-важният общ белег на животните от тази група е вътрешни-

ят костен скелет. Всички те имат гръбначен стълб и кости (фиг. 6). 
Гръбначните животни са разделени на групи – риби, земноводни, 
влечуги, птици и бозайници. Повече за тези групи ще научиш 
в следващия урок.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1.  Кой е основният белег, по който се различават гръбначните от 

безгръбначните животни?
2. Стефан написал имената на безгръбначни и гръбначни животни в табли-

ца. Провери дали четвъртокласникът е групирал правилно животните 
според устройството на тяхното тяло.

ДНЕС НАУЧИХ 
 Животните 

могат да се 
разделят на две 
големи групи 
– гръбначни и 
безгръбначни.

 Това групиране 
е направено 
според важна 
особеност в 
устройството 
на тялото им 
– наличие или 
липса на гръбна-
чен стълб.

Безгръб-
начни 
животни

рак
черна  
мида бръмбар

Гръбначни 
животни смок дрозд лъв водна 

жаба 
риба 
клоун

Фиг. 6

Риби

Земноводни

Влечуги

Птици

Бозайници

Земноводни

гръбначен стъб

Птици

Да знам повече 
Рибите са най-древ-
ните и много-
бройни гръбначни 
животни. Днес на 
Земята живеят око-
ло 29 000 вида.
Групата на земно-
водните е най-ма-
лобройна – около 
3200 вида. 

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Т У К   Н Е  С Е  П И Ш Е

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 76 – 77

 • описание по картини и схеми и сравняване на ор-
ганизми

 • работа с таблица – извличане и систематизиране 
на информация

 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 46
 • групиране на организми в таблица
 • разпознаване на правилни и неправилни твърдения
 • прочит на допълнителен текст по темата, форму-

лиране и записване на отговор
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения
 • схеми
 • таблица

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за работа по схеми
 • умението за сравняване на организми по дадени 

белези
 • умението за групиране на организми по дадени 

белези.
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Групиране на животните 42

Смята се, че на Земята има около 9 милиона вида животни, като 
по-голямата част от тях са безгръбначни. Но тази цифра постоянно 
се променя.

Според сходството в устройството и отличителните белези живот-
ните са разпределени в по-големи или по-малки групи. Така те се изу-
чават по-лесно.
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Насекоми
Те са най-голямата и най-разнообразната група безгръбначни 
животни, за които е характерно, че:
 тялото им е съставено от три части – глава, гърди и коремче
 на главата си имат очи, антени (сетивни органи) и устни органи
 имат шест крака, които са захванати за гърдите 
 повечето имат 2 двойки крила
 са единствените летящи безгръбначни животни 
 всички се размножават с яйца.

Риби
Те са гръбначни животни, за които е характерно, че:
 живеят във водна среда 
 имат удължено тяло с гръбначен стълб
 кожата им е слузеста и при повечето риби е покрита с люспи
 във водата се движат с помощта на перки 
 дишат с хриле 
 се размножават с голям брой дребни яйца, наречени хайвер.

Земноводни
Това са гръбначни животни, които:
 живеят и на сушата, и във водата
 се срещат само в сладките води – реки, езера, блата  
 имат четири крайника, с помощта на които се движат на 

сушата и плуват във водата 
 имат влажна кожа, която подпомага дишането им чрез 

слаборазвити бели дробове
 през зимата не са активни
 се размножават чрез яйца, които снасят във водата.

Как групираме животните според начина им на размножаване?
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Влечуги
Гръбначни животни, които:
 живеят главно на сушата, но някои от тях са се приспособили 

да живеят и във водна среда, като морската костенурка и 
крокодилът 

 имат по две двойки крайници, които при змиите са изчезнали и 
при движение те извиват тялото си зигзаговидно

 имат тяло, покрито с рогови люспи, които могат да „събличат“
 дишат с бял дроб
 се размножават чрез яйца, които снасят на сушата 
 не мътят, а заравят яйцата на топли места.

Птици
Птиците са гръбначни животни, които:
 имат предни крайници, превърнати в крила, с които 

летят (при пингвините крилата са се превърнали в плавници)
 имат суха кожа, покрита с пера 
 имат кухи кости, които правят тялото им леко 
 се размножават, като снасят яйца, мътят и отглеждат малките 

си 
 имат човка или клюн, но нямат зъби.

Бозайници
Бозайниците са гръбначни животни, които:
 раждат малките си
 бозаят мляко от майката, оттук идва и името на тази група 

животни
 имат тяло, покрито с козина 
 дишат с бели дробове
 се движат с помощта на четири крака. 

Има и бозайници, които живеят във водата. Това са делфините и 
китовете.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои са най-важните белези, които отличават 

бозайниците от другите групи животни?
2. Какво е характерно за птиците?
3. Посочи по един характерен признак за всяка 

група животни.

ДНЕС НАУЧИХ 
 Животните на Земята могат да се разде-

лят на шест големи групи: насекоми, риби, 
земноводни, влечуги, птици и бозайници.

 Във всяка група животните имат общи 
белези, по които си приличат.

имат предни крайници, превърнати в крила, с които 
летят (при пингвините крилата са се превърнали в плавници)

, които:

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Цели
Групиране на животните според сходни и отличи-

телни белези – насекоми, риби, земноводни, влечуги, 
птици и бозайници.

Задачи
Формиране на умения за:

 • сравняване на организми по дадени белези
 • групиране на организми по дадени белези.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за групирането на животните според начи-

на им на размножаване – актуализиране на знания.
Описване на характерни белези на насекомите, 

рибите, земноводните, влечугите, птиците и бозай-
ниците, демонстриране на картини.

Групиране на животните според сходството в ус-
тройството и отличителните белези.

Разграничаване на отличителните белези на насе-
комите, рибите, земноводните, влечугите, птиците и 
бозайниците, сравняване по картини.

Групиране на насекомите, рибите, земноводните, 
влечугите, птиците и бозайниците.

Прочит на допълнителен текст по темата.
Дискусия за разнообразието от животни на Земята.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 78 – 79

 • сравняване и описване на отличителните белези в 
устройството на организмите – работа с основен 
текст

 • групиране на организми по дадени белези
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 47
 • групиране на животински видове
 • работа с допълнителен текст
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения 

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за сравняване на организми по дадени 

белези
 • умението за групиране на организми по дадени 

белези.
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РАЗНООБРАЗИЕ НА РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ НА СУШАТА

Цели
Илюстриране с примери на видовото разноо-

бразие на животни и растения в различни райони 
на сушата.

Посочване на приспособления на растения и жи-
вотни към тяхната среда на живот – сушата.

Задачи
Формиране на умения за:

 • групиране на видове растения и животни, които 
обитават различни природни области на сушата

 • описване на приспособления на видове растения 
и животни към условията на живот в определени 
области на сушата като среда на живот.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за разнообразието на животни, които оби-

тават сушата.
Изброяване на видове растения и животни, които 

обитават различни райони на сушата.
Описване на приспособленията на различни ви-

дове растения и животни към различните условия на 
живот, които предлага сушата като среда на живот.

Свързване на текст със съответно изображение – 
графична дидактична игра.

Формулиране и записване на отговор на поставен 
въпрос.

Дискусия за разнообразието от растения и живот-
ни, които живеят на сушата.

Разнообразие на растенията 
и животните на сушата 43

Дай примери за организми, които живеят на сушата. 

Сушата като среда на живот осигурява на растителните и животин-
ските организми въздух, вода, светлина, топлина и храна. Растенията 
и животните, които живеят в нея, се приспособяват по различни начи-
ни към различните условия на живот.

 Видово разнообразие и приспособления

В местата от сушата, където има мно-
го валежи и постоянно високи температури, 
се срещат растителни видове, които обичат 
светлината и влагата – дървета, храсти, лиани, 
папрати, орхидеи. Дърветата достигат голяма 
височина в търсене на повече светлина. Тре-
вистите растения, които имат нежни и тънки 
листа, се крият в тяхната сянка (фиг. 1а). Но 
има и растения, които са се приспособили да 
търсят слънцето (фиг. 1б).

Разнообразната растителност в тези места 
определя и голямото видово разнообразие на 
животните. По-високите части на дървета-
та се обитават от насекоми, птици, дървесни 
жаби. Тук се срещат животни, които могат 
добре да се катерят или пълзят по клоните на 
дърветата. Такива са освен маймуните ягу-
арите, хамелеоните и много отровни змии 
(фиг. 2а, 2б).

На сушата има места с два сезона – сух и 
дъждовен. В тях преобладават високите треви. 
Дървета се срещат рядко. Те са видове, които 
издържат на суша – баобаби, евкалипти, ака-
ции. Тук живеят едни от най-едрите бозайници 
на планетата – африканският слон, белият и чер-
ният носорог, жирафът (фиг. 3).  Други видове 
бозайници – антилопите, леопардът, лъвът, хи-
ената, са се приспособили за живот в открити-
те тревисти места, където се хранят и ловуват. 
Разнообразието от насекоми, влечуги и птици 
също е голямо.

80

Фиг. 1a. Орхидеите се 
прикрепят към стъбла-
та на дърветата

Фиг. 1б. Лианите се 
увиват около стъблата 
на дърветата

Фиг. 2а. Ягуарът напада 
жертвите си от засада Фиг. 2б. Отровна змия

Фиг. 3. Африкански слон

81

В България има четири годишни сезона. Валежите са в умерени ко-
личества. През зимата температурите са ниски, а през лятото – високи. 
Растенията и животните са се приспособили по различни начини към 
редуването на годишните сезони. Семената на едногодишните растения 
презимуват в почвата и рано напролет от тях поникват нови растения. За 
да преживеят студените зимни месеци, определени видове птици отлитат 
в топлите страни, някои бозайници заспиват зимен сън, а други сменят 
козината си с по-гъста.

Горите в тези райони предлагат храна и удобни скривалища. 
Тук живеят сърни, елени, вълци, лисици, кафяви мечки, зайци, чакали, 

много птици и насекоми (фиг. 4а, б).

В местата на сушата, където температурите са високи и валежите – 
недостатъчни, живеят малко видове растения (фиг. 5а). Повечето от тях 
имат приспособления да издържат на продължителната суша и кога-
то има вода, се запасяват с нея. При някои листата са видоизменени в 
бодли, така намаляват изпарението на водата. Стъблата им са устроени 
така, че да натрупват резервна вода. Корените им са дълги, за да доста-
вят на растението вода от голяма дълбочина.

Малкото животински видове са се приспособили по различни на-
чини към неблагоприятните условия на живот. Едни са активни през 
нощта, когато температурите са по-ниски. Други са се приспособили 
да се движат по нагорещените пясъци (фиг. 5б).

На полюсите на Земята условията за живот 
са много сурови – ниски температури, късо и 
студено лято, и затова видовото разнообразие 
е малко. В тези неблагоприятни условия виреят 
предимно лишеи, мъхове и много малко цъфтя-
щи растения.

Животинските видове са се приспосо-
били към ниските температури, към белия 
цвят на снега, към малкото количество храна 
(фиг. 6а, 6б).

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои условия на живот влияят най-силно върху 

видовото разнообразие от организми на 
сушата?

2. Кои области на сушата предлагат най-сурови 
условия за живот?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Където условията за живот са 

благоприятни, има голямо разнообразие 
от растителни и животински видове.

 Растенията и животните развиват своите 
приспособления според средата на живот.

Фиг. 4a. Лисица

Фиг. 4б. Кафява мечка

Фиг. 5б. ГеконФиг. 5а. Пустинно растение

Фиг. 6а. Бяла мечка Фиг. 6б. Полярно цвете

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 80 – 81

 • работа с основен текст и картини
 • описание по картини, сравняване на организми
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 48
 • свързване на текст със съответно изображение – 

графична дидактична игра
 • записване на отговор на поставен въпрос
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
 Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения 
 • графична дидактична игра

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за групиране на видове растения и жи-

вотни, които живеят на сушата
 • умението за описване на приспособления на рас-

тения и животни за живот на сушата.
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РАЗНООБРАЗИЕ НА РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ ВЪВ ВОДАТА

Цели
Илюстриране с примери на видовото разнообра-

зие на животни и растения във водата като среда на 
живот.

Посочване и описване на приспособления на рас-
тения и животни към условията на живот във водна 
среда.

Задачи
Формиране на умения за:

 • групиране на видове растения и животни, които 
обитават водата 

 • описване на приспособления на видове растения и 
животни към условията на живот във водна среда.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за разнообразието на животни, които оби-

тават водата и начините за приспособяване към ус-
ловията на живот – топлина, светлина, наличие на 
кислород.

Изброяване на видове растения и животни, които 
обитават различни видове водни басейни.

Описване на приспособленията на различни ви-
дове растения и животни към условията на живот в 
различните водни басейни.

Групиране на растения, които живеят във водата, 
попълване на таблица.

Групиране на животни, които обитават различни 
водни басейни.

Дискусия за разнообразието от растения и живот-
ни, които живеят във водата.

Разнообразие на растенията 
и животните във водата44

Изброй растения и животни, които живеят във водните басейни.

Водата като среда на живот предлага необходимите условия на водни-
те растения и животни. Въздухът, разтворен в нея, светлината и топли-
ната зависят от чистотата на водата. По-чистите води са по-богати на 
кислород. В тях има повече светлина и топлина.  

 Видово разнообразие на растенията 
в различните водни басейни
Вече знаете от трети клас, че за да живеят във водна среда, расте-

нията притежават различни приспособления. 
Някои от водните растения са свободно плаващи (фиг. 1). Листата 

на някои видове са силно нарязани, за да могат да приемат разтворе-
ните във водата минерални соли, които са необходими за изработва-
нето на хранителни вещества.

Има видове растения, които са прикрепени към дъното на водните 
басейни като водната лилия и водното лютиче. Различните морски во-
дорасли използват слънчевата светлина, която прониква във водата, за 
да произвеждат хранителни вещества (фиг. 2).

Влаголюбивите видове растения обичат влажните почви около 
водните басейни (фиг. 3).
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Фиг. 1. Водна леща

Фиг. 2. Водорасли

Фиг. 3. Блато
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 Разнообразие на животните в различните водни басейни
Животните в различните водни басейни се приспособяват по разли-

чен начин към условията на живот. Едни животни обичат солените 
води на океаните и моретата, други обитават по-прохладните и бързи 
планински потоци. Трети пък се наслаждават на по-голямото изоби-
лие на растения в блатата и езерата. 

В океаните и моретата най-много са плаващите животни – риби, 
змии, костенурки, делфини и китове. Тялото на повечето водни жи-
вотни е вретеновидно и покрито със слуз или люспи. Това улеснява 
движението им във водата. Крайниците на морските костенурки са се 
видоизменили в плавници.

В блатата и езерата освен плаващи животни живеят и много во-
долюбиви птици, земноводни и влечуги. В тинята на дъното има мно-
го червеи. На повърхността на водата има водни насекоми – водни 
кончета, водомерки и др. В блатата и езерата живеят различни видове 
сладководни риби – шаран, костур и др. Някои се хранят предимно с 
тревата, която расте по дъното или в плитчините, а други – с насекоми 
или по-малки рибки. 

В езерата и блатата има разнообразни растения, които са храна за 
много водолюбиви птици – патици, гъски, пеликани.

В реките водните животни са се приспособили за живот в различни-
те им части. Планинската пъстърва живее в горното течение на реките, 
защото има силно развити мускули, които ѝ позволяват да плува сре-
щу течението. Тя обича по-хладните и по-богатите на кислород води. 
Речният кефал и бялата мряна живеят в средното течение, а долното 
течение на реките е най-богато на животни. Тук освен дънните риби 
живеят още бобърът, видрата и др. 

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Какви приспособления имат растенията за 

живот във водата?
2. Изброй приспособления на животни за живот 

във водата.
3. Дай примери за животни, които живеят в 

реките, в моретата и океаните, в блатата.

ДНЕС НАУЧИХ 
 Видовото разнообразие при водните 

живи организми се определя от 
количеството светлина, топлина и 
кислород, който се съдържа във водата. 
Тези условия на живот зависят от 
нейната чистота.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 82 – 83

 • работа с основен текст
 • сравняване на организми, работа с изображения
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 49
 • групиране на растения, които живеят във водата, 

попълване на таблица
 • групиране на животни, които обитават различни 

водни басейни
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изображения 
 • таблица

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за изброяване на условията на живот, 

които влияят на водните растения
 • умението за описване на приспособления на рас-

тения и животни за живот във водата
 • уменията за групиране на растения и животни по 

определен признак.
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Кой екип ще направи 
по-добър проект? 

Сформирайте два или повече екипа. Всеки екип да избере тема, по 
която ще работи.

Организирайте работата в екипите, като определите как всеки член 
ще се включи в изработването на проект или на книга за богатствата 
в природата.
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ИЗВОД 
 Изсичането на горите застрашава някои 

растителни и животински видове от 
изчезване.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Как непрекъснатото изсичане на горите 
влияе на животните, които живеят в тях?

Проект на тема: Животни и растения на сушата
 Изберете природна област – пустиня, полюси, области с високи 

треви, гори, планини, поля.
 Проучете кои растения и животни са характерни за избраната 

област, как са се приспособили към определените условия на живот. 
Подберете интересни факти.

 Изгответе работни листове, подобни на показаните, които ще 
включите във вашия проект.

Вечнозелени гори

Най-важното
 големи количества 

валежи
 гъста растителност
 разнообразие от 

животни – гръбначни 
и безгръбначни

Ягуар
 ловък хищник, умело 

ловува както по 
дърветата, така и 
на земята

 храни се с различни 
бозайници

 Растителност
 Има растения, 

които удивляват 
със своите 
гигантски 
размери. Това се 
дължи на многото 
вода и топлина. 
Фикусите тук са 
огромни дървета с големи и дебели листа.

Питон 
 това е цяла група 

неотровни змии
 обитават вечнозеле-

ните гори на Африка и 
Америка

 могат да достигнат до 
10 метра дължина

 хранят се с дребни гризачи, но могат да 
погълнат и сърни, диви прасета и др. 

Изберете природна област – пустиня, полюси, области с високи 
треви, гори, планини, поля.
Проучете кои растения и животни са характерни за избраната 
област, как са се приспособили към определените условия на живот. 
Подберете интересни факти.
Изгответе работни листове, подобни на показаните, които ще 
включите във вашия проект.

45
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ИЗВОД 
 Във водите, които съдържат повече 

кислород, разнообразието на животни и 
растения е по-голямо.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
От какво зависи разнообразието на 
растенията и животните във водна среда?

Изработване на книга за богатствата на природата
Книгата за богатствата на живата природа можете да 
започнете, като оформите различни страници с кратка 
информация за видове растения и животни. В първата част на 
книгата можете да представите живота във водата. 
 Не забравяйте, че всяка книга има заглавна страница и 

съдържание.
 Оформете корицата и заглавната страница.
 Може да оформите работни листове по следните начини:

ВОДЕН ПЛЪХ

По бреговете на блатата 
могат да се срещнат някои 
бозайници. Такъв е водният 
плъх. Той намира храна на 
сушата и във водата.

     МОРСКА КОСТЕНУРКА

Морските костенурки имат 
плоска черупка, която играе 
ролята на външен скелет.   
Имат добре развити плавни-
ци. Размножават се чрез яйца. 
Снасят ги в дупки в пясъка и 
ги заравят. 
К о г а т о 
малките се 
и з л ю п я т , 
излизат от 
п я с ъ к а  и 
сами нами-
рат пътя 
към водата.

ВОДНО ЛЮТИЧЕ

Има големи листа над водата 
и силно нарязани подводни 
листа. С тях по-добре улавя 
хранителни вещества и 
разтворения във водата 
кислород.

Учениците от 4в клас

КНИГА ЗА БОГАТСТВАТА 
НА ПРИРОДАТА

МОРСКА ЗМИЯ

Морските 
змии имат 
дълго гъвка-
во тяло. Те 
са отлични 
п лу в ц и  и 
рядко изли-
зат на суша-
та. 

     РАСТЕНИЯ 
И ЖИВОТНИ ВЪВ ВОДАТА

КОЙ ЕКИП ЩЕ НАПРАВИ ПО-ДОБЪР ПРОЕКТ 

Проектът е предвиден за изпълнение в два учебни часа.

1. час
Беседа, която ще представи темите на проектите, 

ще актуализира знанията за разнообразието от рас-
тителни и животински видове на Земята.

Сформирането на екипи и определяне на темата 
на проекта, по който ще работи всеки екип.

Обсъждане на основните етапи за провеждане на 
проучването.

Изготвяне на план за подготовката и оформянето 
на работните листове с резултатите от проучването.

Обсъждане на стъпки, по които ще бъде проведе-
но проучване за растенията и животните на сушата 
и във водата – области, среда на живот, видове рас-
тения и животни, приспособления към условията на 
живот в дадена среда и т.н.

Обсъждане на идеи за оформянето на работните 
листове и страниците в Книгата за богатствата на 
природата.

Оформяне на работните листове и на страниците 
от книгата със събраната информация.

Оформяне на книгата.
Дискусия за разнообразието от растителни и жи-

вотински видове на сушата.

Цели
Представяне на видовото разнообразие на расте-

ния и животни в различна среда на живот.
Набиране и систематизиране на информация, 

необходима за изработване на работни листове или 
страници от книга за богатството на природата.

Описване, илюстриране и представяне на инфор-
мация за приспособленията на растения и животни 
към различните условия на живот във водата и на 
сушата.

Задачи
Формиране на умения за:

 • изработване на презентация с природонаучно 
съдържание

 • представяне в електронен вид на продукти от 
проектни дейности

 • обсъждане на текстове с природонаучно съдър-
жание

 • изработване на книга за богатствата на природата
 • работа в екип.

Форми и методи за преподаване и учене
Двата часа могат да се организират по различни 

начини. Всеки учител ще прецени възможностите на 
учениците и ще избере най-подходящата форма за 
подготовка и представяне на проектите.

Тук ви предлагаме примерна организация.
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2. час
Беседа за разнообразието от животински видове 

на Земята.
Представяне на работните листове. 
Презентиране на подготвените страници от Кни-

гата за богатствата на природата.
Дискусия за организиране и провеждане на пре-

зентацията.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 84 – 85

 • разглеждане и коментар на предложените модели 
на работни листове – работа с текст и изображе-
ния 

 • разглеждане и коментар на предложените идеи за 
оформяне на страници от книга – работа с текст и 
изображения 

 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 
заедно“

 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“
Работа с тетрадката – стр. 50

 • съставяне на план на проекта
 • попълване на слайдове за презентация с резулта-

тите от извършеното проучване
 • решаване на тест за текуща проверка на знанията

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

50

КОЙ ЕКИП ЩЕ НАПРАВИ ПО-ДОБЪР ПРОЕКТ

1. Състави примерен план на проекта. Предложи го на твоите съученици от екипа.

План на проекта
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 Запиши проученото в празните полета на слайдовете. 
 Допълни слайдовете с рисунки или снимки.

ТЕМА

Автор 

     НАЙ-ВАЖНОТО

РАСТЕНИЕ

         ЖИВОТНО

ЖИВОТНО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

45
46

Учебна среда
 • текст
 • изображения 
 • информационни източници – енциклопедии, мате-

риали от Интернет
 • тест

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за извършване на проучване от различ-

ни информационни източници
 • умението за оформяне на резултати от проучване 

в собствен продукт
 • умението за презентиране на резултатите от про-

веденото проучване.
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Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 86 – 87

 • работа с основен текст
 • описание по картини, сравняване на съобщества
 • описание по схеми на хранителни взаимоотноше-

ния между организми
 • работа с таблица
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 51
 • групиране на съобщества в таблица
 • попълване на мисловна карта
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • схеми
 • таблици

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умения за извличане и систематизиране на ин-

формация
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за попълване на мисловни карти
 • умението за сравняване и групиране на съоб-

щес тва.

СЪОБЩЕСТВА

Цели
Разграничаване на естествени и изкуствени съоб-

щества.
Описване на хранителни взаимоотношения меж-

ду организмите в различните съобщества.

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа с научен текст
 • ориентиране по схеми
 • сравняване на съобщества
 • откриване на хранителните взаимоотношения 

между организмите в едно съобщество.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за хранителните взаимоотношения между 

организмите – актуализира знанията за хранителната 
верига.

Описване на характерни белези на естествените и 
на изкуствените съобщества, сравняване.

Проследяване по схеми на хранителни взаимоот-
ношения между организми в изкуствени и в естест-
вени съобщества.

Работа с таблица и извличане на информация от 
нея.

Групиране на изкуствени и естествени съобще-
ства в таблица.

Попълване на схема.
Дискусия за разнообразието от организми в из-

куствените и в естествените съобщества.

Цели

Съобщества 47
Какво свързва животните и растенията в хранителните вериги?

Природно съобщество представлява всички растения 
и животни, които живеят на една определена територия.

Има големи и сложни съобщества, които включват много растения и 
животни – дървета, храсти, треви, насекоми, птици, бозайници, вле-
чуги и земноводни. Има водни съобщества (сладководни или морски) 
и сухоземни съобщества.   

 Естествени и изкуствени съобщества
В природата съществуват два вида съобщества. 
Има естествени природни съобщества. Това са горите, планините, 

пустините, поляните,  реките, езерата, блатата, моретата, океаните.
Има и изкуствени природни съобщества. Те са създадени от човека. 

Такива са овощните градини, засетите със селскостопански култури 
ниви, пасищата. 

 Връзки между организмите в едно съобщество
В природните съобщества нито един организъм не може да съ-

ществува сам, отделно от другите. Те са свързани помежду си чрез 
тяхното хранене. 

В естествените съобщества растенията служат за храна на расти-
телноядните животни, те пък за храна на хищниците. 

Разгледай фиг.1. Какви връзки откриваш между организмите в по-
казаното съобщество?

Фиг. 1. Естествено съобщество 

86

Учебно-методически ресурси

87

В създадените от човека изкуствени съобщества има малък брой 
растения и животни. Там може да има само един вид растение – само 
пшеница, само царевица или слънчоглед. Човек се стреми на това 
място да няма животни, които да изяждат част от реколтата, която 
той ще събере. Затова непрекъснато пръска растенията с отровни 
химикали. В такива случаи хранителната верига е много къса – кул-
турно растение – човек (фиг. 2).

Разгледай фиг. 3. Какви връзки откриваш между организмите?

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Какво представлява природното съобщество?
2. Каква е разликата между изкуствените и естествените съобщества?
3. Мила разделила съобществата на естествени и изкуствени. Провери дали 

е изпълнила правилно задачата.

ДНЕС НАУЧИХ 
 В природата 

съществуват 
естествени 
и изкуствени 
съобщества.

Естествени съобщества Изкуствени съобщества

Гора 
Поляна
Река
Езеро
Блато

Овощна градина
Зеленчукова градина
Нива
Парк

Фиг. 2. Изкуствено съобщество  

Фиг. 3
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ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Цели
Разграничаване на гръбначни от безгръбначни 

животни.
Групиране на животните на насекоми, риби, зем-

новодни, влечуги, птици и бозайници.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • сравняване на организми по дадени белези
 • групиране на организми по дадени белези.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за разнообразието от животински видове 

на Земята – актуализиране на знанията.
Описване на характерни белези на безгръбначни 

и на гръбначни животни, демонстриране на картини.
Ориентиране по таблица.
Групиране на гръбначни и безгръбначни животни. 
Групиране на насекомите, рибите, земноводните, 

влечугите, птиците и бозайниците.
Допълване на текст с думи (тип игрословица).
Работа с допълнителен текст по темата и отговор 

на въпрос по неговото съдържание.
Дискусия за разнообразието от гръбначни и без-

гръбначни животни на Земята.

Цели

88

Групиране на животните 48

ИЗВОД 
 Животните се групират по 

някои основни белези – среда 
на живот, устройство на 
тялото и др.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Направете игра „Кое е описаното животно“. Всеки да напише 
кратко описание на животно от таблицата, да го прочете 
пред съучениците си и те да го назоват.

След посещение в природонаучния музей учениците от 4. клас 
изготвили следната таблица. В нея те групирали различни видове жи-
вотни, но изпуснали да напишат имената на групите и подгрупите.
 Разгледай таблицата. Опитай се да разпознаеш и назовеш 

животните от снимките.

................................. ................................................

................................. ................................. ................................. .................................

................................. .................................

По какви признаци се групират животните?

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 88

 • описание по картини, сравняване и групиране на 
организми по дадени белези – работа с таблица

 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 
заедно“

 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“
Работа с тетрадката – стр. 52

 • допълване на текст с думи (тип игрословица)
 • прочит на любопитна информация
 • записване на най-важното, като се използват ус-

воени знания по темата
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • таблици
 • игрословица

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по таблици
 • умението за сравняване на организми по дадени 

белези
 • умението за групиране на организми по дадени 

белези
 • решаването на игрословица.

52

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Запиши най-важното. Отговори на въпроса: По кой основен белег е образувана 
групата на бозайниците?

1. Прочети текста. Допълни липсващите думи в него. Всяка цифра отговаря 
на  буквата в същото квадратче. Замести в оцветената лента всички цифри 
със съответните букви и ще получиш заглавието на текста.

Ж 2 3 4 5 6 2 6 8 9 7 10 Я 5 8

Те са безгръбначни животни. Някои от тях имат шест крака и три части – 
глава, гърди и коремче. Наричат се  6 8 7 4 10 2 .

Те са животни, които имат удължено тяло, покрито с люспи. 
Живеят във водна стреда и се наричат  2 2 .

Те са  животни, които имат крила, и телата им 
са покрити с пера. Движат се във въздуха. Само някои от тях 
не могат да летят. Наричат ги   5 2 2 .

Те са животни, които са се приспособили да живеят и на сушата, 
и във водата. Наричат се  9 7 10 6 4 3 4  6 2 .

3  7    2 5 7   са животни, които се движат, 
като влачат тялото си. То е покрито с люспи.

Има и животни, които раждат малките си. 
Те се наричат  4 9 8 6 2 2 . Малките им бозаят 
мляко от майката. Тялото на повечето е покрито с козина.

2. Прочети внимателно текста. Към коя група животни се отнася 
мечето кинкажу? По какво разбра?

МЕЧЕТО КИНКАЖУ

Живее в тропическите гори на Южна Америка. Има четири 
крака и пухкава козина. Има дълга опашка, с която се захваща за 
клоните на дърветата, където прекарва по-голямата част от живо-
та си. Този малък акробат виси с главата надолу от клона и къса 
плодове от върха на клоните, изплезва 12-сантиметровия си език, 
за да изяде месестата част на плодовете.

48

Някои от тях имат шест крака и три части – 

Те са животни, които са се приспособили да живеят и на сушата, 

които се движат, 

бозаят 
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ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ СЪОБЩЕСТВА 

Урокът е предвиден за два часа – учебна екскурзия 
и работа в класната стая.

Цели
Описване на резултати от наблюдения на обекти 

от живата природа.
Разграничаване на естествени и изкуствени съоб-

щества.

Задачи
Формиране на умения за:

 • наблюдаване на обекти по зададени параметри
 • сравняване на съобщества
 • ориентиране по схеми
 • описване на хранителни взаимоотношения между 

организмите.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за наблюдаваните природни обекти по 

време на учебната екскурзия.
Разграничаване на естествени и изкуствени съоб-

щества.
Описване на хранителни взаимоотношения меж-

ду организмите в наблюдаваното съобщество, от-
криване на хранителни взаимоотношения между ор-
ганизми в него.

Съставяне на хранителни вериги.
Дискусия за значението на различните съобще-

ства за живота на Земята.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 89 
1. учебен час

 • учебна екскурзия – наблюдение на отношенията 
между организмите в дадено съобщество. (Указа-

нията за организиране на наблюдението ще наме-
рите в приложение 1.)
2. учебен час

 • описание по картини, сравняване на съобщества
 • описване на хранителни взаимоотношения меж-

ду организмите в дадено съобщество – работа по 
схеми

 • прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 
заедно“

 • прочит на обобщение от рубриката „Извод“
Работа с тетрадката – стр. 53

 • откриване на хранителни взаимоотношения меж-
ду организми

 • съставяне на хранителни вериги
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват дадени опорни думи и изрази
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • схеми

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията,
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за сравняване на съобщества
 • умението за описване на хранителни взаимоотно-

шения.

Цели

89

Естествени 
и изкуствени съобщества 

ИЗВОД 
 Растенията и животните в едно 

съобщество са свързани чрез храненето.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Какво представлява хранителната верига?

 Разгледай картините на двете съобщества.
 Определи какви са по вид – естествени или изкуствени. 
 Открий хранителните връзки между растенията и животните във всяко от тях.
 Опиши своите наблюдения в тетрадката.

Направете екскурзия сред природата. 
 Наблюдавайте растенията и животните.
 Помислете в какво съобщество живеят.
 Помислете какви са хранителните връзки между представителите на съобществото.

Каква е разликата между естествени и изкуствени съобщества?

49
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ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ СЪОБЩЕСТВА

Запиши най-важното, което наблюдава по време на екскурзията в природата.
Използвай димите: съобщество, връзки, вид, представители, между.

1. Разгледай картината 
на широколистната гора.

 Открий хранителните 
връзки между показаните
растения и животни. 
 Състави хранителни 

вериги с тях.

2. Разгледай картината 
на зеленчуковата градина. 

 Открий хранителните 
връзки между показаните
растения и животни. 
 Състави хранителни 

вериги с тях.

49
50
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Цели
Назоваване на дейности на човека, водещи до на-

рушаване на равновесието в природата, и мерки за 
нейното опазване

Задачи
Формиране на умения за:

 • изброяване на дейности на човека, които замър-
сяват природата

 • изброяване на дейности на човека за опазване на 
природата

 • описване на собствени идеи за участието на уче-
ниците в инициативи за опазването на околната 
среда.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за източници за замърсяването на приро-

дата – работа с основен текст.
Назоваване на замърсителите на природата
Описване на дейности на човека за опазване на 

природата.
Формулиране на изводи, свързани с опазването 

на околната среда.
Оформяне на идеи за създаване на екопътека.
Организиране на дискусия в класа на тема „Да 

опазваме природата в родния край“.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 90 – 91

 • работа с основен текст

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПРИРОДАТА

Цели

Замърсяване на природата 51
Кои дейности на човека спомагат за опазването на природата?

 Замърсяване на природата
Чрез своята дейност човекът замърсява природата по най-различни 

начини. В реките, моретата и океаните непрекъснато се излива за-
мърсена вода от заводите, от домовете. 

Отпадъците, които изхвърляме в контейнерите за смет, също за-
мърсяват природата. 

При горене и различни производства във въздуха се изхвърлят 
вредни вещества. Хората, животните и растенията ги поемат чрез вди-
шания въздух. 

Натрупването във въздуха на вредни газове влияе на климата на 
Земята. Той може да се затопли и да промени условията за живот на 
растенията и животните.

Препарати, с които се пръскат селскостопанските растения, за-
мърсяват почвата и водата.

Замърсяването на въздуха, водата и почвата е причина за изчезва-
нето на различни видове растения и животни. Здравето и животът на 
човека също зависят от чистотата на въздуха, водата, почвата и хра-
ната, която използва.

 Опазване на природата
Човекът пречиства замърсените води, като строи пречиствателни 

станции. Създават се защитени вододайни зони, където водите на пла-
нинските реки се събират и пречистват.

Въздухът, който излиза от комините на заводите, се пречиства с 
филтри. Растенията също пречистват въздуха. Затова хората засаждат 
дървета близо до заводите.

ната, която използва.

90

С цел да се запази красивата и разнообразна българска природа, в 
България са създадени защитени територии. Има три национални пар-
ка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, 11 природни парка, много 
резервати, защитени местности и природни забележителности (фиг. 1, 2). 

В България под защита са много видове растения и животни. Те са 
описани в Червената книга на България като застрашени  от изчезване 
и са защитени със закон.

Фиг. 1. Резерватът „Силкосия“ в Странджа, създаден 
през 1933 г., е първият резерват в България

Белоглав лешояд Рис Еделвайс

Фиг. 2. „Витоша“ е обявена за природен парк 
през 1934 г. Той е най-старият природен парк в 
България и на Балканския полуостров

В България под защита са много видове растения и животни. Те са 
описани в Червената книга на България като застрашени  от изчезване 

91

Организирайте дискусия на тема 
„Да пазим природата в родния край“. 
 Определете кой ще участва в дискусията. Отборно или 

индивидуално ще се представят и защитават идеите.
 Помислете как да представите и защитите вашите идеи.
 Съставете план за тяхното реализиране. 
 Напишете в тетрадката изводите, до които стигнахте.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои дейности на човека замърсяват 

природата?
2. Какво е необходимо да се направи за 

опазване на богатствата на природата?
3. Кои дейности на човека на полето могат 

да навредят на растенията и животните 
и да замърсят почвата?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Опазването на природата е задължение 

на всеки. От нас зависи нашето бъдеще и 
бъдещето на планетата.

 • описание по картини
 • прочит на инструкции за организиране на диску-

сия в класа
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 54
 • формулиране на изводи, свързани с опазването на 

околната среда
 • оформяне на идеи за създаване на екопътека

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
 • текст
 • изобразителен материал 

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за изброяване на дейности за опазване 

на околната среда
 • умението за изброяване на дейности на човека, 

които замърсяват околната среда
 • умението за описване на идеи за участие в ини-

циативи за опазването на околната среда.
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КНИГА ЗА БОГАТСТВАТА НА ЖИВАТА ПРИРОДА 

Проектът се разработва в рамките на два учебни часа

Продължете да създавате вашата книга за богатствата на живата природа. Съберете 
информация за различни видове растения и животни на сушата. Оформете страниците от 
книга, като използвате образците.

В края на книгата направете картинен речник. Подредете картините по азбучен ред 
според имената на растенията и животните.

Книга 
за богатствата 
на живата 
природа 

А – анаконда 

Е – ехидна  

92

Д – динго  

В – видра  

Припомни си най-важното
 Какви групи животни има според 

устройството на телата им?
 Какво наричаме природно 

съобщество?
 Как се размножават 

насекомите?

СУХОЗЕМНА 
 КОСТЕНУРКА

С р е щ а  с е 
из цялата 
страна. Оби-
ча равнини-
те и сухи-
те места. 
Тя е бавно 
и тромаво 
влечуго. Тя-
лото є е скрито в дебела и 
здрава костна черупка, която 
я предпазва от враговете. 
Храни се с меки треви, листа, 
плодове, червеи, охлюви. Няма 
зъби. Размножава се с яйца.

     ГОЛЯМА ВОДНА ЖАБА

Земноводно гръбначно живот-
но. Среща се из цяла България. 
Повече време живее във води-
те на реки, езера, блата. Храни 
се с дребни насекоми – мухи, 
комари, ларви на насекоми, 
паяци, охлювчета. Размножава 
се чрез яйца.

ГРАДИНСКИ ОХЛЮВ

Безгръбначно животно. Среща 
се по влажните и сенчести 
места на ливади, градини, 
паркове. На гърба си носи 
черупка, която го предпазва 
от опасности. Движи се чрез 
мускулест крак. Храни се с 
треви и крехки листа, които 
раздробява с помощта на 
назъбен езикоподобен орган.

Г – гепард  

Б – бобър

52
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ДИВ ЗАЕК

Бозайник. Сре-
ща се из ця-
лата страна 
в гори и поля-
ни. Задните 
му крака са 
по-дълги от предните и затова може да прави големи скокове. Има дълги уши и много силен слух, с който до-лавя и най-слабия шум. Храни се през нощта с трева, житни растения, зеле, моркови, корени. Заекът има много остри предни зъби, с които гризе храната си.

ШАРАН 

Той е гръбначно животно. 

Тялото му е удължено и по-

крито с люспи. Живее в езе-

ра и  язовири. Диша с хриле. 

Той е всеядна риба. Храни 

се с водорасли, листа и ко-

ренища на водни растения, 

водни насекоми, червеи.

БЯЛ ЩЪРКЕЛ

Среща се у нас през 

пролет та и лято-

то, когато снася 

тук яйцата си и 

отглежда малките 

си. Храни се с жаби, 

гущери, змии, риби, 

мишки. Улавя храна-

та си с дългата си 

човка. През есента 

отлита в топлите 

страни в Африка.

Среща се у нас през 

пролет та и лято-

то, когато снася 

тук яйцата си и 

отглежда малките 

си. Храни се с жаби, 

гущери, змии, риби, 

мишки. Улавя храна-

та си с дългата си 

През есента 

отлита в топлите 

КНИГА ЗА БОГАТСТВАТА НА ЖИВАТА ПРИРОДА

1. Номерирай точките от плана в правилната последователност така, че да изпълниш 
успешно проекта за оформяне на нови страници от книгата за природата.

ПЛАН
  Представи подготвените страници пред съучениците си.
  Оформи ги като страници от книга.
  Събери информация за защитени видове растения и животни.
  Добави снимки или рисунки.
  Използвай образците от учебника и тетрадката.

52
53

Цели
Разграничаване на гръбначни от безгръбначни 

животни.
Групиране на животните на насекоми, риби, зем-

новодни, влечуги, птици и бозайници.
Разграничаване на естествени и изкуствени съоб-

щества.
Систематизиране на знанията за организмите и 

тяхната среда на живот.

Задачи
Формиране на умения за:

 • обсъждане на текстове с природонаучно съдържание
 • изработване на книга за богатствата на природата
 • оформяне на картинен речник
 • набиране и систематизиране на информация.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за връзката между организмите и тяхната 

среда на живот – актуализиране на знания.
Описване на характерни белези на безгръбначни 

животни – демонстриране на картини.
Групиране на животните на насекоми, риби, зем-

новодни, влечуги, птици, бозайници.
Оформяне на екипите, които ще подготвят проек-

тите. Избор на проект – страници (слайдове) от Кни-
гата за богатствата на живата природа или съставяне 
на картинен речник.

Обсъждане на стъпки, по които ще бъде проведе-
но проучване за растенията и животните. 

Оформяне на резултатите от проучването в стра-
ници от книга.

Обсъждане на идеи за оформянето на различни 
страници на Книгата за богатствата на природата, 
която ще създадат учениците.

Презентиране на книгата и на картинния речник.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 92

 • работа с текст и картини
 • работа с картинен речник

Работа с тетрадката – стр. 55
 • прочит на любопитна информация
 • номериране на точки от плана за реализиране на 

проекта
 • оформяне на страници от книга с резултати от из-

вършено проучване за природата
 • отговаряне на въпроси за систематизиране на 

най-важното и решаване на тест за текуща про-
верка на знанията
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 

Оценяване на:
 • умението за извършване на проучване от различ-

ни информационни източници
 • умението за оформяне на резултати от проучване 

в собствени продукти
 • умението за презентиране на резултатите от про-

веденото проучване.
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ЧОВЕШКОТО ТЯЛО – ХРАНЕНЕ И ДИШАНЕ

Цели
Разпознаване по схема и назоваване на органите 

на човешкото тяло, свързани с процесите хранене и 
дишане.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • назоваване на органи на човешкото тяло, свърза-

ни с процесите хранене и дишане.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за органите в храносмилателната систе-

ма – актуализиране на знанията от трети клас.
Описание по схема на органи на храненето в чо-

вешкия организъм.
Описване по схема на органи на дишането в чо-

вешкия организъм.
Разпознаване на правилни и неправилни твърде-

ния.
Записване на имената на органи в човешкия орга-

низъм – попълване на схема.
Допълване на текст, като се използват усвоените 

нови понятия.
Дискусия за значението на процесите дишане и 

хранене за живота на човека.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 94 – 95

 • работа с основен текст
 • описание по картини 

Цели

Човешкото тяло – 
хранене и дишане 54

Кои храносмилателни органи си запомнил от трети клас?

 Хранене
Храната доставя необходимите вещества и енергия, с помощта на 

които човекът расте, развива се и извършва всички свои дейности. 
Хранителните вещества чрез кръвта достигат до всяка клетка на 
нашето тяло. 

Храната първо попада в устната кухина, където с помощта на зъбите 
и слюнката се раздробява и овлажнява. Езикът участва в оформянето на 
хапката и я придвижва към хранопровода. Хранопроводът е тръба, дълга 
около 25 см. Чрез него храната се отвежда в стомаха. 

Стомахът е разположен в коремната кухина. В него има храносми-
лателни сокове. Те разграждат поетата храна. 

От стомаха тя преминава в тънкото черво, което е дълго 5 – 7 метра. 
В него окончателно се смила храната, хранителните вещества се 
всмукват и преминават в кръвта. Тя ги разнася до всички клетки на 
организма. Несмлените и неусвоените остатъци от поетата храна по-
падат в дебелото черво. Придвижват се по него и се изхвърлят от 
организма през ануса (фиг. 1а,б).

В храносмилането взима участие и черният дроб. Неговата главна 
роля е да пречиства кръвта от отровите, които могат да попаднат в 
нея чрез приетата храна, напитки или лекарства. Тук се образува и 
жлъчният сок, който се събира в жлъчката. Този сок подпомага сми-
лането на мазнините, които се съдържат в приетата храна.

94

устна кухина

стомах

тънко черво

анус

хранопровод

черен дроб

дебело черво

Фиг. 1а. Храносмилателна система  

уста

храно-
провод

стомах

черва

анус

Фиг. 1б. Път на храна-
та в храносмилателна-
та система на човека   

95

 Дишане
Дишането е основен жизнен процес, при 

който се поема кислород от въздуха, а се 
издишва образувалият се въглероден диоксид. 

Въздухът се вдишва, като постъпва първо 
в носната кухина. Тя е покрита с фини 
реснички, които пречистват вдишания въздух 
от прах и микроорганизми.

Носната кухина е свързана с гълтача. От 
гълтача въздухът навлиза в цилиндрична тръ-
ба, наречена трахея. Дълга е 12 см. От там 
въздухът преминава в белите дробове. Те са 
разположени в гръдния кош и заемат по-голя-
мата част от него.

Кислородът от поетия въздух лесно преминава по кръвоносните съдо-
ве в кръвта. Въглеродният диоксид от кръвта преминава в белите дробове 
и заедно с издишвания въздух се издишва навън. При спокойно дишане 
човек вдишва и издишва около половин литър въздух (фиг. 2).

Фиг. 2а. Дихателна система  

Поетият кислород се разнася чрез кръвта по цялото тяло и взима 
важно участие в освобождаването на енергията от поетите храни-
телни вещества.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои органи участват в процеса на 

храненето при човека?
2. Кои органи са свързани с процеса на дишане 

при човека?
3. Как чрез процеса дишане се получава 

енергия?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Всеки орган, който участва в процеса на 

хранене, е важен и има своя определена роля.
 Черният дроб пречиства кръвта от отро-

вите, които попадат в човешкия организъм.
 Дишането е процес, който снабдява орга-

низма ни с кислород и отделя образувалия 
се въглероден диоксид.

носна кухина

трахея

гълтач

бели дробове

нос

гълтач

трахея

бели
дробове

Фиг. 2б. Пътят на 
въздуха в дихателната 
система  

 • работа със схеми
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 56
 • разпознаване на правилни и неправилни твърде-

ния
 • записване на имената на органи в човешкия орга-

низъм в дадена схема
 • допълване на текст, като се използват усвоените 

нови понятия
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • схеми
 • таблици

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за назоваване на органи на храненето и 

дишането в човешкия организъм.
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РАЗМНОЖАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА

Цели
Описване по схеми на размножаването и разви-

тието на човека.
Описване на измененията в детския организъм в 

процеса на съзряването му.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • изброяване на етапи от развитието на човешкия 

организъм
 • описване на промени, които настъпват през пу-

бертета.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за размножаването като жизнен процес.
Описване по схеми на органи, които участват в 

размножаването на човека.
Описване по схеми на развитието на човека.
Описване на промени, които настъпват в разви-

тието на човека – работа с картини.
Отбелязване на промени, които настъпват в раз-

витието на човека през пубертета.
Номериране на картини според етапи, през които 

минава човешкият зародиш в своето развитие.
Допълване на текст.
Дискусия за етапите, през които преминава раз-

витието на човека.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 96 – 97

 • работа с основен текст
 • описание по картини 
 • описание по схеми 
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 57
 • номериране на картини според етапи, през които 

минава човешкият зародиш в своето развитие
 • допълване на текст, като се използват усвоени 

знания
 • записване на най-важното от урока чрез правилно 

подреждане на етапите от развитието на човека
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • картини
 • схеми

Оценяване на:
 • умението за работа с текст и картини
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за описване на промени, които нас-

тъпват в човешкия организъм.

Цели

Размножаване 
и развитие на човека 55

Вече знаеш, че един от жизнените процеси при живите организми е размно-
жаването.

Живите организми се размножават по различни начини. Птиците се 
размножават чрез яйца, повечето растения – чрез семена. Бозайниците 
раждат своите малки. Човекът също спада към групата на бозайниците.

 Размножаване на човека
Мъжете и жените притежават полова система. Яйчниците в женс-

кото тяло са два. Те произвеждат яйцеклетки (фиг. 1). При мъжете има 
два семенника, които произвеждат мъжките полови клетки – сперма-
тозоидите (фиг. 2).

При сливането на две зрели полови клетки – яйцеклетка и сперма-
тозоид, се извършва оплождане. Получава се оплодена яйцеклетка, 
която носи белезите на майчиния и на бащиния организъм. От този мо-
мент започва зародишното развитие на човека (фиг. 3).

Малкият зародиш се развива и расте в майката. Тя е бременна. 
Бременността при човека трае 9 месеца. През това време зародишът 
диша и се храни от майчиния организъм чрез пъпна връв и плацента. 
Пъпната връв свързва зародиша с плацентата. Тя е снабдена с много 
кръвоносни съдове, по които се доставят необходимите хранителни 
вещества и кислород, необходими за развитието на зародиша. След 9 
месеца майката ражда бебе.
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Фиг. 3. Развитие на човешки зародиш 

Фиг. 1. Полова система на жена   

яйчници

яйцеклеткаяйцеклетка

Фиг. 2. Полова система на мъж   

семенници

сперматозоиди

Учебно-методически ресурси
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 Етапи в развитието на човека
 

 Пубертет
В този етап от развитието на човека протичат видими и важни промени 

в неговия организъм. При момичетата пубертетът настъпва между 9- и 
12-годишна възраст, а при момчетата – между 10 и 14 години.

Развитие на момичетата
През пубертета момичетата започват да отделят яйцеклетки, развиват 

се млечните жлези, появява се окосмяване.
Развитие на момчетата
При момчетата окосмяването е повече, гласът се променя, става по-

дебел, започват да се произвеждат сперматозоиди.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. През какви етапи преминава развитието 

на човешкия организъм?
2 Какви промени настъпват в организма 

на момичетата и на момчетата през 
пубертета?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Етапите в развитието на човешкия 

организъм са свързани с определени промени 
в него.  

 Пубертетът е период на растеж и 
съзряване. Децата порастват и постепенно 
се оформят като млади жени и мъже.

Зародишно развитие – започва 
от оплождането на яйцеклетката 
и завършва с раждането на 
малкото бебе.

Пубертет (юношество) – период 
на интензивен растеж и съзряване. 
Постепенно децата се оформят 
като млади мъже и жени. Моми-
четата започват да отделят 
яйцеклетки, а момчетата образу-
ват сперматозоиди. 

Кърмаческа възраст – период, 
през който бебето суче (бозае) 
мляко от майката и усилено 
расте. Появяват се първите 
млечни зъби. Бебето прохожда и 
произнася първите думи.

Зряла възраст – основен етап от 
живота на човека. Той има вече 
формирани качества, заема опре-
делено място в обществото. През 
този период той се размножава. 
Има деца и полага грижи за тяхно-
то отглеждане и възпитание. 

Детска възраст  – детето 
расте и увеличава бързо ръста си. 
Движенията му стават все по-
точни и координирани. Детето 
тръгва на училище.

Старост – през този период 
човешкият организъм е по-
податлив на заболявания. Тялото 
на човека се променя. Той става 
по-бавно подвижен.
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ДИШАНЕ И ХРАНЕНЕ ПРИ ЧОВЕКА

Цели
Разпознаване и назоваване по схема на органи на 

човешкото тяло, свързани с процесите хранене и ди-
шане.

Систематизиране и обобщаване на знанията.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • назоваване на органи на човешкото тяло, свърза-

ни с процесите хранене и дишане
 • извършване на опити
 • обясняване и систематизиране на резултатите от 

извършени опити.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за значението на процесите хранене и ди-

шане за живота на човека – актуализиране на знания.
Описване на органи, които участват в процеса на 

дишане на човека.
Работа с партньор – извършване на опит за уста-

новяване обема на белия дроб; сравняване на резул-
тати, записване и обясняване на резултати от опита.

Описване пътя на храната, като се назовават по-
следователно органите, които участват в процеса.

Записване на резултати от извършен опит.
Номериране на органи, които участват в хранене-

то на човека, записване на имената им.
Дискусия за значението на жизнените процеси 

хранене и дишане за човека.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 98

 • описание по картини, сравняване на организми
 • прочит на етапи за провеждане на опит 
 • отговори на въпроси („Да помислим заедно“)
 • прочит на обобщение („Извод“)

Работа с тетрадката – стр. 58
 • записване на резултати от извършен опит
 • номериране на органи, които участват в хранене-

то на човека, записване на имената им
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • схеми
 • материали за извършване на опит

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за извършване на опити
 • умението за описване и отразяване на резултати 

от извършен опит.
Цели

Хранене 
 Разгледай изображенията. Назови органите.
 Опиши пътя на храната, като посочиш правилното място на органите в храносмила-

телната система. Работи в тетрадката.
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Дишане и хранене 
при човека56

ИЗВОД 
 Дишането и храненето при човека са 

процеси, които осигуряват кислород, 
хранителни вещества, енергия, необхо-
дими за живота и развитието на чо-
вешкия организъм.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Как можем да увеличим обема на белите 
дробове? Защо е необходимо това?

Възможен ли е човешкият живот без дишането и храненето?

Изследване на количеството въздух в белите дробове 
  Налейте около 10 см вода на дъното на голям съд (тенджера, 

    тава, леген).  
  Напълнете догоре чисто пластмасово шише от 1 литър с вода.
  Запушете с длан отвора на шишето.
  Без да махате дланта си от отвора, обърнете шишето надолу

    с отвора.
  Потопете отвора на шишето в големия съд с вода. 
  Разположете шишето перпендикулярно спрямо големия съд.
  Без да местите шишето, махнете ръката си от отвора му.

    (Водата остава в него!)
  Внимателно пъхнете в отвора на шишето сламка или маркуч.
  Поемете дълбоко въздух и го издишайте силно през тръбичката (сламката или маркуча) 

в шишето.
Когато се издишва силно, въздухът от белите дробове измества водата от шишето. Колкото 
повече въздух навлезе в шишето, толкова повече вода ще изтече от него в големия съд. 

  Маркирайте от външната страна на шишето останалото количество вода в него.
  Повторете опита с друг ученик. Сравнете резултатите.

Извод: Колкото по-малко е останалото количество вода в шишето, толкова по-голямо е 
количеството на издишвания от белите дробове въздух. По-ниско разположената черта 
от измерванията показва по-добре развити бели дробове.

58

ДИШАНЕ И ХРАНЕНЕ ПРИ ЧОВЕКА

Запиши най-важното от урока, като допълниш изреченията с ключовите думи: 
въглероден диоксид, енергия, хранителни вещества, дишане.
Въздухът, който издишваме, съдържа .
Човекът не може сам да произвежда .
Храненето и  осигуряват на човека необходимите хранителни 
вещества и .

1. Отрази върху бутилката 
твоя разултат от опита, 
описан на стр. 98 в учебника.

 Сравни го с този на твой съученик.
 Помисли и отговори на кой 
от двамата белите дробове имат 
повече въздух.

2. Номерирай органите така, че да показват пътя на храната, и напиши тяхното име.

56
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РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕКА

Цели
Систематизиране на знанията за размножаването 

и развитието на човека. 
Описване на измененията в детския организъм в 

процеса на съзряването му.

Задачи
Формиране на умения за:

 • ориентиране по схеми
 • описване на етапи от развитието на човешкия ор-

ганизъм
 • описване на промени, които настъпват през пу-

бертета.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за размножаването  на човека – актуализи-

ране на знания.
Обмисляне и записване на въпроси за интервю.
Описване по картини на етапите в развитието на 

човека.
Споделяне на собствен опит по лични снимки за 

етапите, през които е преминал в развитието си чет-
въртокласникът.

Провеждане на проучване – кой от класа колко 
братчета и сестричета има.

Отразяване на резултатите в таблица и обсъжда-
не на резултатите.

Създаване на албум с лични снимки, който да 
представи етапи от развитието на четвъртокласника.

Дискусия за етапите, през които преминава чо-
вешкият организъм.

Цели
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Развитието на човека 57

Разгледай снимките на момчето. 
	 Кои	етапи	от	неговото	развитие	са	изобразени?
	 Как	се	е	променил	той	през	годините?

3	години 6	години 12	години3	месеца

ИЗВОД 
	 С	раждането	започва	първият	етап	от	

развитието	на	човека.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Кои етапи от развитието си е преминал един 
четвъртокласник?

Кои са основните етапи в развитието на човека?

Това е семейството на Росица, което очаква трето дете.  
Съучениците є от 4а клас искат да поканят родителите є в 
училище, за да направят интервю с тях.
Помислете и добавете въпроси, които искате да зададете на 
нейните родители.
	 След	колко	време	очаквате	да	се	роди	бебето?
	 Знаете	ли	какво	ще	бъде	детето	–	момче	или	момиче?
	 Решили	ли	сте	как	ще	се	казва?
	 Променихте	ли	начина	си	на	хранене,	след	като	разбрахте,	

че	сте	бременна?

Разделете се на три групи. 
	 Обсъдете	характерните	промени,	които	настъпват	в	посочените	етапи		

	 от	развитието	на	човека.		
	 Попълнете	таблицата	в	тетрадката.

I група II група III група

Кърмаческа	възраст Пубертет Зряла	възраст

5959

РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕКА

Запиши най-важното от урока, като допълниш текста с ключовите думи: 
яйцеклетки, сперматозоиди, оплождане, зародишно развитие, бременна, 
майчин организъм, девет месеца.

1. Развитие на човека.

Яйчниците в женското тяло са два. Те произвеждат . При мъ-
жете има два семенника, които произвеждат . При сливането на 
двете полови клетки – яйцеклетка и сперматозоид – се извършва .
От този момент започва   на човека. Малкият 
зародиш се развива и расте в  . Майката
е . Бременността при човека трае  .

2. Попълнете таблицата, като опишете характерните промени, които настъпват 
в посочените етапи от развитието на човека.

I група II група III група
Кърмаческа възраст Пубертет Зряла възраст

 По желание можеш 
да направиш свой албум 
със снимки, които
показват различни етапи 
от твоето развитие.

57

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 99

 • описание по картини
 • описание по схеми
 • работа с таблица
 • отговори на въпроси („Да помислим заедно“)
 • прочит на обобщение („Извод“)

Работа с тетрадката – стр. 59
 • формулиране и записване на въпроси за интервю
 • създаване на албум с лични снимки, който да 

представи етапи от развитието на четвъртоклас-
ника

 • попълване на текст, като се използват усвоени 
понятия

 • записване на най-важното от урока, като се из-
ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • схеми
 • лични снимки

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по схеми
 • умението за описване на промени, които настъп-

ват в човешкия организъм през различни етапи 
от неговия живот.



91

ХРАНЕНЕТО НА ЧОВЕКА

Цели
Назоваване на основните вещества, необходими 

на човешкия организъм и храните, които ги съдържат.
Изброяване на примери за здравословно хранене.

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа с таблици за извличане на необходимата 
информация

 • изброяване на вещества, необходими за човека
 • даване на примери за здравословно хранене
 • усвояване на наименованията на полезните веще-

ства за човека и неговото здраве.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа относно правилата за здравословно хра-

нене.
Изброяване на вещества, необходими за поддър-

жане здравето на човека, и изброяване на храни, кои-
то съдържат тези вещества.

Свързване на думи и изображения (графична ди-
дактична игра).

Работа с допълнителен текст по темата – форму-
лиране и записване на отговори на въпроси по него-
вото съдържание.

Дискусия за значението на здравословното хра-
нене за човека.

Цели

Храненето на човека 58
Здравословното хранене предполага правилно развитие на човека.

 Вещества, необходими на човека
За пълноценното хранене човек се нуждае всекидневно от достатъчно 

количество белтъци, въглехидрати, мазнини, соли, вода и витамини. 
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Вещества Храни, които ги съдържат За какво служат

Белтъци Месото, рибата, яйцата 
и ядките са храни, бога-
ти на белтъчини. 

Те изграждат всички мускули в на-
шето тяло. 

Мазнини Мазнини има в живо-
тинските продукти. Но 
също и в растителни 
храни като слънчогледо-
вото олио, зехтина и др. 
Богати на мазнини са по-
вечето ядки – орехи, фъс-
тъци, бадеми.

Те служат като резервен източник 
на енергия.

Въгле-
хидрати

Богати на въглехидрати 
са повечето плодове, хля-
бът, царевицата, карто-
фите, сладкишите.  

Те са основен източник на енергия 
за организма. Тя е нужна за проти-
чането на всички жизнени процеси 
в него.

Витамини Богати на витамини хра-
ни са боровинките, мали-
ните, ягодите, ябълките 
и цитрусовите плодове.

Имат важно значение за поддър-
жането на основните процеси в 
организма. Най-важните от тях са 
витамин А, В, С и D.

Мине-
рални соли

Приемат се от човека с 
питейната вода. Някои 
соли се приемат и с хра-
ната – повечето зеленчу-
ци, плодовете, някои 
месни храни.

Те имат важно значение за обмяна-
та на веществата и за правилно-
то функциониране на някои органи.

Вода Човек си набавя 
течности от питейна-
та вода, но и от пло-
довете и зеленчуците. 
Те са богати на вода и 
минерални соли.

Тялото ни функционира и се развива 
благодарение на достатъчното 
количество вода, която поемаме.
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 Здравословно хранене
Храненето е здравословно, когато се поема разнообразна и ка-

чествена храна. Тя трябва да съдържа белтъци (главно от нетлъсти 
меса), въглехидрати (за предпочитане от плодове), малко мазнини, ви-
тамини от плодове и зеленчуци, малко сол и вода.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Изброй храни, богати на белтъци.
2. Кога казваме, че храненето е здравословно? 
3. Кои храни съдържат в най-голямо 

количество витамини и минерали?
4. Как можем да избегнем повишаването на 

теглото на организма?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Белтъчините, мазнините, въглехидратите, 

витамините, минералните соли и водата 
са основни вещества, необходими за 
доброто развитие на човешкия организъм.         

Недохранването с белтъци води до 
увреждания в организма и до неговото 
неправилно развитие. Човек всекидневно 
трябва да приема минимум 80 – 100 г 
белтъци с храната, от които една част да 
са от животински произход.

Белтъци

Дневно човек се нуждае най-малко от  
50 – 60 г мазнини. Постоянното приемане 
на голямо количество мазнини води до 
повишаване на теглото и до затлъстяване.

Мазнини

Витамините се съдържат в плодовете и зеленчуците, в някои 
млечни храни. Плодовете и зеленчуците е добре да се приемат 
сурови. Така в тях се запазват витамините. При печене и варене 
някои витамини се разрушават, например витамин С.

Витамини

Човек всекидневно приема около 2 л вода и толкова отделя навън 
чрез урината, потта и под формата на водни пари чрез издишвания 
въздух. При активен спорт, физическа работа и през летните горещи 
месеци е добре да пием повече вода. С нея си набавяме голяма част от  
необходимите ни минерални соли.

Вода и минерални соли

Захарта от сладкишите, тортите, подсладените напитки, приета 
в големи количества, засилва чувството на глад, а излишъкът от нея 
се превръща в мазнини. 
Дневната необходима дажба от въглехидрати на човек  
е 400 г. Ако в организма не постъпват достатъчно 
въглехидрати с храната, то той започва да използва  
мазнините като източник на енергия. 

Въглехидрати

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 100 – 101

 • описание по картини 
 • работа с таблица
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката
 • свързване на думи и изображения (графична ди-

дактична игра)
 • работа с допълнителен текст
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • таблици
 • текст

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за ориентиране по таблици
 • умението за изброяване на вещества, необходими 

за човека и храни, които ги съдържат
 • умението за даване на примери за здравословно 

хранене.
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КАКВО СЪДЪРЖА НАШАТА ХРАНА

Цели
Изброяване на основните вещества, необходими на 

човешкия организъм, и храните, които ги съдържат.
Изброяване на примери за здравословно хранене.
Затвърдяване на знанията за полезните вещества, 

необходими за човешкия организъм.

Задачи
Формиране на умения за:

 • осъзнаване на значението на полезните вещества 
за човешкия организъм

 • осъзнаване на връзката полезни вещества – здра-
вословно хранене

 • извършване на опити
 • формулиране на хипотези
 • формулиране на изводи.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за веществата, необходими за поддържане 

на човешкото здраве – актуализация на знания.
Извършване на опити, формулиране на хипотези, 

провеждане на опитите, тълкуване на резултатите, 
формулиране на изводи.

Отразяване на резултати от извършени опити в 
таблици.

Оформяне на идеи за здравословно меню въз ос-
нова на резултатите от проведените опити.

Дискусия за правилата на подбор на здравослов-
ни храни.

Цели

Какво съдържа  
нашата храна 59

Какви полезни съставки трябва да съдържа храната?

Кои храни съдържат вода?
Необходими материали:
 Филии пресен хляб
 Филии хляб, пре-

печени на тостер

 Ябълки
 Сешоар
 Електронна везна

План на опита:
 Изсушете резен ябълка с помощта на 

сешоара.
 Претеглете и сравнете пресения с из-

сушения резен от ябълка.
 Направете същия опит с филия хляб.
 Изпечете филия хляб в тостера.
 Претеглете и сравнете двете филии – 

изпечената и неизпечената.

Какво наблюдавате?
От топлия въздух на сешоара и тостера 
от храните започва да се изпарява вода. 
Така установяваме, че хлябът и ябълките 
съдържат вода.
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ИЗВОД 
 Информация за хранителните вещества, 

които се съдържат в различните 
 продук ти, намираме на етикетите 
 на стоките.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Как да направим подбор на здравословните 
храни в магазина? 

Кои храни съдържат мазнини?
Необходими материали:
 филтърна хартия
 вода
 олио
 резен ябълка
 резен краставица

 ядки от орех
 парче салам
 парче сирене
 чипс
 сешоар

План на опита:
 Направете хипотеза кои от тези про-

дукти съдържат мазнини.
 Върху парчето филтърна хартия капнете 

капка вода, а встрани от нея – капка олио. 
 Оградете с химикал двете петна 

и запишете под тях от какво са се 
получили.

 Между две парчета филтърна хартия 
притиснете малки парченца от 
различните продукти.

 Запишете под всяко петно от кой про-
дукт се е получило.

 Изсушете петната със сешоар.

Какво наблюдавате?
Ако продуктите не съдържат мазнина, 
то след изсушаване със сешоар петното 
изчезва. Петна остават от продуктите, 
които съдържат мазнини.
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КАКВО СЪДЪРЖА НАШАТА ХРАНА

Запиши най-важното от урока. Отговори на въпроса: Кои храни се наричат 
полезни за човешкото здраве?

1. Запиши в таблицата резултатите от oпитa 
„Кои храни съдържат вода?“ (стр. 102 в учебника).

Продукти
Колко тежи, 

преди да 
изсъхне?

Колко тежи, 
след като 
изсъхне?

След колко 
минути 

изсъхва?
Извод

Филия хляб

Резен ябълка

2.  Попълни таблицата с разултатите от oпита „Кои храни съдържат мазнини?“ 
(стр. 102 в учебника).

Продукти
Съдържа 

ли 
мазнини?

Нарисувай 
продукта Продукти

Съдържа 
ли 

мазнини?
Нарисувай 
продукта

Вода Ядки 
от орех

Олио Парче 
салам

Резен 
ябълка

Парче 
кашкавал

Резен 
краставица Чипс
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Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 102

 • работа с текст и картини 
 • отговори на въпроси („Да помислим заедно“)
 • прочит на обобщение („Извод“)

Работа с тетрадката – стр. 61
 • отразяване на резултати от извършени опити в 

таблици
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват усвоени знания за отговор на въпрос
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • материали за извършване на опити
 • таблици

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за изброяване на вещества, необходими 

за човека, и храните, които ги съдържат
 • умението за даване на примери за здравословно 

хранене
 • умението за извършване на опити
 • умението за формулиране на хипотези
 • умението за формулиране на изводи.



93

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

Цели
Затвърдяване на знания за вещества, които са по-

лезни за човешкото здраве и храните, които ги съ-
държат.

Осъзнаване на връзката здравословно хранене – 
храни, които съдържат полезни вещества за човеш-
кия организъм.

Задачи
Формиране на умения за:

 • използване на усвоени знания за решаване на раз-
лични задачи

 • оформяне на меню за здравословно хранене, като  
се използват полезни храни

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за правилата за здравословно хранене – 

актуализиране на знания.
Обясняване на подреждането на храните в храни-

телната пирамида според съдържанието на полезни-
те вещества.

Формулиране на правила за здравословно хранене.
Оформяне на меню, отговарящо на правилата за 

здравословно хранене.
Дискусия за значимостта на здравословното хра-

нене за човека.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 103

 • описание по картини 
 • описание по схеми (хранителна пирамида)

Цели

Какво означава да се храним здравословно?

Здравословно хранене 60

103

ИЗВОД 
 Здравословното меню включва храни, 

богати на белтъчини и витамини.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Какви храни трябва да включва 
здравословното меню?

Разгледай хранителната пирамида. Обясни 
подреждането на храните в нея според 
съдържанието на белтъци, мазнини, 
въглехидрати, витамини, 
вода и минерални соли.

На учениците от 4б клас е поставена задача да съставят меню 
за здравословно хранене. За да се справят успешно, 
те се разделили на две групи.
Първата група обсъдила и формулирала 
какви правила трябва да се спазват при 
здравословното хранене.

Правила за здравословно хранене
 Храната трябва да е разнообразна.
 Не бива да прекаляваме със солта и 

захарта.
 Трябва да пием много вода.
 Не бива да преяждаме. 
 Трябва да се храним по-често и с по-

малко храна. Количеството є да е 
колкото юмрука ни.

 Ако е необходима диета, тя се 
предписва от лекар.

Втората група направила проучване какви 
вещества съдържат отделни хранителни 
продукти и предложила следното примерно 
меню:

МЕНЮ

 Закуска:

 Обяд:

 Вечеря:
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ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

Запиши най-важното от урока, като допълниш изреченията.
Храним се здравословно, ако приемаме  храна.
Богати на  са сладкишите.

 има в месото и яйцата.
Млякото съдържа много .

1. Здравословни ли са показаните храни? Обясни защо.

2. Представи си, че трябва да подготвиш 
здравословно меню за един ден у дома. 
Запиши кои храни ще избереш. 
Използвай хранителната пирамида 
от учебника на стр. 103.

60

Вечеря

Закуска
Обяд

 • прочит на предложеното здравословно меню
 • отговори на въпроси („Да помислим заедно“)
 • прочит на обобщение („Извод“)

Работа с тетрадката – стр. 62
 • записване на обяснение
 • съставяне и записване на идеи за здравословно 

меню
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват усвоени знания за попълване на изрече-
нията.
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • схеми
 • таблици

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за назоваване на полезните вещества, 

необходими за човека
 • умението за даване на примери за здравословни 

храни
 • умението за съставяне на здравословно меню.



ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Цели
Посочване на причинители за заразни болести 

(микроби, бактерии и вируси).
Посочване на средства за предпазване от болести 

и за лечение (лична хигиена, ваксини, лекарства).

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа с текст
 • осмисляне на връзката заразни болести – причи-

нители – средства за предпазване
 • използване на нови понятия при описване на при-

чинителите на заразни болести

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за установяване на преконцепциите на 

учениците за причинителите за заболявания при чо-
века.

Изброяване на причинителите на заразни болести.
Споделяне на преживявания, свързани с предпаз-

ване от болести и лечение.
Описване на правила за предпазване от заразни 

болести и лечение.
Записване на отговор на въпрос въз основа на 

прочетен текст.
Формулиране и записване на правила.
Прочит на любопитна информация, отговор на 

въпроси към текста.
Дискусия за необходимостта от спазване на пра-

вила за предпазване от болести.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 104 – 105

 • работа с основен текст и картини 
 • прочит на допълнителна информация
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 63
 • записване на отговор на въпрос въз основа на 

прочетен текст
 • формулиране и записване на правила
 • прочит на допълнителен текст и формулиране на 

отговор на въпрос по неговото съдържание
 • записване на най-важното от урока, като се из-

ползват ключови думи (нови понятия)
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • текст

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за изброяване на причинители за боле-

сти
 • умението за изброяване на средства за предпазва-

не от болести и лечение.

Цели

Заразни болести61
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 Кой причинява заразните болести?
Микробите не могат да се видят с просто око. Те са в домовете, 

дрехите и телата ни. Откриваме ги в храната и водата, която поглъ-
щаме, както и във въздуха, който дишаме. Има както полезни, така и 
вредни микроби. Голяма част от тях са причинители на заболявания. 
Когато попаднат в човешкия организъм, те предизвикват инфекции и 
възпаления. Най-често попадат в гърлото и го възпаляват. Могат да 
попаднат в стомаха и червата и да предизвикат разстройство, повръ-
щане и др.

Бактериите са просто устроени организми. Много от тях са при-
чинители на инфекции при човека и животните. Болестотворните бак-
терии причиняват заболявания като ангина, пневмония, дизентерия, 
тетанус, туберкулоза и др. 

Вирусите са разпространени навсякъде в природата. Те причиня-
ват тежки заразни заболявания. Когато попаднат в човешкия органи-
зъм, „оживяват“ и използват неговите хранителни вещества и енер-
гия. Болният се чувства отпаднал, често вдига висока температура. 
Най-разпространените вирусни заразни заболявания са грипът, шар-
ката, заушката и др.

Някои от вирусите се разпространяват при кихане и кашляне. Така 
се предават грипните вируси. Грипните инфекции са едни от най-често 
срещаните сред хората. 

Друг начин за заразяване с вируси е чрез храно сми-
лателната система. Вирусът на хепатита може да попадне 
в устата, ако не сме измили добре храната или ръцете 
си. Затова най-добрата защита срещу това заболяване 
е поддържане на добра лична хигиена. Неслучайно 
хепатитът се нарича още болест на мръсните ръце.

Какво ни показва повишената телесна температура?

Бактерии, наблюдавани 
под микроскоп

През есента и зимата често много хора боледуват от грип.
Можем да се предпазим от грип, като:
 често проветряваме помещенията, където се събират много хора 
 използваме много витамини, особено витамин С  
 спазваме строга лична хигиена, като редовно измиваме ръцете с 

топла вода и сапун, особено след като сме били навън
 избягваме контакт с болни от грип хора.

Учебно-методически ресурси

 Средства за лечение и за предпазване от болести
Спазването на няколко прости правила намалява многократно въз-

можността от разболяване.
Личната хигиена е много важна за здравето на човека. Освен 

редовното измиване на ръцете и зъбите тя включва и всекидневното 
къпане.

При леки простудни заболявания някои хора използват билки за 
лекуване у дома. 

 Чай от мента   Инхалация с лайка 
против хрема

 Гаргара с лайка  
за болки в гърлото 

За лечение на по-сериозни и заразни болести се използват лекар-
ства. Те се предписват задължително от лекар, който след преглед 
на болния е установил каква е болестта. Неконтролирано вземане на 
лекарства може да доведе до тежки отравяния на организма.

Ваксините са средства за предпазване на човешкия организъм 
от заразни болести.  Поставянето на ваксини се нарича ваксинация. 
Тя се прави с цел човешкият организъм сам да си изработи защи-
та срещу причинителите на заразни болести. Ваксината трябва да 
бъде поставена навреме и от лекар.

105

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои са причинителите на заразните 

болести?
2. Какви средства се използват за 

предпазване от заразни болести?

ДНЕС НАУЧИХ 
 Микробите, бактериите и вирусите са 

причинители на заразните болести.

Медицинските маски 
предпазват от заразни-
те болести, които се 
предават по въздуха

94
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ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

Цели
Обясняване на вредното влияние на никотина, 

личната хигиена и наркотиците.

Задачи
Формиране на умения за:

 • работа с основен текст
 • описване на вредното влияние на някои вещества 

за човека – тютюн, наркотици и акохол
 • изказване по определена тема – преодоляване на 

опасността от поддаване на изкушения за употре-
ба на вредни вещества от учениците.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за установяване на предварителните кон-

цепции на учениците за вредни за човека вещества.
Изброяване на вредни за човека вещества и за 

тяхното влияние върху човешкия организъм.
Отбелязване на верни твърдения.
Организиране на дискусия и изработване на ски-

ца за плакат.
Дискусия за преодоляване на опасността от под-

даване на изкушения за употреба на вредни вещества 
от учениците.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 106 – 107

 • работа с основен текст и картини 
 • прочит на разсъжденията на учениците

Цели

Вредни вещества62

106

Вече знаеш кои са полезните вещества за човешкия организъм и колко са 
важни те за неговото развитие.

Какво знаеш за веществата, които увреждат здравето на човека? 

Тютюнът и тютюнопушенето оказват изключително вредно 
въздействие върху всички органи на човешкия организъм. Тютюневият 
дим съдържа вещества, които силно увреждат дихателните органи на 
човека. Пушачите са изложени двадесет пъти повече от непушачите на 
опасност от инфекции на дихателните пътища. Никотинът в тютюневия 
дим намалява защитните сили на организма на пушачите и те често бо-
ледуват от вирусни заболявания и рак на дихателните пътища. 

Опасност! Особено силно тютюнът влияе на неукрепналия юно-
шески организъм, като влошава дишането, храненето и отделя-
нето на непотребните вещества. Затова употребата на тю-
тюн в млада възраст крие много сериозни рискове за здравето.

Тютюнопушенето застрашава здравето не само на пушачите, но и 
на тези, които са в едно помещение с тях и дишат замърсения с тютю-
нев дим въздух.

Наркотиците са вещества, които оказват разрушително влияние 
върху човека. Те водят до привикване и човек употребява все повече и 
все по-силни наркотични вещества. Понякога хората се заблуждават, че 
леките наркотични вещества не са опасни, но това не е вярно. Наркотици-
те силно увреждат мозъка на човека, водят до халюцинации, до понижа-
ване на умствените възможности и до промяна в поведението му. 

Опасност! Вземането на наркотици уврежда трайно целия чо-
вешки организъм и може да доведе до смърт.

107

Алкохолът може да причини влошаване на човешкото здраве. 
Най-често след употребата на алкохол в големи количества настъпва 
алкохолно опиянение и човек не може да прецени какво се случва око-
ло него. При злоупотреба с алкохол човек не може да пази равнове-
сие, става сънлив, променя поведението си, може да загуби съзнание. 

Опасност! Продължителната употреба на алкохол води до 
пристрастяване, което уврежда сериозно черния дроб и мозъка.

 Дискусия на тема „Вредните вещества за човешкия 
организъм“
Прочетете какво мислят малките изследователи на тази тема.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Защо не бива да посягаме към цигари, 

алкохол и наркотици?
2. Как мислиш, лесно ли е за млад човек да 

се подлъже от приятелите си да използва 
вредни вещества? Обсъдете как може да се 
предпазим от тези изкушения.

ДНЕС НАУЧИХ 
 Тютюнът, алкохолът и наркотиците са 

вредни за здравето на човека.
 Те водят до пристрастяване, което 

уврежда органите в човешкия организъм и 
може да доведе до смърт.

Младите хора си мислят, че 
наркотиците не са вредни, защото 
вредният ефект върху здравето не се 
вижда веднага. 

Малки момчета и момичета посягат 
към вредни вещества, защото 

си мислят, че ще се изложат, ако не 
постъпват като другите. Или че другите 
ще ги смятат за скучни и немодерни.

Някои се заблуждават, че от един път 
нищо опасно няма да се случи.
Но всъщност трябва да знаят, че вредните 
вещества водят до пристрастяване.

Понякога хората си казват: „Всички 
пушат. Защо да не опитам и аз?“. 

Но защо трябва да опитваме отровно 
вещество?

 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 64
 • отбелязване на верни твърдения
 • организиране на дискусия и изработване на скица 

за плакат
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • картини 
 • плакат

Оценяване на:
 • резултатите от отбелязване на верните твърдения
 • умението за описване на вредното влияние на ня-

кои вещества за човека
 • умението за изказване на собствени идеи за пре-

одоляване на опасността от поддаване на изкуше-
ния за употреба на вредни вещества от учениците

 • идеите за плакат на тема „Вредни вещества“.
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ДА ПОГОВОРИМ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

Цели
Оценяване на значението на здравословното хра-

нене, личната хигиена, физическата активност и за-
каляването за укрепване и опазването на собствено-
то здраве.

Задачи
Формиране на умения за:

 • извличане на информация от текста
 • формулиране на правила за здравословен начин 

на живот
 • изработване на групов продукт
 • презентиране на групов продукт.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за факторите за опазване здравето на чо-

века.
Учене по групи – всяка група обсъжда текста и 

определя значението на отделен фактор за опазва-
не здравето на ученика, формулират се правила за 
опазване на здравето, на картон с помощта на текст 
и картини се представят предложените идеи.

Презентиране на резултатите от груповото учене 
пред класа.

Дискусия за значението на факторите за опазване 
здравето на човека.

Цели

Да поговорим 
за здравето на човека63

108

 Здравословното хранене 
Включва храна, която ни дава всички необходими вещества, от кои-

то се нуждае нашият организъм – белтъчини, въглехидрати, мазнини, 
витамини, минерали и достатъчно количество вода на ден.

 Не трябва да се злоупотребява с количеството храна и особено с 
приема на сладко. Известно е, че прекомерната употреба на мазнини, 
въглехидрати и сол води до развитието на сериозни заболявания. В 
менюто всекидневно трябва да присъстват сезонни плодове и зелен-
чуци, които ни снабдяват с необходимите витамини и минерали. При-
етата вода трябва да е най-малко 1 – 2 л. 

 Личната хигиена 
Тя е важна за поддържане на нашето здраве. Освен че ни предпазва от 

заразни болести, личната хигиена ни придава и приятна външност.

 Закаляването  
Подсилва защитните сили на организма, предпазва го от болести 

и го прави по-устойчив към грипните вируси особено през зимата. 
Добре е да се носят подходящи дрехи, които да не загряват прекалено 
тялото и да не го задушават. 

Всеки сезон предлага различни възможности за закаляване на орга-
низма. Зимните спортове на открито като кънки, ски, сноуборд имат 
важно значение за укрепване на организма. Хубавите слънчеви дни 
през пролетта, лятото и есента са прекрасни за излети и походи сред 
природата на чист въздух. През лятото за закаляване на организма 
помагат водните и въздушните бани на брега на морето.

 Физическата активност 
Движението е много важно 

особено в днешния заседнал 
живот пред компютъра или на 
ученическия чин. Практикува-
нето на любим спорт, редовни-
те разходки сред природата или 
просто правенето на утринна 
гимнастика са само малка част 
от различните начини, които ще 
раздвижат организма.

 Сънят 
Достатъчният (8 часа) и здра-

вословен сън помага на органи-
зма да си почине и да се зареди 
със сили. По време на сън мо-
зъкът си почива и по този начин 
подготвя организма за предстоя-
щите задачи. Трябва вечер да се 
избягва продължителното и до 
късно стоене пред телевизора и 
компютъра.

ИЗВОД 
 За нашето здраве трябва да се грижим, 

като се храним балансирано и здравослов-
но, като редуваме работа със спорт и по-
чивка.

ДА ПОМИСЛИМ ЗАЕДНО
Изброй дейности, които са важни за 
поддържане здравето на човека.

65

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА 

Запиши най-важното от урока, като изброиш дейностите, които са важни 
за поддържане на доброто здраве.

1. Помогни на Кирил да напише кои дейности укрепват нашия организъм.
 ни дава всички необходими вещества, за да може 

нашият организъм да расте и да се развива правилно.
Освен че ни предпазва от заразни болести,  ни придава и 

приятна външност.
 подсилва защитните сили на организма.

В днешния заседнал живот е много важно да се .
Мозъкът най-добре си почива и се възстановява, ако му осигурим  

 на денонощие.

2. Запиши последователно дейностите, които ти трябва да извършваш 
всеки ден, за да бъдеш здрав. Изобрази ги чрез знаци или символи.
Нарисувай стрелки на часовника.

63

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 108

 • работа с текст и картини 
 • отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
 • прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 65
 • формулиране и записване на правила
 • рисуване, използване на условни знаци за съста-

вяне на здравословен дневен режим на ученика в 
табличен вид

 • записване на най-важното от урока, като се из-
ползват усвоени знания
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • картини 
 • табла

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за изброяване на фактори за опазване 

на собственото здраве
 • умението за формулиране на правила за здраво-

словен начин на живот
 • умението за изработване и презентиране на гру-

пов продукт.



97

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО ЗДРАВЕ

Цели
Оценяване на значението на здравословното хра-

нене, личната хигиена, физическата активност и за-
каляването за укрепване и опазване на собственото 
здраве.

Затвърдяване и систематизиране на знанията за 
човешкия организъм и неговото здраве.

Задачи
Формиране на умения за:

 • осмисляне на връзката човек – здраве – здравосло-
вен начин на живот – полезни вещества и хра-
ни – фактори за опазване на здравето на човека

 • формулиране на правила за здравословен начин 
на живот

 • работа с текст и картини
 • изработване на собствен продукт
 • презентиране на собствен продукт.

Форми и методи за преподаване и учене
Беседа за факторите за опазване здравето на чо-

века – актуализиране на знания.
Обсъждане по картини на дейности, които са 

свързани с поддържане на здравето на човека.
Тълкуване (по таблица) на дейностите, които уче-

никът извършва, за да съхрани своето здраве.
Споделяне на личен опит, свързан със здраво-

словния начин на живот.
Попълване на таблица, основана на личен опит.
Презентиране на резултатите, попълнени в табли-

цата.

Цели

64 Човекът 
и неговото 
здраве 

109

1. Разгледай снимките. Определи кои дейности помагат на момчетата 
и момичетата да запазят своето здраве.

2. Павел попълнил таблица в своята книга за здравето. Той отбелязал 
с различни емотикони как е участвал в тези дейности и как се е 
чувствал. Разгледай таблицата и разкажи как четвъртокласникът се 
е погрижил за своето здраве през седмицата. 

Движение/
спорт Хранене Почивка/сън Хигиена 

Понеделник

Вторник 

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя 

3. Формулирай здравни правила за опазване на слуха и зрението, като си 
припомниш темите за сетивата от раздела „Движение и енергия“.

Припомни си най-важното
 През какви етапи преминава 

човекът в своето развитие?
 Какви промени настъпват 

с човешкия организъм през 
пубертета?

 Кои вещества са вредни 
за човешкия организъм?

66

64 ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО ЗДРАВЕ

1. Разгледай снимките и обясни дали показаните дейности са полезни за здравето.

 Прочети съветите за здравословен начин на живот и запиши техните номера 
към всяка снимка.

1. Не трябва да се злоупотребява с количеството храна.
2. Личната хигиена ни предпазва от заразни болести.
3. Физическата активност е много важна в днешния заседнал начин на живот.
4. Не трябва да се застояваме дълго пред компютъра, за да избегнем болките 

в гърба и главата.
5. Трябва да избягваме силните звуци, защото те могат да увредят трайно слуха ни.
6. Трябва да четем седнали и на подходяща светлина. 

2. Допълни изреченията, които ни съветват как да приемаме лекарства.
Използвай дадените думи.

лекар    неконтролирано    отравяния    лекарства     възрастен

За лечение на по-сериозни болести се използват . Те се изписват 
задължително от . Трябва да приемаме лекарствата в присъствието 
на .  
вземане на лекарства може да доведе до тежки 

.

3. Направи колаж на тема „Аз се чувствам добре“. 
Използвай твои снимки или рисунки.

Формулиране на правила за опазването на слуха 
и зрението.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 109

 • обсъждане по картини 
 • работа с таблица
 • отговаряне на въпроси с цел припомняне на 

най-важното от раздела
 • решаване на тест за текуща проверка на знанията

Работа с тетрадката – стр. 66
 • Съотнасяне на картина към даден текст
 • Допълване на изречения, като се използват усво-

ени знания
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • текст
 • картини 
 • таблици
 • тест

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за изброяване на фактори за опазване 

на собственото здраве
 • умението за формулиране на правила за здраво-

словен начин на живот
 • умението за изработване и презентиране на гру-

пов продукт.
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ВИКТОРИНА „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ 

Работата по проект се осъществява в рамките на два 
(и повече) учебни часа.

Цели
Обобщаване на знанията и уменията, усвоени 

през учебната годината.

Задачи
Формиране на умения за:

 • представяне на ключови факти
 • работа в група
 • оформяне на идеи и дискусия за провеждане на 

викторина.

Форми и методи за преподаване и учене
Кратка беседа за темите, изучени през годината.
Групово учене – всяка група обмисля въпроси 

за викторина, свързани с един раздел от учебника; 
оформяне на картончета за викторина; обмисляне 
на очакваните отговори; разпределяне на ролите 
между членовете на групата при воденето на вик-
торината.

Учене чрез преподаване – учениците влизат в ро-
лята на учители, като се включват в провеждането на 
викторината.

Обсъждане на резултатите от викторината.
Дискусия за връзката между човека и природата.

Цели

110

Викторина 
„Човекът 
и природата“ и природата“ 

I група
Тела и вещества

Какъв е съста-
вът на почва-
та?

Какви 
свойства 
имат 
веществата?

Кои са най-го-
лемите за-
мърсители на 
почвата?

Какво е кръ-
говрат на во-
дата?

II група
Движение 
и енергия

Какви движе-
ния могат да 
извършват 
телата?

Какви 
източници 
на звук позна-
ваш?

Как се 
разпространя-
ва светлина-
та?

Как слънчева-
та енергия се 
усвоява от 
растенията?

III група
Планетата Земя

Каква е разли-
ката между 
звезда и плане-
та?

Кои са пла-
нетите в 
Слънчевата 
система?

Какво озна-
чава думата 
спътник?

Кой е спътни-
кът на Земя-
та?

IV група
Живите 
организми

Как се размно-
жават расте-
нията?

Как се размно-
жават жи-
вотните?

Какво е зна-
чението на 
растенията 
за живота на 
Земята?

Части на 
какво са 
плодникът и 
тичинките?

V група
Организмите 
и тяхната среда 
на живот

Каква е разли-
ката между 
гръбначни и 
безгръбначни 
животни?

По какво се 
различават 
птиците от 
насекомите?

Как енергията 
се пренася по 
хранителната 
верига?

Какво знаеш 
за детската 
инициатива 
Растение за 
планетата?

VI група
Човекът 
и здравословният 
начин на живот

Кои са етапи-
те на разви-
тието на 
човека?

Какви промени 
настъпват в 
човешкия орга-
низъм през 
пубертета?

Кои са полезни-
те вещества 
за организма 
на човека?

Кои са вредни-
те вещества 
за организма 
на човека?

Подгответе викторината:
 Разделете се на шест групи.
 Съставете въпроси към всяка 

от шестте теми.
 Използвайте допълнителна 

информация, за да зададете 
по-интересни и по-трудни 
въпроси.

65
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Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 110

 • беседа за организиране на викторината
 • прочит и обсъждане на примерен план за подго-

товка и провеждане на викторината
 • прочит на примерни въпроси за оформяне на кар-

тончета с въпроси за викторина
Работа с тетрадката – стр. 67

 • съставяне и записване на въпроси за викторината
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
 • картини 
 • картончета с въпроси

Оценяване на:
 • резултатите от дискусията
 • умението за работа в група
 • умението за водене на викторина.
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ВИКТОРИНА „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“

1. Към всеки раздел състави въпроси, с които можеш да участваш във викторината.

Тела и вещества

Движение и енергия

Планетата Земя

Живите организми

Организмите и тяхната среда на живот

Човекът и здравословният начин на живот

65
66



99

КАКВО НАУЧИХ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС (изходяща диагностика)  

 
Цели:
Констатиране на изходното равнище на знанията и на 

уменията на учениците.
Работа с тетрадката – стр. 68 – 71
Тестови задачи:

68

0
Изходяща диагностика

делфин
тигър
елен

акула

КАКВО НАУЧИХ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1. Кое от изброените вещества не гори?
А) въглища Б) желязо В) нефт Г) природен газ

2. Кое от тези вещества провежда добре топлината?
А) пясък Б) метал В) стъкло Г) въздух

3. Кое от веществата НЕ се разтваря във вода?
А) сол Б) пясък В) захар Г) мед

4. Кой от изброените предмети се привлича от магнит?
А) дървен молив Б) ученическа  гума В) метален ключ Г) лист хартия

5. Кое от изброените тела ще потъне във вода?
А) дървено кубче Б) метална лъжица В) коркова тапа Г) перо от птица

6. Най-важното свойство на почвата е:
А) рохкавост Б) влажност В) плодородие Г) твърдост

7. За разлика от неживите тела живите организми:
А) не са изградени от вещества
Б) дишат, хранят се, растат, размножават се
В) не се нуждаят от топлина
Г) не се променят

8. Запиши имената на изброените животни в таблицата 
според тяхната среда на живот.

Живее във водата Живее на сушата

9. За да издържат дълго време без вода, кактусите:
А) имат широки листа
Б) събират вода в стъблата си
В) имат листа като фунии
Г) имат малки корени

6. Най-важното свойство на почвата е:

7. За разлика от неживите тела живите организми:

8. Запиши имената на изброените животни в таблицата 

9. За да издържат дълго време без вода, кактусите:

7. За разлика от неживите тела живите организми:

8. Запиши имената на изброените животни в таблицата 

9. За да издържат дълго време без вода, кактусите:
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10. Козината на полярната лисица:
А) я предпазва от студ
Б) я отличава в снега
В) я предпазва от врагове
Г) я прави по-красива

11. Запиши имената на животните на подходящите места в таблицата.

крокодил       сом       жаба       лъв       пеперуда       шаран       пепелянка 
щраус       мечка       саламандър       папагал       калинка

Бозайници Птици Риби Влечуги Насекоми Земноводни

12. Кое от изброените животни НЕ е птица?
А) орел Б) щраус В) прилеп Г) пеликан

13. Кое от изброените животни е бозайник?
А) мечка Б) костенурка В) гълъб Г) шаран

14. Кои от изброените животни НЕ са риби?
А) пъстърва, сом Б) делфин, кит В) акула, шаран Г) цаца, попче

15. Насекомите имат:
А) 2 крака Б) 4 крака В) 6 крака Г) 8 крака

16. Съобществата биват:
А) естествени и изкуствени
Б) летни и зимни
В) водни и сухоземни
Г) нощни и дневни

17. Огради буквата пред животните, които не се размножават чрез яйца. 
А) кокошка, патица, щраус
Б) гущер, змия, дъждовник
В) маймуна, мечка, делфин
Г) жаба, калинка, пеперуда
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топене
 втечняване
изпарение

18. Огради буквата пред групата животни, които раждат малките си.
А) птици Б) влечуги
В) бозайници Г) насекоми

19. Огради буквата пред вярното твърдение.
А) Земята е основен източник на светлина и топлина в Слънчевата система.
Б) Земята е звезда в Слънчевата система.
В) Земята е планета от Слънчевата система.
Г) Земята е най-близката планета до Слънцето.

20. Огради буквата пред неправилното твърдение.
А) Слънцето е основен източник на светлина и топлина на Земята.
Б) Слънцето е звезда в Слънчевата система.
В) Слънцето е планета от Слънчевата система. 
Г) Слънцето обикаля в орбита около Земята.

21. В кой ред НЕ са изброени източници на енергия, използвани от хората?
А) въздух, вода, слънчева енергия Б) топене, изпарение, втечняване
В) горива, храна, вода Г) вятър, биогорива, природен газ

22. Попълни липсващите думи в изреченията.
При  ледът се превръща в течност.
При  водата се превръща в пара.
При  парата се превръща във вода.

23. Как се нарича непрекъснатото движение на водата в природата?
А) топене Б) кръговрат
В) изпарение Г) втечняване

24. Ако хвърлиш топка нагоре, тя отново пада на земята. Коя е причината за това?
А) топката е тежка Б) земното притегляне
В) въздухът не може да я задържи Г) триенето

25. Кой от тези предмети трепти и издава звуци?
А) дървена пръчка Б) метална струна
В) лист хартия Г) пластмасово топче

26. Огради буквата пред правилния отговор.
Мускулната сила на човека не може да промени:
А) формата на едно тяло
Б) прозрачността на едно тяло
В) посоката на движение на едно тяло
Г) обема на едно тяло
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топене
 втечняване
изпарение

22. Попълни липсващите думи в изреченията.
 ледът се превръща в течност.
 водата се превръща в пара.
 парата се превръща във вода.

23. Как се нарича непрекъснатото движение на водата в природата?
А) топене Б) кръговрат
В) изпарение Г) втечняване

24. Ако хвърлиш топка нагоре, тя отново пада на земята. Коя е причината за това?
А) топката е тежка Б) земното притегляне
В) въздухът не може да я задържи Г) триенето

25. Кой от тези предмети трепти и издава звуци?
А) дървена пръчка Б) метална струна
В) лист хартия Г) пластмасово топче

26. Огради буквата пред правилния отговор.
Мускулната сила на човека не може да промени:
А) формата на едно тяло
Б) прозрачността на едно тяло
В) посоката на движение на едно тяло
Г) обема на едно тяло
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27. Познаваш ли своето тяло? Допълни липсващите думи в изреченията.

А) Движението на човешкото тяло се извършва с помощта на  
и .

Б) Човек вдишва , а издишва  
.

В) Семенниците при мъжете образуват , а яйчниците 
при жените .

Г)  е етап в развитието на човека, в който децата се 
оформят като млади мъже и жени.

28. Коя от изброените дейности не е полезна за нашето здраве?
А) спортът и движението
Б) редуването на работа и почивка
В) спазване на лична хигиена
Г) приемането на големи количества храна, богата на мазнини и въглехидрати.

29. Кой ред съдържа само вредни вещества за човека?
А) олио, оцет, сол
Б) ванилия, какао, захар
В) никотин, алкохол, наркотици
Г) вода, мазнини, витамини

30. Как да пестим водата?
А) Като спираме водата, докато си мием зъбите.
Б) Като стоим дълго под душа.
В) Като оставяме водата да тече, докато мием чиниите.
Г) Като пускаме пералнята дори да не е пълна.

31. Замърсител на водата е:
А) солта
Б) пясъкът
В) нефтът
Г) скалите

В) Като оставяме водата да тече, докато мием чиниите.
Г) Като пускаме пералнята дори да не е пълна.

КЛЮЧ ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ:
1. Б) – 1 точка.
2. Б) – 1 точка.
3. Б) – 1 точка.
4. В) – 1 точка.
5. Б) – 1 точка.
6. Б) – 1 точка.
7. Б) – 1 точка.
8. По една точка за всяко правилно групирано живот-

но – 4 точки.
9. Б) – 1 точка.
10. В) – 1 точка.
11. По една точка за всяко правилно групирано жи-

вотно – 12 точки.
12. В) – 1 точка.
13. А) – 1 точка.
14. Б) – 1 точка.
15. В) – 1 точка.
16. А) – 1 точка.
17. В) – 1 точка
18. В) – 1 точка.
19. В) – 1 точка.
20. Г) – 1 точка.
21. Б) – 1 точка.
22. По една точка за всяка правилно поставена дума – 

3 точки.
23. Б) – 1 точка.
24. Б) – 1 точка.
25. Б) – 1 точка.
26. Б) – 1 точка.
27. По една точка за всяка правилно поставена дума – 

7 точки.
28. Г) – 1 точка.
29. В) – 1 точка.
30. А) – 1 точка.
31. В) – 1 точка.

Брой точки J K L

Чудесно представяне (36 – 53 точки)

Представяне на средно ниво (20 – 35 точки)

Задоволително представяне (10 –19 точки)

Работа с електронния учебник: (електронни ресурси)
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

УЧЕБНИ ЕКСКУРЗИИ 
Запознаване с растенията от тревно съобще-

ство (екскурзия на горска поляна, ливада)
Задачи:
Образователни – да развиват представи у учени-

ците за това какво е природно растително съобще-
ство – поле, ливада.

Място на провеждане на екскурзията може да 
бъде близкият парк, градина или ако е налице поле 
или ливада в близост до училището.

По време на екскурзията учителят запознава уче-
ниците с различните растения, типични за тревните 
съобщества – глухарче, детелина, лайка, люцер-
на, метлица. От цветните растения – кокиче, 
минзухар, кукуряк, перуника, нарцис. 

Тук се срешат и много животни. От земноводни-
те – голямата водна жаба (ако наблизо има во-
доем), бозайниците – полската мишка, заек, та-
ралеж, невестулка, пор, къртица, някои видове 
смок. От птиците – яребица, пъдпъдък, врабче, 
лястовица, кос, врана.

 По време на екскурзията учителят обръща вни-
мание на влиянието на влажността на почвата, си-
лата на слънчевото греене (на поляната има само 
светлолюбиви растения) върху растенията. Поясня-
ва влиянието на растителността върху съобщество-
то и ролята му в намирането на храна от страна на 
животните, които го обитават. Описва структурата 
и дължината на хранителните вериги, характерни за 
тревните съобщества.

Обръща се внимание на опазването на природата. 
За това как да се опазват растенията и животните в 
тревните съобщества. Най-вече да не се запалват су-
хите треви, защото огънят ще унищожи растенията  
и така ще лиши от храна животните.  В резултат това 
съобщество ще престане да съществува и ще са му 
необходими десетки години, за да възвърне първо-
началния си облик.

ЕКСКУРЗИЯ В ПРИРОДОНАУЧНИЯ МУЗЕЙ
Задачи:
Образователни: Да се покажат различните прис-

пособления при животните в зависимост от средата 
която обитават.

Възпитателни: Да се развива чувствителността 
на учениците по отношение на опазването на приро-
дата и нейния растителен и животински свят.

Подготовката за екскурзията: трябва да запо-
чне с урок за животните. В него да се наблегне на 
средата на живот и на различните приспособления 
при животните към нея. В урока може да се демон-
стрират слайдове, видеофилми и други нагледни ма-
териали с различни животни.

Провеждане на екскурзията: за целта да се на-
прави посещение в близкия природонаучен музей. 
При липсата на такъв в населеното място може да се 
разгледа експозицията на природни кътове, терари-
уми, да се посети близка екопътека или в краен слу-
чай да се направи посещение в зоопарк.

По време на екскурзията да се разгледат експо-
зициите на различните групи животни. Да се обърне 
внимание на това кое ги различава една от друга.

На експозицията с бозайници – да се разгледат 
внимателно показаните лисица, бял заек, таралеж, 
язовец. Да се сравни цветът на тяхната козина. Да 
се обърне внимание на съотношението в дължината 
на предните и задните крайници при заека. С тяхна 
помощ той бяга много бързо. Какви са защитните 
приспособления при таралежа? Как намират храна-
та си лисицата и язовецът? Защо заекът и лисицата 
могат да сменят козината си през зимата и лятото? 
Какво им помага това? Как прекарват студените зим-
ни месеци? Да се опише връзката между растенията, 
растителноядните животни и хищниците в предста-
вената експозиция.

Експозицията с птиците – Да се разделят на 
хищни и растителноядни. Как правят гнездата си? 
Кои от тях зимуват у нас и кои отлитат в по-топлите 
страни.

Да се направят изводи
1. Какви са хранителните взаимоотношения 

между разгледаните животни и растения?
2. Какви приспособления имат различните жи-

вотни във връзка със средата, която обитават?
3. Как се хранят?
4. Как прекарват неблагоприятните (студени) 

месеци от годината?
5. Какви промени настъпват с някои от тях 

през зимните и летните месеци?

ЕКСКУРЗИЯ В ПЛАНЕТАРИУМА  
(ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ)

Планетариумът е място, където учениците могат 
нагледно да се запознаят със строежа на Слънчевата 
система, да видят отблизо звездите, Луната и други 
планети.

Безспорно най-интересното нещо  на планетариума 
е  кръглата звездна зала с куполообразен таван, който 
пресъздава точно копие на истинското звездно небе. 
Планетариумът е оборудван със специална техноло-
гия, чрез която се пресъздава движението на небесните 
тела в Слънчевата система. Представлява съвкупност 
от оптика и механика, която позволява точното пре-
създаване на движенията на небесната сфера, на Слън-
цето, Луната и планетите, както и на астрономически-
те обекти и явления. Върху купола на планета риума 
се прожектира истинско копие на звездното небе. 
Учениците ще видят как Слънцето бавно залязва, за да  
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отстъпи място на нощта, която постепенно се изпълва 
с трепкащи звезди, планети, мъглявини, със сновящи в 
небето комети и астероиди.

Учениците ще видят нагледно как се сменят денят 
и нощта, как се върти нашата планета около Слън-
цето. Ще разгледат разположението и големината на 
вътрешните и външните планети от Слънчевата сис-
тема.  Ще се движат във времето и пространството, 
от галактика в галактика, ще наблюдават звездни ку-
пове, черни дупки, гигантски планети и тайнствени 
мъглявини. Освен обясненията на учителя в планета-
риума има озвучение и беседа, която води учениците 
в разглеждания материал.

Под  купола е разположена и обсерваторията, в 
която са монтирани различни по големина  телескопи. 
С тях се извършват наблюдения на истинското небе.

Приложение 2
В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Основни понятия, представени в учебника  
за 4. клас

1. Раздел
Почва – почвата представлява най-горният рох-

кав слой от земята. На места тя достига до 2 – 3 метра 
дебелина. Има важно значение за живота на Земята. 
В почвата се намират корените на растенията. Тя е 
среда на живот за много почвени животни – дъждо-
вен червей, къртица, попово прасе  и др.

Замърсители на почвата – главните замърсите-
ли на почвите са отпадъците от промишлеността и 
бита, отровните препарати, с които се пръскат рас-
тенията за борба с различните вредители по тях. За 
да се запази чистотата и плодородието на почвата, 
трябва да се използват повече естествени торове, 
които се получават от преработката на растителни и 
животински отпадъци.

Термометър – уред, с който се измерва температу-
рата на телата. Термометърът има малко резервоарче, 
пълно с цветна течност, която при затопляне се издига 
нагоре по тръбичката. Тръбичката лежи върху скàла. 
Тя има чертички и числа. Разстоянията между чертич-
ките се наричат деления и с тях се измерва температу-
рата. Температурата на телата се измерва с различни 
термометри Температурата се измерва в градуси по 
Целзий С (от името на шведският астроном Андерс 
Целзий, който пръв предлага такава скала).

Състояние на водата – кипенето е процес на 
бур но изпарение на водата при загряване. Вода-
та кипи, когато достигне 100°С. Преминаването на 
водата от течно в газообразно състояние се нарича 
изпарение. Преминаването на водата от газообраз-
но в течно състояние се нарича втечняване Преми-
наването на водата от течно в твърдо състояние се 
нарича замръзване. Водата замръзва при ОоС. Пре-
минаването на водата от твърдо в течно състояние се 
нарича топене.

Кръговрат на водата – Слънцето затопля водата 
в океаните, моретата, реките и езерата. Под действи-
ето на слънчевата топлина част от водата се изпарява 
и се превръща във водни пари. Когато водните пари 
се издигнат нависоко и срещнат по-студен въздух, 
тогава те се охлаждат, сгъстяват се и се превръщат в 
облаци. Те представляват смес от водни пари и мал-
ки капчици вода. Вятърът мести облаците, малките 
водни капчици стават все по-големи и гъсти. Когато 
станат достатъчно големи, те падат обратно на земя-
та под формата на дъжд. Дъждовната водаовлажнява 
почвата и пълни водните басейни. Оттам тя пак се 
изпарява. По този начин водата в природата се нами-
ра в непрекъснато движение, което се нарича кръго-
врат на водата.

Замърсяване на водата – основни замърсите-
ли на водата в природата са отпадните води от раз-
личните предприятия и заводи, от животновъдните 
ферми, от болниците, от бита и др. Когато такива 
води попаднат непречистени във водните басейни, 
те намаляват разтворения в тях кислород. По този 
начин умират и изчезват много видове живи орга-
низми. Най-опасни замърсители на водата са нефтът 
и предметите, направени от неговата преработка. 
Пластмасите могат дълго време да се задържат във 
водата, без да се разрушат по естествен път. От тях 
загиват много риби и други водни животни. Животът 
на Земята е немислим без вода. Затова тя трябва да 
се пести и да се пази от замърсяване. За да пречист-
ват замърсените води, хората строят пречиствател-
ни станции. В тях замърсената вода преминава през 
филтри и съоръжения. Пречистена, тя отново може 
да се ползва от човека във всекидневието му.

Метеоролог – метеорологът е учен, който проуч-
ва какво ще бъде времето и прави прогнози. За тази 
цел той използва различни методи – проучва снимки 
от сателити, измерва температурата на въздуха и во-
дата и др.

Планетариум – оптичен уред или приспособле-
ние от няколко проекционни апарата, с което се де-
монстрират видимите движения на небесните тела 
върху куполообразен екран; планетарий. 

Замърсяване на въздуха – в резултат от дей-
ността на човека въздухът, който всички ние диша-
ме, все повече се замърсява. Източниците на това 
замърсяване са най-разнообразни. Вредните газове 
и прах, които се отделят при изгарянето на горива-
та, са основните замърсители на въздуха. Те дразнят 
очите, затрудняват дишането и причиняват болести 
на дихателните органи. Най-много прах и дим се от-
делят при изгарянето на въглища и дърва. Въздухът 
се замърсява и по естествен път. Това става при из-
ригването на вулкани, които силно замърсяват въз-
духа с прах и различни газове. Учените разработват 
и предлагат различни начини за пречистването на 
въздуха. За тази цел на комините на големите заводи, 
които отделят вредни газове и прах под формата на 
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дим, се монтират прахоуловители и различни филтри. 
Така замърсеният въздух, преди отново да постъпи 
в атмосферата, се пречиства от вредните вещества в 
него. Хората все повече използват в своите домакин-
ства природния газ, който е много по-безвреден.

2. Раздел
Движение на телата – движението по права ли-

ния се нарича праволинейно движение. Криволи-
нейно движение извършват телата, които не се дви-
жат в права посока. Криволинейно движение, при 
което предметите описват кръг или се движат в кръг, 
се нарича въртене.  Движение, при което едно тяло 
многократно се отклонява вляво и вдясно от първо-
началоно си положение, се нарича трептене

Светлина – всяко тяло, което излъчва свет-
лина, се нарича източник на светлина. За Земята 
най-важ ният източник на светлина е Слънцето. Из-
точници на светлина са нагрятата нишка на елек-
трическата лампа, пламъкът на запалената свещ, 
светещото петно върху коремчето на светулката 
и много други. Звездите също излъчват светлина.   
Светлината се разпространява праволинейно, т.е. по 
права линия.

Сила – под действието на сила може да се проме-
ни скоростта и посоката на движението на телата или 
тяхната форма. Прието е силите да се обозначават 
със стрелка. Посоката на стрелката сочи посоката, 
в която е приложена силата, а дължината ѝ – колко 
е голяма приложената сила. Земята действа на тела-
та, включително и на нас със сила, наречена земно 
притегляне.

Енергията – способността да се извършва рабо-
та. Това означава, че можем да извършваме работа, 
когато имаме енергия.

Глобално затопляне – използването на изко-
паемите горива води до натрупване във въздуха на 
въглероден диоксид. Той е главният виновник за на-
стъпването на един бавен, но опасен процес. Това е 
„глобалното затопляне“. Ако температурата на на-
шата планета се повиши, това ще доведе до топенето 
на полярните ледове и до повишаване на нивото на 
океана, което ще залее големи територии от сушата. 
Това ще промени целият живот на планетата.

3. Раздел
Земя – Земята непрекъснато се върти около своя-

та ос. Това е мислена линия, минаваща през центъра 
на Земята. Тази линия пресича земната повърхност в 
две точки, които се наричат полюси – Северен полюс 
и Южен полюс. Едно пълно завъртане около своята 
ос Земята прави за 24 часа. Това време се нарича де-
нонощие. Така се формират най-късият и най-дъл-
гият ден от годината. Най-късият ден в годината е то-
гава, когато слънчевите лъчи падат под най-голям на-
клон и затоплят най-слабо повърхността на Земята. В 
България той е 21 – 22 декември. А най-дългият ден 

съвпада с вертикалните слънчеви лъчи, които огряват 
и затоплят Земята най-силно. Той е на 21 – 22 юни. 
Има и дни в годината, когато денят и нощта са равни. 
Това са дните 21 – 22 март, и 21 – 22 септември. 

Времето, за което Земята прави едно пълно завър-
тане около Слънцето, се нарича година. Една година 
има 365/366 дни.

Слънчева система – нашата планета Земя оби-
каля около Слънцето заедно с още седем планети. Те 
образуват Слънчевата система. Близките до Слън-
цето планети обикалят за по-кратко време около 
слънцето, а най- отдалечените от него за по-дълго 
време. Планетите в Слънчевата система офици-
ално са 8: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпи-
тер, Сатурн, Уран и Нептун. Осемте планети на 
нашата Слънчева система са разделени на вътреш-
ни, намиращи се по-близко до слънцето, и външни 
–по-отдалечени от него. Четирите вътрешни планети 
(най-близките до Слънцето) са Меркурий, Венера, 
Земя и Марс. Сред тях Земята е най-голяма. Юпи-
тер, Сатурн, Уран и Нептун са четирите външни пла-
нети. Те са много по-големи от Земята и се наричат 
планети гиганти. 

4. Раздел
Хранене на растенията – зелените растения 

произвеждат хранителни вещества. Това е възможно 
благодарение на зеленото багрило хлорофил, което 
се намира в листата на растенията. При изграждане-
то на хранителни вещества взимат участие всички 
части от растението. Чрез корените си то поема вода 
и соли от почвата. Те се придвижват по стъблото и 
достигат до листата. Въглеродният диоксид се поема 
от въздуха чрез специални отвори, разположени по 
листата на растенията. Слънчевата светлина попада 
върху хлорофила на листата и заедно с въглеродния 
диоксид и водата ги превръща в хранителни веще-
ства. При този процес се отделя кислород, който по-
стъпва обратно във въздуха. 

Хранителна верига – Слънцето предоставя на 
нашата планета огромно количество енергия. Тя 
идва под формата на светлина и топлина. Живот-
ните и хората не могат да използват директно тази 
енергия. Само зелените растения са се приспособили 
да я усвояват и да я натрупват в произвежданите от 
тях хранителни вещества. Чрез хранителната верига 
енергията от хранителните вещества на растенията 
се предава и на останалите живи организми, включи-
телно и на човека. Така те получават необходимата 
им енергия. 

Едно- и многогодишни растения – продъл-
жителността на живота на царевицата, пшеницата, 
слънчогледа и на повечето тревисти растения е една 
година. За тях казваме, че са едногодишни, защото 
целият им живот продължава една година. Повече-
то дървета и храсти са многогодишни растения. Те 
цъфтят, дават плодове и семена много години.
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Образуване на въглища и нефт – в продълже-
ние на милиони години мъртвите растения са затруп-
вани от почва. Така те постепенно се превръщат във 
въглища и нефт, които сега ние използваме за горе-
не. В тези горива е запазена енергията, която затру-
паните растения са получили от Слънцето и благода-
рение на него са произвеждали хранителни вещесва, 
необходими за растежа и развитието им. 

5. Раздел
Безгръбначни животни – в тази група влизат 

животни, които нямат гръбначен стълб и опората на 
тялото им е външна. Тук попадат медузите, насеко-
мите, раците, паяците, мидите, охлювите и червеите. 
Раците, паяците и насекомите имат здрава външна 
обвивка, която предпазва тялото им. При мидите и 
охлювите тази роля се изпълнява от здрава черупка. 
Тялото на червеите е покрито със здрава обвивка, 
под която има добре развити мускули. Те осигуряват 
и движението, и по-добрата опора на тялото.

Гръбначни животни – в тази група влизат жи-
вотни, които имат вътрешен костен скелет. Всички 
те имат гръбначен стълб и кости. Един от най-важни-
те органи на гръбначните животни са гръбначният и 
главният мозък. Гръбначните животни са разделени 
на групи – риби, земноводни, влечуги, птици и бо-
зайници. 

Съобщество. Природно съобщество предста-
влява всичките растения и животни, които живеят 
на една определена територия. Има големи и сложни 
съобщества, които включват много растения и жи-
вотни – дървета, храсти, треви, насекоми, птици, бо-
зайници, влечуги и земноводни. Има водни съобще-
ства (сладководни или морски) и сухоземни съобще-
ства. Те са различни за местата с различни условия 
на живот, които предлага средата.

Естествени и изкуствени природни съобще-
ства – има естествени природни съобщества. 
Това са горите, поляните,  реките, езерата, блатата 
и др. Има и изкуствени природни съобщества. Те 
са създадени от човека. Такива са овощните градини, 
засетите със селскостопански култури ниви, пасища-
та и др. 

Защитени територии. С цел да се запази краси-
вата и разнообразна природа в България са създаде-
ни  защитени територии. Има три национални пар-
ка – Рила, Пирин и Централен Балкан, 11 природни 
парка, много резервати, защитени местности и при-
родни забележителности. Със закон в България под 
защита са 534 вида растения и 421 вида животни.

Червена книга – тя е създадена с цел да се опи-
шат растенията, животните и природните место-
обитания, за които има опастност от унищожава-
не или изчезване, в резултат на прекомерната или 
непревилната им експлоатация. В Червената книга 
на България са описани много растения, животни 
и гъби, за които има опасност да изчезнат. Послед-
ното издание на Червената Книга на България е от 
3 тома – Растения и гъби, животни и природни мес-
тообитания.

6. Раздел 
Микроби – организми, които не можем да видим 

с просто око. Те са в домовете, дрехите и телата ни. 
Съдържат се в храната и водата, която поглъщаме, 
както и във въздуха, който дишаме. Има както по-
лезни, така и вредни микроби. Голяма част от тях 
са причинители на заболявания. Когато попаднат в 
човешкия организъм, бактериите, причинители на 
заболявания, започват да се развиват и да отделят 
токсини. Така предизвикват инфекции и възпаления. 
Най-често попадат в гърлото и го възпаляват. Могат 
да засегнат белите дробове (да се развие пневмония, 
ако не се лекува навреме), да попаднат в стомаха и 
червата и да предизвикат разстройсво и повръщане 
и др.

Бактериите са просто устроени. Техните клетки 
могат да бъдат кръгли, пръчковидни. Много от тях 
са и причинители на инфекциозни заболявания при 
човека и животните. Болестотворните бактерии при-
чиняват заболявания като дизинтерия, холера, тиф, 
ангина, тетанус, туберкулоза, чума и др. 

Вирусите са причинители на много заболявания. 
Най-разпространеното от тях е грипът. Други из-
вестни заболявания са едрата шарка, заушката, дет-
ският паралич. Някои от вирусите се разпространя-
ват при кихане и кашляне. Така се предават грипните 
вируси. Грипните инфекции са едни от най-често 
срещаните сред хората. 

Ваксинацията представлява инжектиране в чо-
вешкия организъм на убити или силно омаломоще-
ни бактерии или вируси, които причиняват опреде-
лени опасни заразни болести. Това се прави с цел 
организмът сам да си изработи защита срещу тях. 
Ваксината трябва да бъде поставена навреме и от 
лекар. В България, както и в повечето страни се из-
пълняват програми за ваксинация на малките деца и 
подрастващите, за да се предпазят от инфекциозни 
болести. В резултат на тези ваксинации в света вече 
почти не се срещат такива страшни болести, като 
едрата шарка, детският паралич, коремния тиф и др.
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