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Уважаеми колеги,
Тази книга е част от учебния комплект по предмета човекът и обществото за 4. клас, който включва учебник в хартиен и електронен вариант, учебна
тетрадка. Тя е важен пътеводител за учителя в процеса на обучение и му позволява успешно да постигне целите и да реализира изискванията на учебната
програма по предмета в съответствие с държавния
образователен стандарт.
Дидактическата система на учебно-методическия
комплект (УМК) по човекът и обществото на издателство „Анубис“ за 4. клас предлага решаване на
актуални образователни задачи в контекста на непрекъснатото образование, свързани с развитие на
мотивационната сфера на учениците, на обкръжаващата ги действителност, със стимулиране на словесно-логическото им мислене и творчество. Формиране
на отношение към света, в който живеем. От значение е у децата да се изгради една цялостна картина за
социалната и природната среда, да се постигне осъз
наване на разнообразните връзки между явленията и
процесите от обективната реалност. Важно е също
така да се развият способности за самоизменение и
саморазвитие, както и нравствени качества, които са
предпоставка за реализация на личността, за успешно интегриране към обществения живот.
Включените в учебника и учебната тетрадка текстове и упражнения разширяват знанията за историята и природата в родната страна, съдействат за
възпитаването на учениците в патриотичен дух, за
формиране на българска гражданска идентичност, за
усвояването от тях на социално приемливи норми и
правила на поведение.
Главна особеност на комплекта е съчетаването
на методи и подходи за решаване на методическите
проблеми с утвърдени и доказали своята практичес
ка стойност принципи на съвременната педагогика и
дидактика.
Чрез разнообразно предметно съдържание учениците усвояват нови знания и умения, търсят отговор
на възникващите у тях въпроси. Учебната програма е конструирана с отчитане на психологическата
специфика на децата от тази възрастова група. Това
съобразяване с възрастовите особености и психологическия модел на учениците прави успешен процеса
на обучение.
Основната цел на УМК по предмета е да осигури
условия за реализиране на ефективен учебен процес
в две посоки: съдържателно-информационно и организационно-технологично.
В основите на построяването на учебния курс е заложена методическата концепция за целенасочена и
систематична работа по формирането у учениците на:
• култура на умствения труд
• знания и умения (да идентифицират познавателните обекти, да наблюдават, да сравняват, класифи-

цират, обобщават, да разкриват причинно-следствени връзки и зависимости, да мислят самостоятелно,
да се ориентират в закономерности и др.)
• самоконтрол
• самооценка.
Този подход създава условия за формиране на универсални, общоучебни действия и определени личностни качества (отзивчивост, акуратност, толерантност, отговорност, дисциплинираност и др.); умения за
самостоятелно търсене и обработка на информация, в
т.ч. чрез ползване на информационни технологии; умения за общуване, сътрудничество, за съвместно договаряне на дейностите, за разпределяне на функциите,
за работа в екип, за определяне на собствения принос
в общия постигнат резултат в учебната дейност.
Възприетият методически апарат формира гъвкаво, критично и вариативно мислене. Той има за цел
да усъвършенства системата от основополагащи логически умения на децата: да разбират учебния материал, самостоятелно да планират своите усилия за
решаване на поставените задачи с различна степен на
трудност, да избират рационални алгоритми и похвати за учебни действия. Цел на ученика е да овладее
умения за самостоятелно учебно познание и практика, да припознае ролята на изследовател, способен на
самообучение, това ще мотивира неговата активност
и заинтересованост. Усилването на вниманието към
творческите дейности е свързано в голяма степен от
индивидуалността на всеки ученик.
Учебният предмет позволява осъществяването
на интеграция между придобиваните знания, сполучливо реализиране на вътрешнопредметни, междупредметни и транспредметни връзки. Това издига
учениците на метакогнитивно равнище, формира
светогледа им, ценностната им система, екологичното им мислене, създава условия за здравословен
и безопасен начин на живот, за адаптиране към общокултурното богатство, единство на обществото и
етнокултурното многообразие.
Водещата методологична идея на интердисциплинарния предмет човекът и обществото е за единство
и многообразие на социалния и природния свят и
техните компоненти. Реалният свят се интерпретира
като природно-културно цяло, в което съществена
роля играе човекът.
В книгата за учителя се съдържат: допълнителни
учебно-методически материали, календарно-тематично планиране, указания за разработки на план-сценарии на съдържанието на предвидените по учебна
програма уроци. Книгата е синтез от съвременните
постижения на дидактико-методическата и психологическата наука и дава методически насоки за рационалното протичане на учебно-възпитателния процес.

Авторите

НАУЧНА ОБОСНОВКА НА РАЗРАБОТЕНОТО УЧЕБНО
СЪДЪРЖАНИЕ В МЕТОДИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКТ
Интердисциплинарният предмет човекът и обществото в 4. клас изпълнява важни социализиращи
функции по отношение на личностното развитие на
учениците в прехода към качествено различния в
психолого-педагогически аспект нов възрастов етап
в 5. клас. Той се вписва основно в структурата на две
широки съдържателни полета – културно-образователните области Обществени науки и гражданско
образование и Природни науки и екология. В действителност предвиденият по програма учебен материал се интерпретира в реалния учебен процес в много
по-широки измерения чрез възможностите за междупредметен и транспредметен синтез. В един учебен
предмет в достъпна форма се интегрират и систематизират знания за човека, обществото, географската
среда, за най-значимите събития в историята на българската държава, което позволява цялостно и многоаспектно да се изучават обекти, процеси, явления.
Той е логично продължение на всичко, което е усвоено по околен свят в първи и втори клас и човекът и
обществото в 3. клас.
Същевременно курсът изпълнява важна пропедев
тична функция, свързана с по-нататъшното изучаване на предметите история и цивилизации и география
и икономика в следващите етапи на обучение. В това
отношение са застъпени приемствени и перспективни
връзки, които съдействат за духовно-нравствено развитие на личността на учениците, изграждане у обучаващите се на цялостна картина за света и определяне
на мястото на човека в него, формиране на съзнание
за българска и европейска идентичност, на гражданска култура. Те осмислят ролята си в съвременното
динамично развиващо се, глобализиращо се общество, осъзнават се като част от човечеството като
цяло и част от различните микросоциални общности,
приобщават се към общочовешките и националните
ценности и традиции. В рамките на този предмет благодарение на интеграцията на естествено-научните и
социално-хуманитарните знания учениците могат успешно да решават задачи, свързани с екологичната им
подготовка и възпитание, да си формират система от
позитивни социални ценности и идеали, да развиват у
себе си родолюбиви чувства, загриженост за околните, разбиране на различното и др.
В процеса на индуктивно учене, свързано с откриване на нови научни истини, се осъществява преход
от емпирични, фрагментарни, разпокъсани знания
към добре систематизирани обобщения, издигащи
учениците на научнотеоретично и метакогнитивно
равнище. Благодарение на индивидуализирания и диференцирания подход в обучението, на мотивиращия
децата изследователски, модел на познание ученето

прераства в продуктивен от гледна точка на крайните
резултати интерактивен процес.
Водещата методологична идея в курса човекът и
обществото е за единство и многообразие на действителността, която ни заобикаля. Многообразието
като форма на съществуване на света ярко се разкрива и в социалната, и в природната сфера. Специално внимание се отделя на запознаването на учениците с многообразието в природната и социалната
среда.
Годишният брой часове за изучаването на предмета в 4. клас е 34 часа. От тях 48% са предназначени
за уроци за разработване и усвояване на нов учебен
материал, 46% – за уроци за затвърдяване на знанията и уменията, както и за тяхното обобщаване и систематизиране (13+2 часа), 6% от учебното време са
за диагностика на входното и изходното ниво. Учебното съдържание е структурирано в осем тематични
раздела: България в Европа, Природни области в
България, Богатствата на България – природа и
хора, Българската държава след Освобождението, България и българското общество през ХХ век,
Европейският път на България, Българските приноси и София – съвременна столица.
При успешното усвояване на предвидения по
учебна програма материал по предмета се постигат
конкретни резултати.
1. Развиват се мотивационната сфера на личността,
нейният интерес към природните и социалните явления, като ученето придобива личностен смисъл.
2. Оценява се приносът на България в историята на
света и се формира чувство на патриотична гордост у учениците.
3. Формира се позитивно отношение към България,
към родния край, природата, историята и културата на страната ни, уважение към етнокултурното
многообразие, българска национална и европейска идентичност.
4. Изграждат се умения за анализ и разкриване на
причинно-следствени връзки и зависимости в обкръжаващата ни действителност.
5. Развиват се индуктивни логически умения у учениците, с помощта на които се надгражда понятийният ѝ апарат и се обогатява системата от понятия, с които оперира.
6. Усвояват се достъпни алгоритми за самостоятелни изследвания в природата и обществото,
за решаване на творчески проблеми с различна
степен на сложност, включително с помощта на
съвременните информационни технологии.
7. Развиват се навици за сътрудничество с по-възрастните хора и връстниците в многообразни со5

циални ситуации; за упражняване на самоконтрол
и за адекватна самооценка в дейността.
8. Усвояват се основите на екологичната грамот
ност, както и елементарни правила за нравствено,
социалноприемливо и отговорно поведение в при
родата и обществото и др.
Програмата дава възможност да се организират
екскурзии до природни и социални обекти, музеи, га
лерии и др.
Като цяло обучението по предмета човекът и об
ществото в трети клас е ориентирано към овладяване
на базисни знания, умения и отношения за природа
та и обществото на България, към формирането на
достъпни социални и граждански компетентности у
учениците.
Всеки разтвор от учебника съдържа по една
урочна единица за нов учебен материал с примерна
структура:
• заглавие на темата
• информация по логически развиващ се план и
илюстративен материал – рубриката Днес научих
• рубриката Въпроси и задачи за първично зат
върдяване на новите знания
• материали в рубриката Да знаем повече.
Уроците за затвърдяване са структурирани по
следния начин:
• заглавие на темата
• мотивиращ диалог между Ани и Боби с цел съз
даване на подходяща емоционална нагласа за часа
и провокиране на интерес към темата на урока
• система от усложняващи се въпроси и задачи
за упражнения от учениците с цел приложение на
знанията за решаване на различни интелектуални
и практически проблеми, съчетани с илюстрати
вен материал.
Уроците за обобщаване и систематизиране на
учебния материал включват:
• разнообразни въпроси и задачи за изпълнение,
за индивидуална или групова работа, за самокон
трол и самооценка
• задачи за определяне на историческа хроноло
гия чрез използванета на линия на времето
• мисловни карти за цялостно обобщаване на ма
териала по съответния раздел от учебното съдър
жание
• картинна линия на времето.
В уроците за затвърдяване и обобщаване учени
ците се упражняват да работят не само с текстове, но
и с графични изображения от различен вид.
Учебната тетрадка съдържа богат и разнообра
зен дидактичен материал за работа към всеки от уро
ците за нови знания и за затвърдяване, както и тесто
ви задачи за диагностика на постигнатото равнище на
усвояване към уроците от контролен тип. Задачите в
6

учебната тетрадка са разнообразни: за конструиране
на текстове или изречения с пропуснати логически
звена; за таблично систематизиране на материала; за
определяне на съответствие; за групово диференци
рана работа по проекти с изследователски характер
или подготовка на табла, настолни книги, портфолио;
задачи с междупредметен характер. Включени са и
кръстословици, занимателни игри, задачи с опора
върху изображения, различни инструкции със съвети
за рационално учене, речникова работа и др.
Електронният учебник представя не само елек
тронната версия на съдържанието, което е предвиде
но за задължително изучаване в съответствие с дър
жавните изисквания, и доста допълнителни ресурси
за разширяване и развитие на любознателността на
децата и техните интереси; легенди; разкази; приказ
ки; видеофрагменти; филми; аудиофайлове; разно
образен илюстративен материал; мултимедийни пре
зентации; дидактични игри и електронни тестове.

Нормативни основания за разработването
на учебния комплект
Закон за предучилищното и училищното обра
зование от 1 август 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 79 от
13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., бр. 58 от
18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния
план
Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразовател
ната подготовка (Обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.)
Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала (Обн. – ДВ,
бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)
Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образо
вание (Обн. – ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от
11.10.2016 г.)
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на ре
зултатите от обучението на учениците (Обн. – ДВ,
бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обу
чението на учениците, ДВ бр. 78 от 29.09.2017 г., в
сила от 29.09.2017 г.
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование (Обн. – ДВ,
бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищ
ното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 12 и бр. 46 от 2017 г., ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г.)

ОБЩА ВЪЗРАСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИЦИТЕ
В ПРЕХОДА 4. – 5. КЛАС
Към учениците, които завършват началния етап
от образователната подготовка е необходим специфичен педагогически подход, който отчита динамично настъпващите качествени промени в психо-социалното им развитие. Възрастовият преход на
децата към 5. клас е един от най-трудните периоди,
а много често и преломен, кризисен период в училищното обучение, свързан с интензивно съзряване
и преустройство във всички психически процеси у
личността, с кардинални изменения в детския организъм във връзка с биологичното съзряване, с адаптация към новата социална среда в условията на информационен бум и акселерация.
В когнитивното развитие на учениците във възрастта 10 – 12 г. се наблюдават съществени изменения. При тях емпирико-интуитивният подход при
решаването на учебни задачи се сменя с дедуктивен подход, т.е. налице е преход от стадия на конкретните към формалните мисловни операции. Нагледно-действеното и нагледно-образното мислене
постепенно започват да отстъпва място на абстрактно-логическото. При все че тяхното мислене не е чак
толкова абстрактно и системно, в сравнение с това
на учениците от следващите етапи на обучение, то
е забележимо по-различно от това на децата от първи до трети клас. Отличителна негова особеност е,
че става рефлексивно, т.е. осъзнато. В познавателната сфера на учениците е налице високо равнище
на учебна активност, съчетана със стремеж към самостоятелност. При тях са сформирани най-важните универсални учебни действия. Те са способни да
оперират с научни понятия, да отделят съществените
признаци на изследваните познавателни обекти, да ги
сравняват, обобщават, класифицират. У тях са формирани основите на една добра култура на умствения
труд, свързана с богати възможности за систематизация на учебния материал, за пренос и използване
на знанията в нови ситуации, защото мисленето им
е гъвкаво. Променят се характеристиките на основните логически операции. Анализът във възрастов
аспект преминава различни етапи: частичен, комплексен и накрая системен; синтезът от елементарен,
сумиращ става все по-широк и сложен; сравнението
предполага разкриване на сходство, подобие, идентичност между обектите, а не само различие между тях, и то на база съществени признаци. Важно е
за този момент от обучението учениците да усвоят
умение да сравняват по план. При класификацията
емпирическият подход се заменя с теоретичен, т.е.
логическото деление става с ориентация на ученика
по съществени, инвариантни признаци на предметите, процесите и явленията, които се изучават. До-

брите параметри на умствената им продуктивност
се проявяват в умението им да съхранят учебната си
активност, работоспособността си в течение на целия урок. Адаптират се към учебните натоварвания
с разнороден характер. Приобщават се успешно към
темповете на работа на класа като цяло.
Възприемането при учениците от тази възрастова
категория става все по-осмислено, диференцирано и
избирателно. Те умеят да разграничават същественото от несъщественото, главното от второстепенното.
Интерпретацията започва да заема все по-голямо
място при техниката за възприемане. От значение е
ученикът да може самостоятелно да обяснява изследваните познавателни обекти.
Радикални промени настъпват и при запаметяването на учебния материал. Механичното запомняне, което е характерно за по-малките, отстъпва своето място
на осмисленото, словесно-логическо запомняне, което се определя на свой ред от владеенето на рационални похвати и техники за запомняне (напр. отделяне в
текстовете на логически опорни точки; обособяването на логически смислови групировки и поставянето
им в определени отношения помежду им; построяване
на логическа схема на учебния материал чрез работа
по план, чрез структурно-логически схеми, мисловни
карти, чрез таблично систематизиране на информацията, търсене на аналогии при сравнение, запомняне и
възпроизвеждане на абстрактен материал, напр. определения, изведени по индуктивен път и др.). Наред със
зрителната памет се развиват и другите разновиднос
ти: слухова, двигателна и емоционална.
Въображението при учениците в 4. клас е не само
пресъздаващо, въз основа на конкретни опори, но и с
елементи на творчество.
При децата от 4. клас е налице позитивна учебна
мотивация. Те проявяват интерес към допълнителни
източници на знания. Вдъхновението и изследователската дейност, свързани с мотива за самообразование, ги стимулират в процеса на обучение. Един от
източниците за повишаването на ефективността
на обучението е целенасоченото формиране на
мотиви за усвояване на учебния материал. При
удовлетворяването на познавателните потребности
у учениците у тях се формират устойчиви интереси
по отношение изследването на обкръжаващия ги свят
и положително отношение към изучаваните учебни
предмети. В тази възраст децата започват да оценяват и практическата стойност на знанията, значението им за тяхната жизнена реализация. В обучението
е важно да се създават ситуации на успех в учебната дейност, което има мощен стимулиращ ефект
за учениците и е тласък за тяхното развитие.
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Учителите, работещи с децата от 4. клас, трябва да умеят да поддържат и развиват вниманието на
учениците по време на урока – както волево, така и
неволево. Важен е методическият подход, както и
достъпността на учебното съдържание. От значение
е разнообразието и занимателността при решаването
на задачи с различна степен на сложност. Вниманието
на учениците би следвало да бъде достатъчно съсредоточено и устойчиво, с оптимален обем и разпределеност, а това се постига, когато те проявяват максимална интелектуална и двигателна активност. Важно
е да се подчертае, че емоциите и чувствата на децата, интересите и потребностите им дават отражение
върху тяхното внимание. Всичко, което предизвиква
силни преживявания у тях, приковава вниманието им,
грабва ги, вълнува ги. Постепенно потребностите от
общуване с връстниците и от самоутвърждаване в референтните микросоциални общности се превръщат в
доминиращи в преходната възраст.
Активност и самостоятелност учениците проявяват не само в познавателната, но и в социалната
дейност. Нова е тяхната личностна позиция по отношение на учебната дейност, която предстои да
бъде извършена. В нея те участват, ориентирайки
се по свой начин, разбирайки смисъла на ученето
си, участието на волята за успешното финализиране
на всички дейности. Нова е също така личностната
им позиция по отношение на училището, учителите,
връстниците. Всички тези промени в личността са
проявление на желанието и потребността на учениците да навлизат успешно в света на възрастните, да
придобият автономност, да постигнат самопознание,
самосъзнание, да бъдат равноправни и зачитани от
другите хора в междуличностните контакти с тях, да
подходят самостоятелно, конструктивно и отговорно
при решаването на всяка задача, да упражняват самоконтрол.
При взаимодействието с учителите децата установяват адекватни ролеви отношения, както в уроците,
така и в извънкласните дейности. При тях е налице
стремеж да се съобразяват със социалните и етичните норми на поведение и общуване. Към учителя се
отнасят с необходимото уважение. Емоционалното
им състояние в училище е относително устойчиво.
Ако се наблюдава в някои случаи дезадаптация, то тя
произтича не толкова от психо-физиологични фактори, а най-вече от социално-психологически. Задача
на класния ръководител е да знае в какви обединения
влиза ученикат и какъв е неговият социален статус
в съответните групи. От значение са здравите, трайни връзки на съпричастност и приобщеност на всяко
дете към микросоциалната общност от съученици в
училище, наличието на благоприятен социално-психологически климат и благополучни взаимоотношения. Неуспехите в учебната дейност, неумението да
се учи и отпадането на учениците от образователния
процес, емоционалният дискомфорт в групата обу8

славят вътрешното им отдръпване от училището,
превръщат децата в аутсайдери, тласкат ги по пътя
на девиантните и деликвентни прояви.
Като цяло при тази възрастова категория липсват
изразени противоречия между изискванията на учителите и родителите, между изискванията на възрастните и възможностите на учениците. Емоционално
положително децата в тази възраст се отнасят към
своите връстници. Все по-голямо значение за тях
придобива мнението на съучениците им. При идентификациите започва да се забелязва преориентация
от еталоните на поведение на родителите, на възрастните към тези на връстниците им.
Самооценката на учениците в 4. клас придобива все
по-устойчив характер и става все по-адекватна. Ако тя
е завишена или занижена, при децата възниква или излишна самоувереност, некритичност, или пък недостатъчна увереност в действията, комплекс за малоценност, които се нуждаят от педагогическа корекция.
На учителите от началните класове можем да
предложим примерна програма за индивидуална работа по превенция и преодоляване на различни проб
леми, включваща три основни направления за помощ
и педагогическо стимулиране.
1. Усъвършенстване на възпитателно-образователната работа с класа, свързано със създаване на:
• позитивни междуличностни взаимоотношения
и благоприятен психологически микроклимат в
класа, премахване на тревожността и психологическите пренатоварвания
• положително стимулиране на обучаващите се
• позитивни емоционални взаимоотношения в
групата
• унифицирани модели на изискванията към децата от страна на родителите и учителите чрез сътрудничеството семейство – училище.
2. Подпомагане на ученика в личностното му
развитие:
• индивидуална работа по преодоляване на несъвършенствата и дефицитите в интелектуалната,
естетическата, нравствената и емоционално-волевата сфера на личността
• включване на учениците в активна учебно-изследователска дейност на база техните положителни интереси и склонности
• организация на успехите на учениците при реализирането на училищните програми по различните предмети
• превъзмогване на негативната мотивация за учене (разработване и практическо реализиране на
учебно-тематични планове: Кой съм аз; В света
на труда за професионално ориентиране; Аз избирам; Мога да успея; Нека се запознаем; Тайната
на моето аз; Учим се да работим в екип; Какви
са човешките емоции с използване на картички

пиктограми за разпознаване на чувствата; Как да
превъзмогваме гнева и конфликтите?)
• дискретно ръководство на неформалното общуване на ученика с неговите връстници от класа на
база положителните качества на личността
• умело ръководство на груповите учебни дейности чрез прилагане на индивидуален и диференциран подход (адаптационни игри за привикване към
новите социални условия в 5. клас; корекционни
програми за развитие на увереност у децата и премахване на страховете и напрежението у тях; превъзмогване на конфликтните форми на поведение
чрез упражнения за снемане на враждебността и
преодоляване на социалната експанзивност; упражнения за тренинг по усвояване на комуникативни умения Учим се да общуваме и др.)
• прилагане на разнообразни методики с цел диагностично проучване и подпомагане на учениците
в образователната им подготовка.
3. Изменение на установените типове семейни
взаимоотношения и възпитателния им ефект:
• работа по издигане на педагогическата култура
на родителите и промяна в установените типове
семейни взаимоотношения: провеждане на срещи,

семинари, практикуми, организиране на беседи и
дискусии (напр. за родителския авторитет, за ролята на смарт обучението в съвременното училище,
за нетрадиционните педагогически подходи и др.)
• реализиране на индивидуални и групови консултации с родители и др.
• насърчаване на родителите за активно участие
във възпитателния процес, създаване на възпитателни ситуации в семейството
• индивидуално подпомагане на родители при
формирането и утвърждаването на социално приемливи и преодоляване на отрицателни качества
при децата
• премахване на липсата на контрол и безнадзорността в семейното възпитание и оптимална организация на дневния режим на учениците
• подпомагане на разумна организация на общуването и дейностите на детето (игрова, трудова,
учебно-познавателна и изследователска и др.) в
семейството
• мерки по превъзмогване на дисхармонични семейни взаимоотношения с негативен ефект и реабилитиране на възпитателните функции на семейната среда.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Принципът за индивидуалността е основен съдържателен компонент на индивидуално ориентирания
подход в обучението.
В практиката на съвременните училища се забелязват следните тенденции при осъществяването на
индивидуалния подход:
• отчитане на индивидуалните особености на учениците и на техните когнитивни стилове, стилове
на учене, мотивация за дейност и адаптиране на
обучението към тях
• подготовка на индивидуални варианти на учебни задачи и възлагането им при работа с различни
контингенти обучаващи се
• персонализирането на съдържанието на учебната дейност се базира върху силните страни от личностния познавателен и практически потенциал на
ученика и предполага работа с различен темп
• оказване на помощ с цел изравняване на постиженията на основната част от обучаващите се
• индивидуалният подход към децата се основава
на педагогическия опит и интуицията на преподавателя
Принципът за индивидуален подход изисква да се
създават оптимални условия за успешно обучение на
всеки ученик. Този принцип е въплъщение на идеята
за природосъобразност в обучението. Реална и ефек-

тивна педагогическа дейност не може да се постигне,
ако при групово организираното обучение се игнорират природните заложби на развиващата се човешка
индивидуалност. Те се проектират върху качеството
на осъществяваната учебна дейност и върху резултатите ѝ. В педагогическия процес е необходимо правилно и разумно разбиране на природата на отделния
индивид и съобразяване с нейните особености и нужди. И това е така, защото няма „абстрактен учeщ се“,
а личност с конкретен жизнен и учебен потенциал.
Природните дарби не са достатъчни за хармоничното
съзряване и развитие на човека и се нуждаят от пълно и всестранно педагогическо съдействие. Според
грузинския учен Ш. А. Амонашвили“... ако Вселената
действително е безгранична и безкрайна, то личността
е единственият жив модел на тази безграничност и
безкрайност. Няма предели за способностите на младия човек, ако педагогът проявява към него оптимистично и творческо отношение“. Той трябва да бъде
научен да вижда себе си сред другите, да се стреми
към самообразование, самоопределение.
Традиционната училищна система на обучение
предпоставя унификация в педагогическия процес.
Стандартизираният подход не води до оценка на
междуиндивидуалните и вътрешноиндивидуалните
различия. При авторитарната система на дейност
9

според Д. Кацаров „индивидуализирането на обучението е само една неизпълнима мечта“ и е възможно
единствено, при условие че се предостави свобода на
учащите се в образователната среда.
Фрапиращ недостатък на обучението е, че цялостната проектирана дейност е подчинена на представата за една „въображаема личност“, „тип“ личност, а
не на потребностите и интересите на действителната
личност. Освен социална поръчка в обучението има
и индивидуална такава. Не може да се противодейства на неуспехите в учебния процес, да се развиват
способностите на учениците, ако се пренебрегват
психофизиологичните условия за тяхното развитие,
колебанията им в отношението към ученето, дееспособността на интелектуалните и други природни
функции.
В обучението е особено важен дидактическият
профил на учащия се (М. Андреев). На училището
не може да се гледа като на фабрика, която работи с
едни и същи суровини и която произвежда еднороден
продукт. По природа едни деца са надарени с повече
интелект, други – с памет, трети – с наблюдателност,
четвърти – с въображение и т.н. Индивидуалните
различия между учениците от една и съща възраст са
повече или по-малко изразени. Всичко това изисква
учителят да видоизменя подхода си и да го съобразява с нуждите, потребностите на учениците. Усвояването винаги е индивидуален процес.
За учителя е важно да познава историята, еволюцията на личността на ученика. Един ретроспективен
поглед към индивидуалната биография на обучаващия се, съотнесен с актуалните му учебни постижения, е солидна база за прогнозиране на тенденциите
в бъдещото му развитие. Изключително важна роля
за цялостно и всестранно опознаване на учениците
имат педагогическите консилиуми. Ценни сведения
се получават чрез осъществяваните системни наблюдения над дейността и поведението им, чрез провеждането на индивидуални и групови събеседвания и
особено чрез изучаване на продуктите от дейността
им. Ако се подходи индивидуално, няма да има т.нар.
„слаби“ ученици. Индивидуализацията на обучението е несъвместима с твърдото групиране на децата по
равнище на учебни постижения.
Динамиката в развитието на ученика е доста интензивна, поради което не се препоръчва учителят
продължително време да работи с групи с хомогенен
състав. Желателно е те да са хетерогенни, с потенциал за взаимовлияние и личностно обогатяване там,
където има дефицити.
Преобладаващата част от изследователите са на
мнение, че най-важните свойства на учeщата се личност са:
• обучаемост (характер на протичане на мисловните процеси, познавателна и практическа самостоятелност, равнище на волевото развитие,
отношение към ученето, работоспособност, темп
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на придвижване, внимание, въображение и др.);
• обученост (равнище на знанията, уменията, владеенето на методи за научно познание, опита за
творческа дейност, ценностна позиция)
• познавателни интереси (ситуативни, аморфни,
устойчиви).
Факт е, че учениците по различен начин усвояват
информацията и способите за дейност. Постиженията и успехите им произтичат от начина им на учене,
от това доколко той е рационален или нерационален.
Академичните им постижения са несравнимо по-високи, при положение че има адекватност между технологията на преподаване и индивидуалния стил на
учене и познание. Учителят трябва добре да е ориентиран в различията между учениците при обучението.
Напоследък в педагогическата практика вниманието
се заостря върху съобразяването с индивидуалните
им особености при осъществяваните дейности и това
ще помогне на учителите да станат по-сензитивни,
по-чувствителни към неповторимостта и спецификите на индивидуалните познавателни стратегии.
Недостатъчно внимание се отделя на формирането
на желаните индивидуални особености, на корекцията на негативните черти на характера, възприемането, мисленето и на формирането на индивидуален
стил на учебна дейност на обучаващите (А. А. Кирсанов). Най-големите грешки са свързани с прилагане
на неточен подход, подценяване на интелектуалните
възможности, налагане на учене чрез принуда, несъобразено със свойствения за тях стил на познание.
Ето защо се налага да говорим за развитие на принципа за индивидуален подход в образованието, който
изисква безусловно отчитане на индивидуалността,
нейното съхраняване и стимулиране. Там, където
тя се потиска или пренебрегва, там образованието
и развитието не протичат оптимално. Принципът за
индивидуалност безспорно еволюира в световната
педагогическа мисъл и практика: от разработване и
приложение на класическия дидактичен принцип за
индивидуален подход до развитие на идеите за индивидуализация и диференциация на обучението в
един по-нов, социално детерминиран контекст, за
да се стигне до изграждането на цялостна педагогическа концепция за личностноориентирания учебен
процес, при който най-важна е индивидуалността на
обучаващия се, внимателното и грижливо отношение
към вътрешния свят на личността. Основна формула
за успеха при преподаването става формулата търпение и такт, проявявани от учителя.
По-пълното осмисляне на принципа за индивидуалност е и следствие от съвременното подреждане на
приоритетите при конструирането на основните цели
и съдържание на обучението: важно е не само задълбоченото, качествено усвояване на научната информация по предмета човекът и обществото, но и как
е организирано изследователското обучение, как де-

цата усвояват опит за творческа дейност, ценности,
убеждения, как се издигат на едно по-високо, метакогнитивно равнище на познание, свързано с интересите, мотивацията, светогледа на личността и не на
последно място подмогащ прехода към следващите
етапи на обучение.
В тази връзка бихме искали да ви препоръчаме
няколко практически насоки в помощ на осъществяване на процеса:
• признаването на човешката индивидуалност за
висша ценност в педагогическата дейност
• насочване на обучението към саморазвитие и
самореализация на учeщите се в различните видове дейности, интерпретация на интересите и
потребностите на развиващата се личност като
приоритетни образователни цели
• акцентиране върху свободата при осъществяването на педагогическия процес
• ориентация към субект-субектни отношения
между учителите и учeщите се
• подчертаване на активнотворческата роля на
учeщия се в многообразния процес на познание и
практика
• включване на ученика в търсещи дейности, даващи възможност за когнитивно и емоционално
проявление
• формиране на чувство за уважение, алтруизъм,
толерантност към различността, формиране на
критична и креативна нагласа на съзнанието.
В педагогическата практика в течение на много години индивидуалният подход се е разглеждал главно
като средство за противодействие на неуспехите на
учeщите се в осъществяваната дейност. От началото
на 50-те години на ХХ в. принципът за индивидуален подход в педагогическата дейност се обосновава
по-задълбочено и разностранно като неговата трактовка се обогатява. На него не се гледа вече единствено като на средство за решаване на проблеми.
Важно е да се подчертае, че диагностиката на индивидуалните особености се приема за отправен пункт,
за начално условие при осъществяването на индивидуален подход. В изследванията на различните автори се характеризират различията между обучаващите се по такива показатели като: обучаемост, реални
учебни възможности, равнище на обученост, темп
на усвояване, индивидуален стил на учебна дейност.
В този смисъл индивидуализацията на учебния процес предвижда създаване в обучението на такива условия, при които всеки учeщ се би могъл хармонично
да се развива в съответствие със своите индивидуални възможности, склонности и интереси.
Определят се 3 равнища на индивидуализация в
обучението.
Първото равнище се реализира чрез отчитането
на общите особености на учeщите се на различни
етапи от тяхното обучение и развитие.

Второто равнище се осъществява чрез диференциран подход.
Третото – чрез индивидуален подход.
В този смисъл и Пл. Радев твърди, че „индивидуализацията е докрай доведена диференциация“. Индивидуализацията формира положителна само
оценка
у учениците, превръща ги в успяващи, обезпечава
възходящата им социална мобилност, подпомага
тяхното образователно, личностно и професионално
ориентиране.
Необходимо е да се прави разграничение между понятието индивидуално обучение и индивидуализация на обучението. Индивидуалното обучение
предполага самостоятелна работа на учениците, усвояване от тях в едно и също време на еднакъв учебен материал. Индивидуализацията означава всеки
ученик по различен път да върви към изпълнението
на учебните задачи, с различен темп, решавайки различни по сложност задачи.
Индивидуализацията на обучението предполага
определена технологична система за реализиране на
педагогическата дейност: използването на персонифицирани учебни планове и програми
• изготвяне на индивидуални и групови варианти
за възлагане на учебни задачи в рамките на хетерогенни групи от ученици
• използването на програмирани учебни материали (учебници, пособия, тестове, игри, портфолио
и др.), даващи възможност за осъществяване на
индивидуална траектория на познание
• преминаване на обучението в ускорен или забавен темп
• условно групиране на учениците в съответствие
с техните индивидуално-типологични особености
• разпределение на ролите при груповата учебна
дейност според индивидуалните им заложби
• систематично издигане на значението на самостоятелната и креативната дейност на учещите
се при многообразните форми от съчетания за организация на педагогическия процес (фронтални,
групови, индивидуални) и т.н.
Индивидуализацията на обучението улеснява изпълнението на учебните програми от всеки ученик,
запазва и стимулира по-нататъшното развитие на неговата индивидуалност, неговите потенциални възможности.
Изключително богата характеристика на индивидуалните стилове на учене и познание прави проф.
И. Иванов. Той предлага многообразни стилове за
учене въз основа на модели на различни изследователи, които би следвало да се идентифицират, разпознават от педагозите, за да може те да внасят необходимата вариативност в преподавателската си дейност
в съответствие с тях.
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Таблица № 1. Стилове на учене
Автори

Стилове на учене

Силверман
и Фелдер

екстроверти – интроверти; сетивни – интуитивни; мисловни – чувстващи; разсъдливи – възприемчиви
визуален, вербален, индуктивен, дедуктивен, активен, рефлекторен, последователен и глобален

Д. Колб

дивергенти, конвергенти, асимилатори и акомодатори

П. Хъни и А. Мъмфорд

активисти, рефлектори, теоретици, прагматици

Д. Маккарти

иновативни учещи се, аналитични учещи се, здравомислещи учещи се, динамични
учещи се

Ричман и Граша

зависими личности, независими личности, колаборативни личности, конкурентни
личности, участващи личности, странящи личности

Т. Армстронг

пространствено-визуален тип, кинетичен тип, ориентиран към езика учещ се и
логичен (аналитичен) учещ се

Х. Гарднър

музикална интелигентност, телесно-кинестетична, лингвистична, пространствена,
логико-математическа, интерперсонална и интраперсонална интелигентност

К. Юнг

Успяващите и опитни личности съумяват да
приспособят стила си на учене към спецификата на
изучавания учебен материал или ползват по-широк
диапазон от стратегии. Очакваните ефекти от индивидуализацията, от съобразяването с индивидуалните
когнитивни стилове на учене при децата са следните:
• ранна превенция и корекция на неуспехите им в
познанието и практиката
• развитие на техните общи и специални интелектуални способности (обучаемост)
• формиране на съответна култура на умствения
труд
• ученето е по-леко и привлекателно; стимулира
се положителна мотивация за дейност и интереси
у личността
• те се заинтригуват от учебната дейност и ученето им става по-интензивно и по-продуктивно, като
ефектът от него става по-устойчив.
Учебната дейност на учениците се характеризира с изключително големи индивидуални вариации.
Според А. В. Хуторски тя представлява персонален
път за реализиране на личностния потенциал на всеки
учещ се в образованието, на неговите способности.
За да се индивидуализира обучението на учещите се,
според него трябва да им се предоставят следните
възможности:
а) да определят личностното си отношение към
изучаването на различните учебни предмети;
б) да издигат свои специфични цели при изследването на всеки конкретен познавателен обект, тема
или раздел от учебното съдържание;
в) да избират най-целесъобразни организационни
форми и темпове на обучение;
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г) да използват тези методи, похвати и техники на
обучение, които най-пълно съответстват на индивидуалните особености на личността;
д) рефлексивно да отчитат получените образователни продукти в дейността;
е) да оценяват и коригират програмата си за дейност.
В духа на нетрадиционната парадигма на обучение вниманието е центрирано върху уникалната същност на всяка личност, върху самоценността на нейните интереси и върху индивидуалността на нейния
когнитивен стил. Обучението в този смисъл се интерпретира като съвместно-разделна дейност, която
е ориентирана към индивидуална и творческа самореализация на личността на ученика чрез усвояването на съответно предметно съдържание. Личностното израстване на ученика зависи непосредствено от
това дали обучението е свободно, природосъобразно
или авторитарно, свързано с принуда.
Идентифицирането с групата като социална общност, с нейните норми и ценности, е важно условие
за развитието на личността в група, за нейната хармоничност. При индивидуализацията чрез механиз
мът на отчуждението индивидът противопоставя
своето аз на другите, на групата като цяло, разкрива
неповторимостта на своя субективен почерк в образователния процес, реализира творчески продукт.
Когато обаче потребностите и интересите на учещия
се, неговите цели и ценности са пренебрегнати в образователната дейност настъпва отчуждаването му
от познавателната дейност и като следствие от това
несправяне с образователните изисквания.
В обучението се осъществява индивидуално реду-

циране на учебната информация. Това е така, защото
учещите се съществено се различават по възможностите си за обучение. Индивидуалните различия в
учебната дейност имат много параметри.
Наблюдаваните различия в учебната дейност мо-

гат да се опишат и систематизират най-общо чрез дихотомични двойки.
Освен възрастови и полови, индивидуалните различия в учебната дейност на учениците са следните:

Таблица № 2. Индивидуални различия в ученето
Индикатори за сравнение

Позитивен тип учене

Негативен тип учене

Мотивация и целеполагане

• доброволно, свободно, с желание,
с интерес, с увлечение, активно,
с положителни емоции (радост,
обич и др.)

• отношение към ученето

• положително отношение към ученето

• по принуда (по задължение), под
натиск, безучастно, пасивно;
с отрицателни емоции (страх,
ужас, мъка, тъга, омраза и др.)
• угнетеност, потиснатост
• отрицателно отношение към ученето

• познавателни интереси

• широки интереси, трайни, устойчиви, дълбоки

• ситуативни, бързопреходни,
неустойчиви интереси, аморфни
интереси или липса на такива

Когнитивна схема на
действие

• осъзнато, рационално, целенасочено и точно учене, с разбиране,
с проява на интелектуална гъвкавост и фантазия

• механично, нерационално, чрез
проби и грешки (случайно), учене без разбиране

• наблюдателност

• изострена наблюдателност

• възприемане

• адекватно и концептуално (с пълнота, дълбочина на знанията)

• слаба наблюдателност или липса
на такава

• памет
• внимание

• мислене

• въображение

• добра и услужлива памет, логична
• концентрирано и разпределено
(устойчиво, фиксирано) с оптимален обем, превключващо

• продуктивност, гъвкавост, асоциативност (свързаност), критичност, оригиналност, самостоятелност, творчество, генериране на
идеи, моделиране и прогнозиране
• богато, раздвижено, творческо

Регулация на дейността и
• самостоятелно, автономно, незаравнище на волево развитие
висимо, планомерно учене с високо равнище на волево развитие,
упоритост, настойчивост

• неадекватно, елементарно възприемане (непълно, повърхностно)
• лоша и механична памет, забравяне
• слаба концентрация, двигателна
и вербална свръхактивност, „сън
наяве“, бърза уморяемост, лесно
изключване; отвличане
• непродуктивност, стереотипност, разпокъсаност (несвързаност), нелогичност, ирационалност, безкритичност,
несамостоятелност, рецептурност, подражателност
• бедно, пресъздаващо въображение или липса на такова
• несамостоятелно, с външна регулация, подражателно, несистемно, с ниско равнище на волево
развитие
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Рефлексия

• самоконтрол, осъзнаване етапите
на собствената дейност; на целите
и способите за дейност; адекватна
и позитивна самооценка

• интуитивно – неосъзната дейност, липса на самоконтрол и на
адекватна и позитивна самооценка

Темп на работа (бързина,
скорост) и продължителност на работа (работоспо
собност), т.е. времеви
характеристики на обучението

• бързо, леко, оживено, гъвкаво,
стегнато учене, динамично, ритмично с голяма продължителност

• бавно, вяло, с напрежение, застиналост (ригидност), неритмичност, с малка, незначителна
продължителност

Темперамент

• силен, уравновесен, подвижен

• слаб, неуравновесен, инертен

Социална насоченост и
пластичност

• алтруистична със склонност към
сътрудничество,
коопериране,
компромиси, дружелюбие

• егоцентрична със склонност към
недоверие, конфликти, затвореност, неконтактност, с доминантност (тенденция към лидерство,
с чувство на превъзходство над
другите) или без стремеж към
доминиране

Тип поведение

• относително устойчиво, стабилно, независимо, общителност,
приемане на „борба“

• лабилно, ситуативно зависимо,
необщителност, избягване на
„борба“

Многообразните когнитивни, мотивационни,
поведенчески и други елементи на учебната дейност взаимно си влияят. От най-голямо значение е
фактът, че учениците са потенциални и съзнателни
творци, активни субекти на собственото си развитие
при индивидуализацията на обучението. Учителят е
длъжен внимателно да следи развитието на детето,
за да има възможност своевременно да подкрепя забелязващите се позитивни тенденции и да коригира
нежелателните, негативните. Особено значение има
ранната интервенция по отношение на неуспехите
на учениците. В педагогическата дейност не бива да
се игнорира нито един симптом за неблагополучен
ход на развитие на личността. Ако се реагира със
закъснение, когато несправянето с образователните
изисквания е значително, когато погрешните нагласи са станали привични, дълбоко вкоренени, тогава
педагогическата корекция ще бъде доста по-сложна.
Съобразяването с индивидуалните особености на
учениците е своеобразно изкуство в дидактическата
дейност. Важно е учителят да не е предубеден, да не
оперира с необективни съждения. Той винаги има
определени очаквания, симпатии и антипатии по отношение на членовете на групата и по специфичен
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начин филтрира постъпващата за тях информация в
съответствие с формирания у него субективен образ.
Важно е периодично учителят критично да преосмисля своите впечатления, представи, очаквания, нагласи по отношение на индивидуалните особености
на учениците и да се стреми към адекватна педагогическа реакция – да не се генерализират полярни
оценки. Ето защо се налага да ползват по-богат набор от изследователски методи, похвати и техники за
всестранното проучване на личността. Тогава и колебанието в отношението към ученика ще бъде по-малко. Индивидуализацията на обучението значително
се облекчава от неговото диференциране.
От средата на 80-те години на ХХ век започва да
се проявява изключителен интерес към личността на
обучаващите се, към тяхната индивидуалност. Те се
поставят в центъра на педагогическия процес, което
е от огромно значение за свободното и творческото
им саморазвитие.
Приоритетен принцип на съвременното образование става хуманно-личностния подход, който предполага нов възглед за личността, свързан с
оказване съдействие на човека при определянето и
усъвършенстването на неговото отношение към све-

та, към другите хора, към труда, вещите, природата,
обществото, техниката, религията, към самия себе
си.
Така постепенно се формира цялостна педагогичес
ка концепция за личностно ориентиран учебен процес. Тази концепция за личностно ориентиран подход е свързана с имената на В. А. Сухомлински,
Ш. А. Амонашвили, И. С. Якиманска, Н. А. Алексиев,
С. П. Баранов, В. П. Кузовлев, Д. Кацаров, Г. Пирьов,
Л. Десев, Г. Лозанов, В. Гюрова, В. Божилова, Е. Василева, И. Иванов и др. Личностно ориентираният
подход се интерпретира днес като специфична педагогическа дейност, предпоставяща оптимални условия за развитие на потенциалните възможности на
учещите се, за техния познавателен прогрес, формиране на самостоятелност, автономност, отговорност,
творческа самореализация. Личностно ориентираната, хуманистичната парадигма отчита своеобразието
на развиващата се личност, нейната неповторимост,
уникалност. Тази парадигма най-пълно съответства
на изискването за природосъобразност и културосъобразност в социално педагогическия процес.
Идеята за личностно ориентирания подход се
проявява днес на две равнища: житейско и научно. От гледна точка на първото личностният подход се тълкува като етико-хуманистичен феномен,
утвърждаващ идеите за уважение към личността,
респект към нея, партньорство, сътрудничество,
диалог, индивидуализация на обучението. Научната
представа за личностно ориентирания подход се отличава с многоаспектност и е в зависимост от това,
в рамките на предмета на коя наука тази концепция
се разглежда.
От позициите на психологията личностно ориентираният подход се обогатява с представите за
функциите на личността в многообразните дейности
на човека, за специфичната природа на личностното
равнище на човешката психика, за смисловата сфера, рефлексията, преживяванията и диалога като механизми за конструиране на индивидуалния опит на
личността.
Водеща ценност на личностно ориентирания подход е самият подрастващ, неговото цялостно развитие.
Централна категория на личностно ориентира-

ния подход е понятието „личност“. Това понятие исторически се развива, променяйки своя обем и съдържание, изразявайки в крайна сметка социалните
характеристики, функционалната роля на човека в
обществото. Като част от природата тя е носител на
определена биологична организация и се подчинява
на съответни закономерности, но от друга страна –
личността се проявява чрез системата на обществените отношения. Социално-психологическата трактовка на личността е свързана с разбирането, че човек е
участник в различни процеси, носител е на социални
роли, може да избира алтернативи в жизнения си път,
да въздейства активно върху природата, обществото
и себе си. Той е вплетен в многообразни социални зависимости. За да се превърне човек в личност, трябва
да е достигнал определена степен на развитие, да е
носител на съзнание и самосъзнание и да е способен
на самостоятелна преобразуваща дейност. Известни са различни модели на човешката личност и на
нейните жизнени стратегии – на З. Фройд, Е. Бърн и
Т. Харис, на Х. Айзенк, на К. Платонов и др. Всички
те отчитат взаимодействието между биологичните и
социалните подструктури на личността. В процеса на
своето формиране личността развива три вида култура – информационна, мотивационна и операционна.
В основата на личностно ориентирания и индивидуално ориентирания подход лежи насочеността към
подрастващия като субект на образованието, обаче
спецификата на индивидуално ориентирания подход
се изразява в това, че той прониква в индивидуалната
природа, във вътрешния свят на индивида, в неговите чувства, преживявания, предполага разширяване и
обогатяване на духовната му активност, непрестанното му самоопределение, самоусъвършенстване,
самореализация. Благодарение на него обучението
придобива личностен смисъл. То предполага сътрудничество, съвместни творчески усилия, взаимна подкрепа между субектите, осъществяващи дейността.
Осъществяването на индивидуално ориентирания подход предполага овладяване от педагога на
ново педагогическо мислене и формиране на индивидуален стил на педагогическо общуване, при което
професионалните ценности се преобразуват в личностни, изграждат се професионално самосъзнание и
рефлексивни умения.
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ПОРТФОЛИОТО КАТО ИНОВАТИВЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН
ВАРИАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА
УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Видове портфолио
Портфолиото може да е различно по своя тип, т.е.
по характера, спецификата и структурата на съдържащите се в него материали.
Стандартно портфолио (класическо).
Най-често се разработва в контекста на учебната програма по съответния предмет. Обикновено
включва два или три раздела, състоящи се от различни рубрики.
Портрет – съдържа персонифицирана информация за ученика (с бележки в автобиографичен аспект,
с достижения – грамоти, за участие в разработени
проекти, публикации; семейна среда; приятелски
кръг; образователни и професионални планове; ценности и идеали и т.н.
Колекция от разнообразни работни материали
(проекти, есета, доклади, тестове, експерименти, графики, схеми, таблици и т.н.).
Портфолиото за представяне се прилага за демонстриране по един убедителен начин на собствени
постижения (достигнати резултати в обучението) в
системата на външното оценяване. Колективното портфолио за представяне по същество е презентационно.
Индивидуалното портфолио е легитимиране на постиженията на личността в самостоятелната ѝ дейност.
Изследователско портфолио
Поставя учениците в активна позиция на изследователи. Обикновено те работят по определена тема,
проверяват едни или други хипотези. Проучват всички достъпни до тях източници, работят с различни
материали, осъществяват наблюдения и опити, моделират изследваните процеси и явления от природната, социалната, техническата и друга действителност.
Много е важна абстрактно-логическата дейност в
хода на съответните изследвания и открития, реферати, доклади, презентации и др. Ученикът трябва да
се отличава с интерпретаторски умения, да е способен да обясни продуктите от своето самостоятелно
изследователско търсене.
Работно учебно портфолио (с процесуален характер)
Позволява да се оценят знанията и уменията на
обучаващите се по различните учебни предмети,
включени в учебния план за съответното равнище.
Включва набор от самостоятелно изпълнени работи
по отделните модули и теми на учебните програми.
Водеща е хронологията на учебното съдържание.
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Портфолиото от този тип съдържа конкретни материали, планове, чернови, демонстриращи успехите
и респективно неуспехите на ученика по предмета. Показва как той интегрира усвояваните знания
и умения, изпълнявайки изискванията на учителя,
и доколко постига личностна рефлексия при натрупването на собствен познавателен и практически
опит. Рубриките на такова портфолио са различни:
най-добри учебни работи; експерименти; тестове;
есета; аудио- и видеозаписи с демонстрации и друг
нагледен материал (при представяне на исторически
филми или фрагменти от събития с голяма обществена значимост, при посещения в музеи, при проучване на фолклорни творби) и др. Разнообразието на
темите по човекът и обществото предпоставя широк
диапазон от задачи за изпълнение, които трудно могат да се подредят в унифицирани групи. Портфолиото може да се нарече още сборник, дневник и др.
Неговите функции са по-представителни и с оглед на
т.нар външно оценяване. Структурата му по предмета не е детайлизирана тематично, а е по-обобщена.
Работното портфолио
Често се нарича полифункционално портфолио.
То е насочено към постигането на различни цели. Има
множествен характер и дава възможност на предварително сформирани учебни диади, както и на цели
ученически групи да вземат участие при разработването на презентация. Когато се представя дейността
на цяла институция или организационна единица –
портфолиото е програмно или институционално.
Напоследък се отчита, че важна отличителна особеност на съвременното начално образование по
света е неговата гъвкавост и персонификация. Във
все по-голяма степен то е съобразено с индивидуалните интереси и способности на децата. В условията
на информационно и мултикултурално общество на
XXI век репродуктивният модел на обучение не е в
състояние да удовлетворява нарасналите интелектуални потребности на учениците. Образователният
процес е твърде динамичен, с вариативни характеристики и изследователска ориентация. Училищата
се оценяват като институции, които насочват и подпомагат личностната самореализация на учениците в
различните области на обществения живот.
Учебно портфолио
Моделът предполага концепцията за тяхното автономно и независимо познавателно развитие в обучението, свързана с открояването на индивидуалния

подход и на оригиналния начин за разсъждения по
отношение на изучаваните обекти. За съжаление
тази форма на учебно портфолио не е разпространена в българската образователна практика. Учебното
портфолио би следвало да се отличава със свободния си, отворен и творчески-продуктивен характер.
В обобщена и систематизирана форма то трябва да
изразява цялостното отношение на децата към самостоятелната им дейност. Това портфолио отразява
сложния процес на учене и не е просто демонстрация
на знания или умения, а съчетание от двете. Учебното портфолио може да се подготвя и поддържа както
на хартиен носител, така и на електронен. Вторият
вид е много по-гъвкав, позволява непрекъсната актуализация.
Портфолио проект
По своята същност е интегрална разработка, имаща свои цели, задачи и план за осъществяване. От
значение е сполучливо да се формулират основните
тези, идеи по темата на избрания от учениците проект и те да бъдат добре аргументирани. Планът на
изследването включва най-често: заглавие, увод и
съдържание (кратко описание анотация на проекта),
заключение, определянето на ключови понятия, схеми, таблици, графики, библиография, списък на специалистите, предоставили консултации, списък на
организациите, с които ще работи екипът от ученици,
практически препоръки, приложения (презентации,
видеозаписи, фотографии, електронни версии на разработки и др.). Защитата на портфолиото е съществен момент в образователния процес. Става дума за
важна публична изява на учениците с помощта на
презентации. Те трябва да умеят да представят живо
и убедително постигнатите резултати в процеса на
изследването.
Портфолио за оценяване на собствените пос
тижения и за персонално развитие
Отразява постиженията на учениците за определен период от време, обществените им изяви или пък
на съответни институции и звена, както и плановете им за бъдещото развитие. Използва се например
за нуждите на атестирането в съответните училища
или пък за демонстрация на постижения пред изпитни комисии. Представлява набор от документи,
доказателства за значими постигнати успехи в дейността. Може да е индивидуално, междуиндивидуално (диадно и групово). Включва различни раздели:
„Натрупан познавателен опит по предмета“, „Моите
постижения“, „Официални документи“, „Аз в света
на хората“ (участие в обществения живот; приятели;
референтни личности, интереси, хоби, жизнени проекти, девиз и т.н.). Планирането на индивидуалното
развитие е добре структуриран процес, който най-вече е свързан с личностните изяви и самореализацията
на ученика в училище и извън него.

Напоследък в европейските училища все по-голям
е броят на учениците, които осъществяват учебната си дейност чрез портфолио. Независимо от това,
че този нов технологичен вариант все още не е осмислен на научно теоретично равнище – учителите,
учениците, консултантите, лицата, занимаващи се с
експертно оценяване и др., осъзнават неговата иновативност, както и потенциала му за индивидуалното
развитие на ученика. Чрез него се стимулира личностно центрираното обучение, нараства увереността на учениците в качеството на подготовката им по
предмета, подпомага се педагогическата рефлексия.
Технологии за разработване на портфолио
Разработването на учебно портфолио преминава
закономерно през няколко етапа:
• Целеполагане – точно определяне на целта и задачите, свързани с изготвянето на портфолио.
• Избор на вида портфолио, на разделите и на
рубриките, свързани с оформянето му. Всичко
това се обсъжда и уточнява в ученическите групи.
Приемат се всички регламенти, свързани със създаването и оформянето на учебни материали.
Структуриране на подбраните материали в съответствие с избраната логическа схема.
Селекция на най-значимите работни документи.
• Моделиране и оформяне на портфолиото в съдържателно отношение. Използва се техниката
колажиране, т.е. слепване на естетически оформените фрагменти информация.
• Презентиране на учебното портфолио. Обсъждане и анализ в ученическите групи. Всичко, което е направено като индивидуална или групова
изследователска дейност, се предоставя на вниманието на всички деца за обсъждане и оценка,
експертно становище. При необходимост се правят корекции в самостоятелните ученически разработки.
• Самостоятелно оценяване на портфолиото от
обучаващите се. Тук е важно да се определи в каква степен анонсираните раздели и рубрики са в
унисон с възприетите критерии.
• Качествено оценяване на портфолиото от експерта в съответствие с приетите стандарти. На
този етап се използва и похватът рецензиране.
Структуриране на учебното портфолио
Можем да предложим работен вариант на учебно
портфолио по предмета човекът и обществото в 4.
клас като инструмент за текущо оценяване на придобитите знания в областта на историята или географията по различни раздели от учебната програма с две
серии от самостоятелни работи със следната структура:
I. Информационен блок
1. Информация за ученика (оформяне на ти17

2.
3.
4.

5.
6.

тулната страница на портфолиото с данни за
училището, класа, имената на учениците, годината на съставянето).
Заглавие на избраната тема/раздел от учебното съдържание по предмета.
Конструиране на план за проучване на информацията по избраната тема.
Структуриране на събраната текстова информация по темата от различни източници
в съответствие с плана: описания, анотации
от учебници, вкл. електронни; енциклопедии;
речници; книги за извънкласна работа; от интернет; от посещения на музеи и проучване
на различни обекти, паметници на културата.
Тестове, изпълнени от ученика по съответните теми.
Подредба на фотоалбум с разнообразен
илюстративен материал по темата.

II. Творчески блок
1. Подбор на интересни мисли, сентенции,
анекдоти, свързани с изследваната тема.
2. Разработки по темата.
3. Написване на разказ или стихотворение от
ученика в съдържателното поле на темата.
4. Изготвяне на рисунки, колажи, карикатури
по темата.
5. Изготвяне на таблици, структурно-логически
схеми, мисловни карти.
6. Изготвяне на презентации по избраната тема.
Предложеният от нас модел на учебно портфолио
се отличава със следните дидактически характеристики:
• Базира се върху интереса на учениците към съответните теми и подтеми от учебното съдържание по предмета.
• Предполага осъществяването на разнообразни
видове самостоятелна работа на учениците в два
блока, в т.ч. и с творчески характер.
• Основната част на разработката, която е задължителна за всички, включва структурните елементи на блок първи: информационен.
• По избор е втората серия от самостоятелни дейности, които са с творчески характер.
• Дава възможност на учениците от 5. клас да
се упражнят в многообразни дейности, да усвоят ключови компетенции по предмета. Рутинните
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процедури и техники се съчетават с творчески такива (по избор). Това предпоставя голяма свобода при изпълнението на задачите, концентриране
на учениците в тематика, която е личностно значима.
• Планирането и изпълнението на различните
дейности във времето е ангажимент на самите
ученици, не е стриктно регламентирано, като те
имат право на методическа подкрепа и консултации от страна на учителя.
• В края на срока или годината пред своите съученици от класа от групата обучаващите се правят
презентация (обикновена или мултимедийна) и защитават своите разработки.
• Заключителната част е доста богата и наситена
по съдържание (в края на срока или учебната година).
Така за кратко време учениците получават емоционално поднесена и предварително добре структурирана информация по разделите и темите от съдържанието по предмета. Те са мотивирани да представят
своето портфолио увлекателно, в най-приемлив и
достъпен вид. Подобни форуми, съчетани с елементи на дискусия, разширяват кръгозора на децата, те
се ориентират в интересно съдържание, подбрано от
различни източници. Използваните интерактивни методи на работа съдействат за стимулиране на тяхната
любознателност по предмета човекът и обществото.
По този начин се формират у тях устойчиви интереси
в тази научна област.
Ученическите разработки са уникални в много отношения. Чрез подготвените експозета всеки
обучаващ се интерпретира темата съобразно своите
представи и ценности. Всеки ученик изразява лична
позиция към проблемите.
Прилага се интегрален подход в обучението, тъй
като различните съдържателни цялости се обединяват в една впечатляваща с динамиката и свежестта си
учебна форма. Разработва се индивидуално от всеки
ученик.
Предложеният модел на учебно портфолио разчупва стереотипа в обучението на учениците и ги
приобщава личностно към изследователското търсене в многообразни ситуации, развива техните интелектуални умения и води до по-високо качество на
протичане на когнитивните им процеси.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 4. клас

Училище

;

град

Утвърждавам:
		

Директор: (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.
Уроци за разработка на нов учебен материал

НЗ

16 часа

Уроци за затвърдяване на усвоеното, за неговото обобщаване и систематизиране

ЗЗ
ОСЗ
ГП

13 часа
2 часа

Уроци за диагностика на входно и изходно равнище (ВД, ИД, ТК),
т.е. уроци за проверяване и оценяване (ПО)

ПО

3 часа

Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас: 34 часа

Изготвил:

(име и фамилия)
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Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

ПЪРВИ СРОК

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)

(5)
Установява входното равнище в началото на 4. клас като резултат
от обучението по човекът и обществото от 3. клас. Доказва,
че може да прилага наученото по предмета от 3. клас за природния и социалния свят и има необходимите компетентности в
тези области в съответствие с държавния стандарт, насочени към
устойчиво развитие и здравословен начин на живот.
Намира, назовава, показва и сравнява на глобус и географска карта местоположението на континента Европа и Балканския полуостров. Разпознава по карта или глобус изображението на територията на България.
Затвърдява похвати за ориентиране по карта и глобус с помощта
на условни знаци.
Проследява водните и сухоземните граници на България.
Назовава имената на съседни държави, граничещи с нашата страна.
Илюстрира с примери ролята и значението на кръстопътното положение на България в Европа за икономическото и културното
ѝ развитие.
Нови понятия: континент, полуостров
Определя по картата на Европа, на Балканския полуостров местоположението на България.
Посочва и определя мястото на Балканския полуостров, разположен в Югоизточна Европа. Дефинира, че е мост между Европа и
Азия.
Осъзнава националната си идентичност и българското си гражданство.
Знае имената и разпознава по карта местоположението на най-големите европейски и балкански държави. Разбира предимствата
от принадлежността на България към Европейския съюз (ЕС).
Обяснява значението на Европейския съюз за България и другите
държави членки.
Разказва за България като за европейска, балканска и черноморска страна.
Разбира, че България, като държава – членка на Европейския
съюз, работи за стабилност, мир и разбирателство в Европа и на
Балканския полуостров.
Разбира значението на водните граници на страната ни за организиране на пътешествия до различни дестинации.
Ориентира се по картата на Европа.
Показва на карта възможни туристически маршрути.
Открива по карта европейски столици.
Изготвя картинна карта на пътешествия.
Разпознава туристически обекти, природни и културни забележителности и разказва за тях.
Умее да си служи с информация от интернет.
Прилага свободно, практически усвоения учебен материал.

І

Какво научихме по
човекът и
обществото
в 3. клас

ПО
ВД

1

ІІ

Местоположението на
България в
Европа и на
Балканския
полуостров

НЗ

2

ІІІ

България на
Балканския
полуостров

НЗ

3

ІV

Пътешествие
по границите
на България

З

1. Учебните седмици се попълват в съответствие с графика на МОН за учебната година и с учебния план на училището.
2. Съкращенията в колона 4: ВД – входяща диагностика, НЗ – нови знания, З – затвърдяване на материала, ОС– обобщаване и систематизиране, ПО – проверяване и оценяване, ТК – тематичен контрол, ГП – годишен преговор, ИД –
изходяща диагностика.
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Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
•
•
•
•

Визуален метод – работа с мисловна карта и изображения
Беседа, разказ – общокласно обсъждане на местоположението на България
Самостоятелна писмена работа в учебната тетрадка
Качествено оценяване на резултатите от контролна работа

•
•
•
•

Обсъждане и анализ на илюстративен материал
Описание
Обяснение
Работа с текст от учебника, географска карта и глобус като източници на знания и
средство за ориентация
Демонстрация и наблюдение
Сравняване на съдържанието на понятията „континент“ и „полуостров“
Сравняване на Европа, Азия и Африка по големина
Индивидуална и групова работа
Взаимооценяване и самооценяване

•
•
•
•
•

Забележка
(7)

• Работи с картата на Европа и на Балканския полуостров, илюстративен материал
от допълнителни източници
• Беседа, базирана на междупредметни връзки с музиката (описва и различава танците и носиите на балканските народи, като формулира своите изводи чрез местоположение на страните на картата на Европа и изображения от фолклорни фестивали)
• Групова работа
• Работа с текст – решава задачи, свързани с конструиране на текст, таблично систематизиране на данни и с откриване на съответствия
• Качествено оценяване на изпълнението на задачи в индивидуална и групова форма
на работа

Описание на обекти
Работа с текстова информация – интерпретация на текстове (писмено и устно)
Моделиране на виртуални маршрути и решаване на казуси
Наблюдение и демонстрация на илюстративен материал
Визуален метод – подготовка и използване на фотоалбуми и табла, на презентации
Работа с карта – очертаване на маршрути, оцветяване на картата България и Гърция в различен цвят
• Изследователско и творческо учене – откриване на градове по текст и снимки, в
ситуация
• Самостоятелна работа – описва градове и културни забележителности
• Текущо оценяване на изпълнението на задачите в индивидуална и групова работа
(устни, писмени и практически дейности)
•
•
•
•
•
•
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
4
V
Природни
области в
България 1.
част

22

5

VI

Природни
области в
България 2.
част

6

VII

Разказвам за
природните
области в
моята родина

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
НЗ

(5)
Назовава имената на природните области в България – Дунавска
равнина, Старопланинска област, Преходна област, Рило-Родопска област, Черноморско крайбрежие.
Разграничава в пространствен аспект Дунавската равнина и Старопланинската област.
По карта определя разположението им на територията на страната.
Описва и характеризира специфичните особености на двете природни области – повърхнина, реки и други водни басейни, флора,
фауна, подземни богатства, основни стопански дейности.
Изброява названията на най-големите селища във всяка от тях.
Нови понятия: природна област

НЗ

Разграничава в пространствен аспект Преходната, Рило-Родопската област и Черноморското крайбрежие.
По карта определя разположението им на територията на страната.
Описва и характеризира специфичните особености на трите природни области – повърхнина, реки и други водни басейни, флора,
фауна, подземни богатства, основни стопански дейности.
Изброява названията на най-големите селища във всяка от тях.

З

Затвърдява и систематизира знанията си за природните области
в България.
Посочва природните области по карта, очертавайки границите
им.
Умее да извлича информация за тях от текста в учебника, от
илюстративния материал, от интернет, в общокласна форма и самостоятелно.
Участва в екипна дейност при вътрешнодиференцираната групова работа с класа по темата.
Използва подпомагащи алгоритми при решаването на учебно-изследователски задачи.
Разказва по предварително конструиран план за природните области.
По снимков материал разпознава
принадлежност на природни обекти към петте области в страната.
Таблично в тетрадката систематизира сведения за различните
природни области по определени показатели.
Разбира, че природните особености оказват влияние върху местоположението на големите градове, начина на живот и стопанския поминък в тях.
Осъзнава, че разнообразието от природни обекти е впечатляващо
и неповторимо във всяка от природните области в страната.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Беседа, разказ – подпомага осмислянето на новите понятия и адекватно разкрива
тяхното съдържание
• Работа с карта – разпознава по карта изображенията на двете природни области в
България
• Описание и обяснение
• Сравняване, таблично систематизиране на информация
• Визуален метод – работа с илюстративен материал (снимки, е-ресурси)
• Демонстрация и наблюдение
• Оценяване от устна, писмена и практическа работа
• Самооценяване и взаимооценяване

Забележка
(7)

• Разказ – разказва по карта за усвояването на природните богатства, за природни и
културни забележителности в съответните области
• Общокласна беседа
• Работа с карта
• Описание и обяснение
• Визуален метод
• Демонстрация и наблюдение, открояване на главни черти
• Писмена работа – самостоятелна и групова (в учебната тетрадка по изпълнение
на задачи от тестов тип: за вписване на пропуснати елементи от текст, съотнесен
с картина; за определяне на съответствие; за таблично систематизиране на данни)
• Текущо оценяване – устна, писмена и практическа работа
• Самоконтрол, самооценяване и взаимооценяване
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Работа с карта и допълнителна литература
Визуален метод – работа със снимков материал по темата, мисловна карта
Анализ, сравнение
Проучване – по географската карта намира в избраната област природните обекти
– равнини, низини и полета в нея
Беседа – за природните богатства и значението им
Разказ за населените места и тяхното развитие
Обяснение – обяснява ролята и значението на природни обекти за трудовата дейност на хората, населяващи големите и по-малките градове в страната
Работа с текст – конструира кратки текстове за отделните природни области по
зададени опори
Групова работа
Работа с информация – интерпретира информация пред класа чрез табло с колажи
или постер, като се ползва презентация от електронния учебник или от други източници: детска енциклопедия, атлас, картички, снимки, изготвени макети от глина
или друг материал на някои от природните области
Текущо качествено оценяване от практическа работа с географска карта
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
7
VIII
Богатствата
на нашата
родина

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
НЗ

(5)
Разкрива ценността на природата за хората.
Доказва чрез илюстративния материал в учебника и тетрадката,
че природата е удивително разнообразна.
Разкрива ролята на природните богатства и труда на хората в стопанския живот на страната ни.
Дава примери за използването на природните богатства (води,
почви, полезни изкопаеми и др.) в стопанската дейност в различните области, връзки между поведението на хората, тяхната дейност и състоянието на обкръжаващата ни среда.
Различава положително и негативно влияние на човека върху
природата.
Обяснява с примери какво отношение към природата може да се
нарече отговорно или пък безотговорно.
Разказва за някои фактори, застрашаващи природната среда.
Познава природните бедствия и правилата за безопасно поведение при възникването им.
Нови понятия: резерват

8

24

IX

Човекът и
околната
среда

З

Познава условните знаци на картата и ги използва като източник
на информация за природните дадености.
Конкретизира с примери ролята и значението на природните богатства на страната за стопанската дейност на хората.
Идентифицира по рисунки различни природни бедствия.
Разказва за разрушителната сила и отрицателните последици от
възможни природни бедствия.
Разсъждава по илюстрации относно адекватното и правилно поведение на хората при стихийни бедствия в природата.
Посочва какви природни богатства използват хората при осъществяването на определени стопански дейности (земеделие,
транспорт, риболов и др.).
Таблично систематизира ползите за хората и неблагоприятните
последствия върху природата от различни стопански дейности.
Разпознава символични изображения на природни бедствия и
вреди, причинени от човека.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(6)
Работа с текст и илюстративен материал (в учебника и учебната тетрадка)
Описание по карта
Обяснително-илюстративен метод
Сравняване – на природните богатства и произтичащата от тях трудова дейност на
хората в различните териториални области на страната
Класификация на природните бедствия
Моделиране – целесъобразни действия при природни бедствени ситуации във вид
на схеми и ролеви игри
Визуален метод – свързване усвоените знания с природните богатства на родния
край и стопанските дейности в него чрез подбран снимков материал
Практическа работа – подготвя колажи за природните бедствия и правилата за поведение при тях
Работа с дигитални средства – използва мултимедийна презентация
Писмена работа – в учебната тетрадка (упражнения в решаването на задачи с различна степен на сложност)
Текущо качествено оценяване на изпълнението на задачите по темата

Забележка
(7)

• Работа с информация – от карта разпознава условни знаци и ги назовава и/или
рисува
• Систематизиране – използва таблици
• Разказ (за човека като част от природата, която взаимодейства с нея и благодарение на природните богатства упражнява многообразни трудови дейности)
• Визуален метод – използва предварително подготвени презентации за природните
богатства в България – почви, води, климат, полезни изкопаеми, както и стопанското им значение
• Работа с текст – свързва текст с изображения
• Групова работа
• Дискусия
• Беседа
• Практическа работа
• Анализ и синтез въз основа на визуална информация
• Обяснение
• Оценяване (устно или използване на портфолио)
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
9
X
Защитени
територии в
България

10

26

XI

Опазване на
природата

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
НЗ

(5)
Назовава защитени територии и обекти с помощта на карта.
Класифицира защитените територии в 4 групи: национални паркове, природни паркове, резервати и защитени местности.
Ориентира се в спецификата на съответния вид защитена територия.
Разбира, че те се създават от държавата за опазване на много редки и изчезващи растения и животни, като най-строг е режимът
при резерватите.
Осъществява индивидуално и групово изследване по проект.
Ползва разнообразни източници на информация: учебник, енциклопедии и друга литература, интернет.
Разказва или подготвя съобщение за някои от резерватите, националните и природните паркове, защитени местности в различните
природни области.
Събира снимков материал за защитените територии и ги подрежда във фотоалбум.
Изготвя слайдове по тематиката на определената за групата мултимедийна презентация.
Конструира текст по зададени опори.
Разпознава чрез буквено кодиране вида на защитените територии.
Оцветява рисунки с уникални природни обекти в защитени територии и ги идентифицира.
Различава емблемите на националните паркове в България.

З

Обсъжда промени в природната среда с позитивен или негативен
ефект, предизвикани от човека.
Дава примери за отговорно и безотговорно поведение към природните богатства (въздух, почва, вода), растенията и животните.
Дава примери за човешки дейности, причиняващи замърсявания
на природните ресурси.
Разказва по мисловна карта какви мерки предприемат хората за
опазване на природата.
Отчита ролята и значението на събирането и преработката на отпадъци.
Има представа за начини на пречистване.
Познава нови, алтернативни източници на енергия (вятърна,
слънчева; енергия на приливите; от подземна топлина, от вулканична дейност; от зелени водорасли; от канализация и др.).
Осмисля значението на създаваните от държавата защитени територии – резервати, национални и природни паркове, защитени
местности.
Знае за Червената книга и ролята ѝ в опазването на изчезващи
растения и животни.
Посочва главни замърсители на околната среда в природните области.
Свързва изображения с текст, за да разкрие възможностите за
ограничаване на вредите от някои стопански дейности върху природата.
Таблично систематизира в учебната тетрадка сведения за застрашени от изчезване растения или животни в България.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Работа с текст и илюстративен материал от учебника и допълнителна литература,
от интернет, работа с карта
• Проектна работа – изработване на албуми и мултимедийни презентации; подготовка на съвместна изложба на учениците от класа
• Оценяване на продуктите от проектната дейност и учебното портфолио
• Обяснително-илюстративен
• Дигитални – работа с е-ресурси

Забележка
(7)

• Групова работа
• Обсъждане (на проблема за екологичната безопасност и мерките по защита на обкръжаващата ни природна среда)
• Изследователско учене – на базата на събрана информация от различни източници,
от интернет и по предварително зададен алгоритъм слайдове към презентация на
тема „Застрашени от изчезване растения и животни в България“
• Обяснение
• Събеседване
• Систематизиране на информация чрез таблици, структурно-логически схеми, мисловни карти
• Самостоятелна работа – изпълнение на задачи за тестова проверка на знанията
• Индивидуално и групово качествено оценяване на работа в учебника и учебната
тетрадка, на изпълнение на дейности с учебно-изследователски характер
• Самоконтрол и самооценяване
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
1
XII
България
на
географската
карта

12

28

XIII

Българската
държава след
Освобождението

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
ОСЗ

(5)
Обобщава знанията си за България въз основа на мисловна карта.
Умее да работи в екип при вътрешнодиференцираната групова
дейност по темата.
Определя местоположението на страната в Европа по карта и
проследява границите ѝ.
Характеризира природните области и най-значимите географски
обекти в тях.
Знае имената на населените места и дава примери за природните
богатства в тях и стопанската дейност на хората в обособените
пет области на територията на страната ни.
Разказва за защитените територии в отделните природни области.
Умее да извлича и систематизира текстов и снимков материал за
родното селище от разнообразни източници, вкл. от интернет, с
помощта на предварително фиксиран план с въпроси.
Разказва за родното селище, подготвяйки компютърна презентация с предварително събраните материали.
Конструира в тетрадката писмен текст – описание на родното селище, по предварително зададен план.
Самостоятелно конструира текст чрез попълване на липсващи
думи.

НЗ

Разказва за разпокъсването на българските земи съгласно Берлинския договор, на Княжество България и Източна Румелия.
Знае, че първоначално след възстановяването на българската
държава през 1878 г. в страната се установява временно руско
управление.
Ориентира се в основната мисия на това управление, свързана с
изработването и приемането на конституцията като основен закон на Княжество България.
Знае кога е приета Търновската конституция.
Посочва основни характеристики на демократичното управление
в свободна България.
Подчертава историческия принос на руския комисар княз Дондуков-Корсаков след Освобождението за създаването на българската администрация, армия и образователна система.
Отчита, че в края на XIX век България е най-бързо развиващата
се в икономическо отношение балканска страна.
Оценява огромните заслуги на първия български княз след Освобождението Александър Батенберг за демократичното развитие
на страната ни.
Знае кой е върховният орган на държавно управление на Княжест
во България.
Съставя текст по зададени опори.
Изследва самостоятелно в интернет фактологичен материал,
свързан с личността на Стефан Стамболов и неговата роля за развитие на свободна България.
Нови понятия: демократично управление, конституция

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Моделиране с цел обобщаване и систематизиране на знанията за България, като
европейска и балканска страна
• Индивидуална и групова работа по затвърдяване на материала
• Самостоятелна работа – усвояване на рационални похвати за учене чрез работа по
план
• Практическа учебно-изследователска работа – събиране и обработване на текстова информация и на снимков материал по изготвянето на презентация за родното
селище
• Работа с учебника и учебната тетрадка
• Демонстрация и наблюдение на илюстративен материал
• Работа с електронни ресурси – панорами, видеоклипове и др.
• Устно и писмено практическо оценяване по глабалните теми от предвидения за
усвояване географски материал

Забележка
(7)

• Описване на събития, личности
• Обяснително-илюстративен – разказва за важни събития след Освобождението, за
причини и последици за промени в територията на България
• Самостоятелно изследване при работа с текстове по учебника и илюстративния
материал, с други допълнителни източни, вкл. интернет
• Разказ – възпроизвежда събития, разказва за личности
• Текущо оценяване от индивидуална и групова работа в учебника и учебната тет
радка
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
13
XIV
Търновската
конституция

14

30

XV

Съединението на
Княжество
България
с Източна
Румелия

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
З

(5)
Осмисля и разбира кои са условията, създадени непосредствено
в периода след Освобождението за демократичното развитие на
българската държава.
Затвърдява оценката си за Княжество България като за свободна
балканска държава, изградена по модерни и демократични западноевропейски еталони.
Разкрива съдържанието на понятията „конституция“ и „демократично управление“.
Затвърдява знанията си за основните характеристики на демократичното управление на обществото.
Обяснява защо е необходимо да има конституция и как тя регламентира устройството на държавата, избирателната система, правата и задълженията на гражданите.
Разказва за създаването и приемането на първата българска конституция в град Велико Търново.
Познава основни положения на Търновската конституция, регламентиращи правата и свободите на гражданите.
Умее да обяснява ценности като конституционен ред и парламентарни правила, права на гражданите в условия на демократично
управление, гражданска активност.

НЗ

Свързва Съединението на Княжество България и Източна Румелия с идеята и борбата за национално обединение след Руско-турската освободителна война.
Посочва географското положение, границите и столичните градове на двете области.
Разказва за събитията по подготовката и извършването на Съ
единението.
Разкрива ролята на тайния революционен комитет, на българските патриоти, които в нарушение на клаузите на Берлинския договор дръзват да организират Съединението.
Локализира върху лентата на времето събитията, свързани със
Съединението на 6 септември 1885 г. и последвалата на 2 ноември 1885 Сръбско-българска война.
Разсъждава върху причините и историческото значение на тази
война.
Разказва за убедителната победа на българите в боевете при
Сливница и Драгоман в защита на Съединението, както и за признаването му от Турция и големите европейски държави.
Свързва текст с илюстрация.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Визуален метод – показва на картата границите на България в съответствие с мирните договори от Сан Стефано и Берлин през 1878 г.
• Визуален метод – с помощта на илюстрациите в учебника и е-ресурса
• Разказ, обяснение
• Сравнение
• Интерпретация и анализ
• Частично търсещ метод – извличане на информацията от текст и илюстрации
• Изследователски метод – дейност на видни личности в обществения живот на България, допринесли за прогресивните промени в нашите земи в края на XIX столетие като Марин Дринов, Константин Иречек, Колю Фичето
• Беседа – представяне на ценностите на демократичното управление
• Систематизиране – таблично систематизира информация за органите на управление на държавата
• Индивидуално и групово оценяване при работа с учебника и учебната тетрадка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Забележка
(7)

Събеседване
Работа с карта
Сравняване
Практическа работа – оцветяване на двете области с различни цветове
Работа с карта – показване на границите на съединена България на картата
Писмена работа – упражнения със задачи за съответствие, изпълнение на тестови
задачи
Визуализация – на събитията в Сръбско-българската война от ноември 1885 г.
чрез презентация
Анализ – разкрива причинно-следствени връзки и зависимости при обяснението
на събитията
Текущо оценяване от индивидуална и групова работа в учебната тетрадка
Качествено и цифрово оценяване
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
15
XVI
Съедине
нието на
България и
българският
княз

32

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
З

(5)
Разбира историческото значение на Съединението на Княжество
България с Източна Румелия за националното обединение.
Разказва за патриотичния подвиг на Захарий Стоянов и членовете
на тайния революционен комитет в Пловдив, обявили Съедине
нието на разпокъсаните български земи.
Прекланя се пред героизма на хилядите незнайни воини, отдали
живота си за националното обединение.
По логически опорни точки разказва за първия български княз
след Освобождението, за събитията, свързани с неговото управ
ление.
Разбира ролята на инициативните, родолюбиви и отговорни лич
ности за успешния напредък на българското общество.

16

XVII

Борби за
национално
обединение

НЗ

Разказва за борбите на българите за национално обединение и
премахване на зависимостта на страната ни от Османската им
перия в периода след Съединението до края на Първата световна
война.
Разбира защо е важна независимостта на България, като привеж
да примери за борбите на българите за независимост.
Разказва за цар Фердинанд Сакскобургготски и неговия мани
фест, с който във Велико Търново на 22 септември 1908 г. е обя
вена независимостта на България.
Осмисля факта, че последвалите три войни – Балканска, Между
съюзническа и Първа световна война – не донасят на страната ни
мечтаното национално обединение въпреки огромните загуби на
обществото, хилядите убити и ранени мъже и разрушенията.
Дава примери за героизъм и патриотизъм на народа ни по време
на Балканските войни (1912 – 1913 г.)

17

XVI II

Българското
общество в
началото на
ХХ век

НЗ

Описва промените в българското общество, в живота на хората,
които разкриват, че постепенно страната ни се превръща в модер
на европейска държава.
Свързва текстове, разкази с изображения.
Разказва за живота в градовете, за европейското влияние в тях,
за новите социално-икономически условия, за духовните и об
разователните предпоставки за прогресивно развитие, за новите
стандарти, които променят бита и светоусещането на българина.
Установява, че европейското влияние по-бързо се чувства в голе
мите градове на страната ни.
Характеризира и промените, настъпващи в живота на хората от
селата, които не са така динамични в сравнение с тези в градове
те.
Съпоставя всекидневието на хората в градовете и селата, за да
открои определени прилики и разлики.
Отчита, че българите, които се образоват в чужбина, най-много
допринасят за прогресивното развитие на страната ни.
Нови понятия: граждански права

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Обяснително-илюстративно тълкуване на събитията от Освобождението до Сръбско-българската война
• Визуален метод – чрез презентация от електронния учебник се затвърдяват знанията на учениците; използване на снимки и допълнителни текстове
• Наблюдение, описание
• Разказ
• Беседа – беседват за събитията, свързани с темата, обясняват ценностните им аспекти; демонстрация
• Проучване с помощта на материали от е-ресурсите
• Изследователско учене – стимулират се индуктивните обобщения и изводи, изследователската активност на децата
• Текущо оценяване от индивидуална и групова работа в учебната тетрадка

Забележка
(7)

• С помощта на нагледни материали, включително и мултимедийни презентации, се
осмисля богата и разностранна информация, свързана с борбите на народа ни за
национално обединение след Съединението до края на Първата световна война
• Работата с карта съдейства за по-сполучливото визуализиране и пресъздаване на
историческите събития
• Систематизиране на знанията
• Обяснително-илюстративен
• Групова работа
• Индивидуална работа в учебната тетрадка
• Текущо качествено оценяване на писмени работи при изпълнение на задачи от
учебника и учебната тетрадка

• Конструиране текстове по зададени опори в учебника и тетрадката
• Разказ за промените, настъпващи в облика на българските градове, в начина на
живот на българското градско и селско семейство
• Наблюдаване и интерпретиране по нагледно поднесена информация
• Сравняване с помощта на фотографии и по лични наблюдения градовете и селата.
• Описание на облеклото и традиционните занимания на хората, живеещи в селата,
техните делници и празници
• Съпоставяне, открояване на общи неща и различия между градовете и селата
• Наблюдение – работа с изображения
• Работа в екип – сравняват се градски и селски домове
• Оценяване на преимуществата и недостатъците на градските и селските жилища
• Текущо оценяване от индивидуална и групова работа в учебната тетрадка
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
18
XIX
България и
българите в
началото на
ХХ век

ВТОРИ СРОК

34

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
З

(5)
Съотнася значими исторически събития от Съединението до края
на Първата световна война с линията на времето.
С помощта на презентация от електронния учебник разказва за
тях.
Изразява своето възхищение и преклонение пред героизма на
българските войници, участвали във войните за национално обединение.
Въз основа на богат илюстративен материал характеризира живота на българите в града и на село в началото на XX век.
Описва промените, които настъпват в начина на живот на българите под въздействие на модерната западноевропейска култура.
Обяснява ролята на инициативните и предприемчиви българи,
съдействащи за бързото развитие на страната ни в периода след
Освобождението.
Затвърдява и систематизира знанията си за България и българите
в началото на ХХ столетие.

19

XX

България в
годините на
Втората световна война

НЗ

Разказва за Втората световна война от 1939 – 1945 г., за многобройните жертви и разрухата, свързани с нея, за въвличането на
България във войната като съюзник на страната на хитлеристка
Германия.
Назовава името на германския водач Хитлер и характеризира неговите нечовешки планове за унищожаването на евреите.
Разкрива ролята на българската общественост, на цар Борис III,
за спасяването на еврейското население в страната ни по време
на войната.
Събира информация за Втората световна война от интернет и от
детски енциклопедии.
Разказва за съдбата на новоприсъединените български земи след
края на войната.
Знае, че само за кратък период от време се осъществява мечтата
на българите за национално обединение.
Дава сведения за унищожителните американски бомбардировки
над гр. София в края на войната.

20

XXI

Българите
по време на
Втората световна война

З

Обобщава наученото за България и българите по време на Втората световна война.
Разказва по предложен алгоритъм за спасяването на българските
евреи от лагерите на смъртта.
Обсъжда снимков материал, свързан с бомбардировките над София.
Събира информация от интернет, както и от други канали, за унищожителните бомбардировки над български градове от американската военна авиация.
Обяснява кой се опитва да спре самолетите, нападащи мирното
население в страната по време на бомбардировките.
Дава пример за изключителната храброст и самоотверженост на
българи, жертвали живота си в името на България.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
•
•
•
•
•

(6)
Изследователски метод, реализира се с помощта на текст и снимки
Асоциативен метод – с помощта на текст, снимки, разказ
Подреждане на събития по текстова и визуална опора
Разказ, беседа
Качествено оценяване на индивидуална и групова работа по учебника и учебната
тетрадка

Забележка
(7)

Обяснително-илюстративен метод
Беседа – общокласна за участието на България във войната
Анализ на илюстративен материал
Работа с информация от изображения и текст
Самостоятелна работа и индивидуална работа – решава задачи в учебната тетрадка
Подрежда събития в хронологичен ред – систематизирани и обобщени
Описание – описва събитията, свързани със спасяването на българските евреи по
време на Втората световна война
• Качествено оценяване на работа в час по групи
•
•
•
•
•
•
•

• Работа с текст – конструира свързан текст по даден план за спасяването на българските евреи
• Практическа работа – подготвя албум или табло за бомбардировките над София
• Използване на визуални средства – на базата на електронни ресурси пресъздава
събития по време на Втората световна война
• Изследователски метод – чрез текстове и снимки коментира и пресъздава през
собствения си поглед подвига на поручик Димитър Списаревски
• Индивидуална работа – в учебната тетрадка, конструира текст по зададени опори
• Интерпретира информация чрез рисунка
• Качествено и цифрово оценяване на работа в учебника и учебната тетрадка
• Индивидуални и групови техники за оценяване и самооценяване
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
21
XXII България и
българското
общество
през
XIX – XX век

22

36

XXIII

Европейският съюз –
структура и
значение

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
З

(5)
Разбира учебната задача на урока и се стреми да я изпълни.
Подрежда хронологично събитията от Освобождението до края
на Втората световна война.
Систематизира чрез мисловна карта знанията си за историята на
България през разглеждания период.
Интерпретира текстове с еквивалентен на тях илюстративен материал в контекста на общата система от знания, която си е изградил.
Самостоятелно конструира текст по зададени опори.
Отговаря на въпроси.
Съотнася конкретни събития с дати.
Формулира изводи от изучения материал, оценява своите достижения по темата.
Умее да сравнява и интерпретира.

НЗ

Разбира значението на обединението на европейските държави в
съюз.
Отчита преимуществата на членството на България в Европейския съюз.
Разказва за възникването на Европейския съюз.
Знае, че в момента в него членуват 28 държави, включително и
България от 2007 г.
Осмисля структурата на ЕС – най-важните органи (е-ресурс).
Обяснява как са изградени и как работят ръководните органи на
ЕС – Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът
на Европейския съюз.
Разпознава по илюстрация сградата на Европейския парламент в
Брюксел.
Осъзнава, че всички български граждани имат освен национална
и европейска идентичност, т.е. че те са равноправни граждани и
на Европа, споделящи европейските ценности – хуманизъм, свобода, мир, търпимост, равноправие, уважение и зачитане правата
на хората, спазване на демократичните закони и правила на поведение.
Знае, че ЕС решава важни за всички хора в Европа проблеми
(eкологични, икономически, социално-политически, културни),
има свои отличителни символи и парична единица.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Работа с мисловна карта
• Разказ, беседа – разказва за важни събития, за героизма на българския народ,
спасявайки българските евреи, за личности с принос в тези събития
• Обяснително-илюстративен метод

Забележка
(7)

• Разказ – представя етапите на формиране на Европейския съюз
• Работа с карта – посочва на картата днешните граници на Европейския съюз
• Беседа – за ролята и предназначението на различните органи за управление на Европейския съюз, начина на изграждането им
• Работа с ИКТ средства
• Анализ на илюстративния материал в учебника, учебната тетрадка, за визуализиране на основните идеи по темата на урока
• Практическа работа – дейности, свързани с изготвяне на картинна карта на Европа, като използват шаблони с изображения от електронния учебник и от учебната
тетрадка
• Групова работа
• Обсъждане и сравнение
• Самостоятелна работа – решаване на тестови задачи в учебната тетрадка от различен характер
• Проучване – разпознаване сградите на ЕС
• Импресивен метод – за разкриване ценностите на ЕС за обединяване на хората в
Европа
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
23
XXIV Европейският път на
България –
от присъединяването до
днес

24

38

XXV

България в
Европейското семейство

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
НЗ

(5)
Оценява ролята и значението на Европейския съюз за мирното
решаване на жизненоважните проблеми на хората от европейските държави.
Разказва за приемането на България в Европейския съюз през
2007 г.
Разбира, че приемането на България в ЕС е естествено следствие
от цялостна трансформация на обществото ни.
Знае, че трябва да се спазят определени изисквания, за да може
една страна да стане член на ЕС.
Дава примери за положителните последици за българските граждани от членството на България в ЕС.
Свързва бъдещото прогресивно развитие на страната ни с членството в ЕС.
Знае, че като член на ЕС страната ни получава подкрепа за реализиране на различни проекти с национална значимост.
Ориентира се по карта относно годините на присъединяване на
европейските държави към Европейския съюз, както и в това кои
от тях използват единната европейска валута.
Разпознава държавните символи на съвременна България и тези
на ЕС.
Познава знамето, химна, девиза на ЕС и знакът за общоевропейската валута.
Разкрива ролята на председателството на България на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
Доказва с конкретни факти, че България полага усилия за развитието и разширяването на Европейския съюз.
Разбира значението на нашата страна като член на ЕС за Балканския полуостров.

З

Разбира какво представлява Европейският съюз и защо е важно
България да е член на европейското семейство.
Обобщава и систематизира знанията си за ЕС и европейския път
на България.
Логически групира източниците на знания за Европейския съюз
(материални, писмени и устни).
Чрез конкретен илюстративен материал идентифицира различни
източници на знания за ЕС.
Разкрива ролята на Европейския съюз за живота на хората в България.
Реализира самостоятелно изследване от сайта на информационния център на ЕС в София.
Подготвя и представя табло със снимки на сградите, в които работят ръководните органи на ЕС в Европа.
Интерпретира ценностите и символите на ЕС.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Разказ – за историята на членството на България в Европейския съюз
• Подрежда събраната информация в хронологичен порядък
• Систематизиране на информация – събира и представя по подходящ начин (чрез
текстове, снимки, рисунки) информация за членството на България в Европейския
съюз
• Работа с карта
• Самостоятелно проучване на информация – държавите, ползващи еврото като общоевропейска валута
• Визуален метод – работа с изображения на националните символи, важни админист
ративни сгради в България и Европа
• Анализ – работа с текст за ролята на България в Европейския съюз
• Качествено при самостоятелно изпълнение на задачи

Забележка
(7)

• Систематизиране на знанията на учениците за Европейския съюз и България с помощта на мисловна карта в учебника и таблично в учебната тетрадка
• Описание, сравнение, обсъждане, съотнасяне
• Метод на интервюто с цел установяване на положителните промени от влизането
на България в Европейския съюз
• Устна и писмена проверка с вариант ролеви игри за взаимопроверка по двойки
• Текущо оценяване чрез изпълнение на задачите в учебника и учебната тетрадка
• Мозъчна атака за значението на ЕС
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
25
XXVI Българи,
прославили
родината си

40

За живота на
известните
българи

26

XXVII

27

XXVIII Устройство
на българската държава

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
НЗ

(5)
Разказва за достойния принос на българите в развитието на световната наука, в областта на изкуството, спорта, медицината, техническите нововъведения.
Оценява уникалните постижения на личности, прославили България със своя талант и научни открития.
Знае имена на български творци – певци, композитори, художници, познати извън пределите на страната ни.
Разказва за български спортисти, международно признати със
своите световни постижения, носители на олимпийски медали.
Описва изобретения на българи в областта на компютърните,
космическите технологии, медицината
Установява и осмисля връзката между необходимостта от знания,
навици, постоянство, талант.
Групира таблично имена на българи с доказани постижения в различни области от обществения живот (певци, учени, художници,
спортисти).
Разпознава по изображения имената на личности, дали своя принос за прогреса на човечеството.

З

Затвърдява знанията си за живота на известни по цял свят българи.
Сравнява начина на живот на творци от различни области, откривайки много прилики и разлики между тях.
Разказва за създателя на първия компютър, българският учен в
САЩ Джон Атанасов.
Използва различни източници на информация, за да разкаже за
бележити българи: имена на улици в различните селища, снимков
материал, паметни плочи, къщи музеи и др.
Самостоятелно проучва информация в интернет, свързана с биографията на олимпийската шампионка по биатлон Екатерина Дафовска.
Осъществява самостоятелни изследвания, за да подготви проект
на тема: „Българи, прославили родината“.
Формира у себе си умение да търси и намира необходима информация от различни източници.
Усвоява стъпките и правилата за работа по проект.
Обяснява достъпно основни понятия, отнасящи се до устройството на българската държава.
Разграничава законодателна, изпълнителна и съдебна власт като
независими една от друга в демократична България, но взаимосвързани.
Назовава централните и местните органи на управление.
Знае, че устройството на държавата е регламентирано в нейния
основен закон – конституцията.
Определя, че България е република съгласно конституцията на
страната.
Разказва за правомощията и основните задължения на президента
като държавен глава.
Осмисля функциите на Народното събрание, както и на Министерския съвет на страната и на съдебната система.
Знае, че градовете и селата в България се управляват от кметове и
от общински съвети. Свързва текстове с илюстрации.
Познава символите на държавната власт.
Нови понятия: кмет

НЗ

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Работа с текстова информация за известни българи, прославили родината с откритията и приносите си в областта на науката, изкуството, техниката, спорта
Описание
по илюстрации и разказ за конкретни открития и постижения
•
• Визуален метод – чрез различни примери за открития на българи и техни значими
постижения в необятния свят на науката и изкуството; свързване на текстове и
изображения с имена на конкретни българи, със значими заслуги в науката и техниката по света
• Устна и писмена проверка на знанията и уменията
• Групова работа
• Светкавица – може да се приложи във връзка с научаване на имена на български
творци и техните приноси
• Съдържателно текущо оценяване на постигнатите резултати от учениците

Забележка
(7)

• Съпоставителен анализ за постиженията на бележити българи в различни области.
• Индивидуално събеседване в група с опора върху илюстративен материал за разпознаване на различни спортни достижения
• Разказ – любопитни факти от живота на известни българи
• Сомостоятелно изследване в интернет
• Визуален метод – онагледяване на темата чрез видеофилми, видеофрагменти или
презентации
• Игрови похвати с евристична насоченост
• Проучване – съставяне на кратък текст за значими постижения на познати хора с
различни професии
• Индивидуален или групов проект –упражнява алгоритъма за работа
• Качествено текущо оценяване чрез съждения и изразяване на емоционално отношение към приноса на известните българи
• Самооценяване
Разказ, свързан с управлението на българската държава
Анализ на важни факти относно устройството и управлението на нашата държава
Обяснение
Работа с учебника и с допълнителни източници на информация
Евристична беседа и евристично моделиране
Асоциативен метод
Визуален метод – по изображения, в нагледна форма, разпознава органите на централната власт и основните задачи, които те реализират
• Конструиране на текст по зададени опори
• Проучване за построяването на сградата на Народното събрание
• Оценяване и самооценяване, оценяване в рамките на раздела
•
•
•
•
•
•
•
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
28
XXIX София –
столица на
България

29

42

XXX

Как се променя София

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
НЗ

(5)
Дефинира по общи и съществени признаци понятието „столица“
(може да ползва речника на новите понятия, стр. 71 от приложението към учебника).
Разказва по картини от учебника за столицата на България, за
нейното местоположение и история, за многобройните и значимите природни и културни забележителности в нея.
Знае за съществуването на града още от тракийско време и фак
тът, че е един от най-старите в Европа.
Определя по карта географското местоположение на гр. София.
Посочва кога София става столица на България.
Свързва обявяването на София за столица с името на Марин Дринов.
Подготвя фотоалбум или презентация за модерната българска и
европейска столица София.
Разпознава герба на София и неговите елементи.
Определя статуята на София като символ на нашата столица.
Знае, че старите имена на нашата столица са Сердика, Триадица
и Средец.
Назовава някои важни сгради, построени след Освобождението.
Разказва за значението на природен парк „Витоша“ за жителите
и гостите на София.
Формира умения за участие в изготвяне и презентиране на групов
творчески продукт.

З

Споделя впечатления за промените, които настъпват в столицата
на българската държава от най-стари времена до днес.
С лентата на времето свързва предложен разнообразен илюстративен материал, показващ развитието на София през вековете
(древност, Средновековие, след Освобождението, след Втората
световна война и сега).
Умее да работи в екип.
Съставя устен разказ по предварително набелязани въпроси в
учебника.
Описва обекти от нашата столица: сгради, улици, транспортни
средства и др.
Сравнява миналия облик с модерната визия на съвременната българска столица.
Разказва за някои културни обекти в София, които са променили
своето предназначение (общинска минерална баня, превърната в
Музей за история на София; дворецът на първия български княз
– станал Национална художествена галерия и Национален етно
графски музей и др.)
Затвърдява и систематизира знанията си за София, нейното минало и настояще.
В таблична форма класифицира обекти, показани на снимки,
като ги разпределя по тяхното предназначение: сгради, свързани с управлението на държавата; с образованието, културата и
изкуството; с транспорта.
Съотнася забележителности на София към епохата, с която са
свързани.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(6)
Обсъждане и анализ на илюстративен материал
Описание, обяснение
Работа с карта за определяне географското местоположение на София
Работа с текст в учебната тетрадка за определяне на логическата последователност
на неговите елементи
Визуален – работа с е-ресурса с информация за столицата София, за нейната история, природни и културни забележителности или на снимков материал от изготвения фотоалбум
Работа с дигитални средства – ползване на аудио- и видеотехника, коментар и анализ
Разказ – природни и културни забележителности в столицата София
Събеседване в група
Текущо оценяване: индивидуално и групово чрез изпълнение на задачите в учебника и тетрадката
Взаимооценяване, самооценяване

Забележка
(7)

Интерактивна беседа с помощта на илюстрациите в учебника и е-галерии
Описване – природни и културни забележителности в София
Работа с линия на времето
Наблюдение
Обяснение
Визуален метод – виртуална екскурзия из София с помощта на интернет
Самостоятелно изследване – по текстове от учебника и илюстративния материал, с
други източници, на значението на различни сгради в София
• Систематизиране в табличен вид на резултатите от собствени проучвания и анализи
• Качествено текущо оценяване
•
•
•
•
•
•
•
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Учебна
Тема на
№ по
седмица урочната
ред
по ред
единица
(1)
(2)
(3)
30
XXXI Разказвам
за България

44

Моята красива родина
България

31

XXXII

32

XXXIII Какво на-

учихме по
предмета
човекът и
общество в
4. клас

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

(4)
ОСЗ
ГП

(5)
Преговаря, затвърдява, обобщава и систематизира знанията и
уменията си по осемте глобални теми: България в Европа, Природни области в България, Богатствата на България – природа
и хора, Българската държава от Освобождението до края на
XIX век, България и българското общество през XX век, Европейският път на България, Българските приноси и София – съв
ременна столица.
Умее да общува и да работи в малка група.
Отговаря на контролните въпроси по съответния раздел от програмата чрез конструиране на кратък разказ.
Прави творческа разработка за България в учебната тетрадка по
съответната тема, онагледена с подходяща рисунка.

З
Спазва стъпките, подпомагащи успешното протичане на проектпроект ната дейност по определена тема.
Часът протича под формата на игра, свързана с организиране на
групова работа, четене на текстове в учебника, за културни или
природни обекти, илюстрирани с подходящи изображения.
Проучва, подбира и други интересни обекти (напр. от приложението към учебника на стр. 70 – природни и културни забележителности в България в списъка на Юнеско).
Използва шаблона от учебната тетрадка на стр. 27 – 30 и следва
указанията, дадени в него.
Изготвя 3D карта по макет, предложен в учебната тетрадка.

ПО
Обобщава и систематизира знанията си чрез изпълнение на мноИД – 2 ч гообразни задачи в тестова форма.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
(6)
• Обяснително-илюстративен метод – обобщаване на най-същественото от материала по съответните раздели
• Описание на важни исторически събития и личности от Освобождението да края
на Втората световна война
• Събеседване в група относно осъществяването на идеята за национално обединение на страната ни след Освобождението
• Изследване – европейският път на България и приносите на страната ни в Европейския съюз
• Обсъждане по темата София – съвременна столица
• Работа по групи, свързана с допълнителна информация за столицата
• Работа с учебна тетрадка – изпълнение на творчески задачи – работа с текст и
рисунка
• Качествено оценяване, взаимооценка и самооценка

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Забележка
(7)

Дискусия
Асоцииране на текст с изображения
Наблюдение върху илюстративен материал
Собствено проучване и подбор на интересни текстове и илюстрации
Игрови практически похвати с цел емоционално ангажиране на учениците и разкриване съдържанието на основни понятия по темата
Изпълнение на проект по зададен алгоритъм – моделиране на макет в учебната
тетрадка
Съдържателно текущо оценяване по задача от учебника и тетрадката
Групово оценяване
Самооценяване

• Обобщение
• Систематизиране на знанията
• Писмена и практическа проверка чрез заключителен тест (работа с географска карта, с линия на времето)
• Качествени оценки от индивидуално самостоятелно изпълнение на тестови задачи
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
НА УРОЦИ ОТ РАЗЛИЧЕН ТИП
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА
Тип на урока – за разработване на нов учебен
материал
План по съдържанието на темата
• Същност на географската карта и глобуса като
своеобразни умалени модели на Земята. Условни
знаци.
• Континентите на планетата Земя.
• Големите полуострови в Европа.
• Кръстопътно местоположение на България в
континента Европа и на Балканския полуостров.
Ключови понятия:
посоки на света, географска карта, условни знаци,
държавна граница, географски глобус, континенти,
полуострови

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА

Празниците
Местоположението
и обичаите
хората
на
Българияна
в Европа
Географска карта и глобус
Географската карта изобразява в умален вид страни, океани,
морета, селища, реки и др. с помощта на условни знаци – цветове или различни фигури. От
картата научаваме за местоположението и големината на тези
обекти, за вида на повърхнината
и др.

Местоположение на Б
България се намира на
остров, в югоизточната ч
балканска и европейска ст
Полуостровът е част
три страни с водни басейн
Нашата страна има ва
ложение в Европа и на Б
е така, защото през нея п
най-важни пътища на к
туванията на хората и пр
България и европейските
верните, западните, източ
тинента.
към Северна Европа

иС
Видин

Р

Плевен

ВЕЧЕ ЗНАМ

към Западна
Европа

Основните посоки на света са четири – север, юг, изток, запад.
Картата има своя азбука. Това са
условните знаци.
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Пловдив

Освен на карта повърхността на Земята може да бъде изобразена и на глобус. Глобусът показва кълбовидната форма на нашата
планета. На него се виждат най-големите обекти – континентите,
океаните, моретата, големите планини, реки, равнини. Използват се
същите условни знаци както и при картата.
Глобус

Континентите на Земята са най-големите части от сушата на планетата. Те са
седем – Европа, Азия, Африка, Северна
Америка, Южна Америка, Австралия
и Антарктида. Най-голям по площ
е континентът Азия. Европа се нарежда на шесто място по големина,
Снимка на Земята от Космоса
следвана само от Австралия.
Според космонавтите Земята, видяна от Космоса, е много

Най-важните пътища в Европа
Кръстопътното местоположение
на се вижда добре на географск
страната преминават важни път

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧ

1. Сравни географската к
какво си приличат и по к
2. Намери на глобуса ко
Балканския полуостров
3. Сравни как изглежда З
на на глобуса, на сни
от Космоса, и на картат
прилики и разлики откр
4. Открий на глобуса кон
на Земята и ги назови.
5. Защо местоположениет
Европа се определя кат

красива.

8

Обща схема на методическия ход на урока
След мотивираща беседа учениците работят с
географска карта и глобус, посочват различни поз
навателни обекти, самостоятелно се ориентират,
определят посоките на света (основни и междинни),
дешифрират значението на широко използваните
условни знаци, проследяват държавните граници на
България (водни и сухоземни), откриват съседните
на нея страни, наблюдават, правят съпоставителен
анализ между географска карта и глобус със съответни изводи и заключения, разкриват съдържанието
на двете понятия.
Учителят поставя проблемни задачи. Извърше-

Ботевград

към Гърция

Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска
карта, географски глобус, илюстративни материали,
презентация, фрагменти от художествени и литературни творби, допълнителни материали по избор.
Методи на обучение:
методи за стимулиране и мотивация на обучението,
създаване ситуации на аперцепция и на познавателна новост, упражнения с географска карта и глобус,
демонстрация, наблюдение, евристична беседа, проблемно изложение, анализ и обсъждане на илюстративен материал, описание, обяснение, сравнение,
работа с текстове от учебника и учебната тетрадка,
продуктивно-практически метод, индукция и обобщаване, евристично-моделиращ метод (при дефицит
на информация), методи за устен, писмен и практически контрол и самоконтрол.

София

Велико Търнов

ната подготвителна практическа работа позволява
да бъде изведено по индуктивен път новото понятие
континент, като се даде интересна информация за
континентите на Земята. Вниманието се насочва към
континента Европа и местоположението на България. Следва въвеждане и на новото понятие полуостров. По картата от учебника учениците отново
правят самостоятелни изследвания, индуктивно чрез
обобщение определят инвариантните признаци на
новото понятие. Откриват названията на четирите
големи полуострова в Европа, локализират в южната
ѝ част като източно разположен Балканския полуостров. След това обучаващите се усвояват умението
да правят описание на кръстопътното местоположение на България в Европа и на Балканския полуостров. Като доказателствен материал за това служи
работата с картата от учебника с най-важните пътища в Европа и страната ни. Чрез разказа на учителя
за България като европейска, балканска, дунавска и
черноморска страна с кръстопътно местоположение
учениците разбират нейната важна роля и значение
за живота на хората, за развитието на многообразни
стопански дейности. С изпълнението на задачите от
учебната тетрадка първично се затвърдява материалът по темата.

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Тип на урока – за затвърдяване на усвоен учебен
материал
План на темата
• Определяне по карта на местоположението и
границите на България в Европа и на Балканския полуостров.
• Пътешествието на Ани по река Дунав – от пристанището на гр. Русе на запад.
• Маршрут по карта с посещение на столици на
европейски държави.
• Пътешествието на Боби по море на юг от
гр. Варна до столицата на Гърция – Атина.
• Маршрут по карта с посещение на български
черноморски градове (Варна, Несебър, Бургас) и
гръцката столица – Атина.
• Разработване на текст съчинение – описание в
работната тетрадка (изготвяне на фотоалбуми или
презентации със снимков материал от посетените
градове и културни и други забележителности).
• Разработване на туристически маршрути по сухоземните граници на страната с изготвяне на фотоалбум или презентации.
Ключови понятия:
посоки на света, географска карта, условни знаци,
местоположение и водни граници на България, столици на държави, природни и културни забележителности на градове.
Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска карта, презентации с културни забележителности на някои европейски столици, разположени край
река Дунав, модел на картинна карта – от електронния
учебник, фотоалбуми, табла със снимки, или презентации на културни и природни забележителности от
гр. Варна, Несебър, Бургас, Атина, други.
Методи на обучение:
игрови методи, работа с карта, интерпретация на текстове в учебника, групова дискусия, визуализация, наблюдения на илюстративен материал, сравнителен анализ, обяснение и описания, инструктаж, моделиране на
виртуални маршрути по карта и казуси, (по възможност работа в интернет) и подбор на снимков материал
с природни и културни забележителности на европейски столици, на български черноморски градове, изготвяне на картинна карта, табло, конструиране на текст –
съчинение по нагледни опори, упражнения в работната
тетрадка, импресивни и експресивни методи.
Обща схема на методическия ход на урока
С помощта на географската карта се проследяват

Пътешествие
по границите на България

Боби: Аз много обичам мор
лятото да пътешествам по мо
столица на България и завърших
та на нашата южна съседка – Г
тересни снимки.

Задача 2. Покажи на картата
пътувал Боби. През кои морета е пл
бреговете на кои континенти е прем

Ани: През лятната ваканция пътувах с кораб по река Дунав.
Тръгнах от пристанището в град Русе в посока запад. Посетих
четири европейски държави и техните столици, разположени
покрай реката.

Задача 1. Открий на картата на Европа градовете,
които Ани е посетила. Те са столици на европейски държави.
Кои са тези държави? Покажи ги на картата. Помогни си със
снимките и текстовете към тях.
3
4

1

3

2

2

р. Дунав

1

Босфора и Дарданелите
свързват Черно със
Средиземно море.

4

Акрополът в Атина е
най-известната културна
забележителност в Гърция.

1. Столицата на Сърбия – Белград
3. Столицата на Словакия – Братислава

2. Столицата на Унгария – Будапеща
4. Столицата на Австрия – Виена

Задача 3. Прочети текстов
шествието на Боби в тетрадката.
да пътува по този маршрут?

12

местоположението и границите на България в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров. Актуализират се и се затвърдяват усвоените в предходните
два урока понятия. Урокът е замислен като поредица
от заинтригуващи сюжети с емоционално наситени
пътешествия на Ани и Боби, както и на самите ученици, по границите на България. Възприета е интерак
тивна стратегия. Учениците в класа работят групово
и в роли – едната група прави самостоятелни проучвания по точка втора от плана (зад. 1 от учебника;
зад. 1 и 2 от учебната тетрадка) с изготвяне на картинна карта (фотоалбум, презентация), а другата реализира изследвания и други творчески дейности по
точка трета от плана (зад. 2 и 3 от учебника, зад. 3 –
А, Б и В – от тетрадката). Третата група – осъществява самостоятелни проучвания по карта и в интернет,
работи по точка четвърта от плана, моделира виртуални маршрути по сухоземните граници на България.
Всеки екип обсъжда и разпределя задачите за изпълнение, работи самостоятелно по моделирането на
съответните маршрути и изготвянето на творческите продукти, избира говорител на групата, който ги
презентира пред класа като цяло през заключителния
рефлексивен етап. За емоционалното съпреживяване и въздействие по темата съдейства обогатяването
на представите на учениците чрез самостоятелното
проучване на културните и други забележителности
в различните столици, градове, свързани с виртуалните маршрути.
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ПРИРОДНИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ, 1. ЧАСТ
Тип на урока – за разработване на нов учебен материал
План на темата
• Природните области –
малки части от територията
на България. Карта на природните области в страната.
• Характеристика на Дунавската равнина – разположение, граници, природни
обекти и селища, стопански
дейности.
на
• Характеристика
Старопланинската
област
– местоположение, забележителности, главни селища,
трудови дейности на населението.

4

Празниците
Природни
области
и
обичаите на хората 1. част
в България

Природните области в България
Територията на България е разделена на 5 по-малки части, наречени природни области. Всяка природна област има свой неповторим облик – съчетание от планини, равнини, реки, езера, почви,
растителност и животински свят, населени места, условия за живот
на хората.

Природни области в България
1. Дунавска равнина
2. Старопланинска
3. Преходна
4. Рило-Родопска
5. Черноморско крайбрежие

Стара планина

Бухал

2

1. Дунавска равнина

2. Гр. Плевен

Дунавска равнина
Дунавската равнина се простира между река Дунав
на север, Черно море на изток, и Стара планина на юг.
На запад достига до границата със Сърбия. В областта преобладават равнини и низини, пресичат я много
реки. Зимата в Дунавската равнина е студена, а лятото много топло. Голяма част от областта е покрита с
плодородни почви. Тук се отглеждат пшеница, слънчоглед, царевица, лозя, зеленчуци, овце, крави, кози,
развива се пчеларство.
Интересни и много красиви са долините на реките
Искър, Янтра, Русенски Лом. През Дунавската равнина минават важни пътища. В тази област са разположени градовете Видин, Плевен, Русе, Добрич, Силистра и др.
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Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска карта, илюстративни материали, презентации,
интернет сайтове, творби на изобразителното изкуство и художествената литература.
Методи на обучение:
водещи са обяснението, изследователският метод
(работа с учебника и учебната тетрадка, с карта,
е-ресурси), таблично описание, упражнения, демонстрация на нагледни средства, наблюдение, сравнение, групова беседа, анализ на илюстративен материал, познавателни игри – викторина, конкурс за
най-сполучлива рисунка на природен обект, културни забележителности в населени места или литературна творба – лирична, разказ, пътепис, албум, за
най-естетично оформен дневник за наблюдения върху природните области, табло с изображения и др.
Обща схема на методическия ход на урока
Урокът започва със събеседване и обяснение на
учителя за подялбата на страната на природни области. Обяснава се същността на новото понятие
природна област. По карта се показва местоположението на природните области. Учениците проследяват границитe. За формиране на знанията за
Дунавската равнина и Старопланинската област е

ВЕЧЕ ЗНАМ
В източната част на Дунавската равнина – Добруджа, се
отглежда предимно пшеница,
затова тя е известна като житницата на България.

Гр. Дряново

1

Ключови понятия:
природна област, равнина, земеделие, река, град,
планина, речна долина, широколистни и иглолистни
гори, планински връх.
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Старопланинска област
На юг от Дунавската равнина се простира Старопланинската област. На картата тя наподобява „верига“, в която
се редуват високи и по-ниски планини. На запад областта
започва от границата ни със Сърбия и достига на изток до
Черно море. От Стара планина извират много реки. Повечето от тях се вливат в река Дунав, с изключение на река
Тунджа, която тече на юг, и на река Камчия, която се влива
в Черно море на изток. Областта е богата на широколистни
и иглолистни гори, пасища, храсти, билки, диви животни.

Най-високият връх на Стара планина е вр. Ботев. В тази
област се намират интересни природни обекти – пещери (Леденика, Съева дупка), Белоградчишките скали и др. В по-ниските части на Стара планина са разположени градовете Враца,
Габрово и други по-малки градчета, които са сгушени в полите
на планината – Елена, Котел, Дряново. Старопланинската област предлага добри условия за туризъм и отдих, добив на дървесина и отглеждане на животни – овце, кози, говеда, коне.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Какво е природна област?
Колко са природните области
в България? Кои са те?
2. Разкажи за Дунавската равнина.
3. Разкажи за Старопланинската област. Какво ти направи
най-силно впечатление?
4. Запиши примери за природни
обекти и селища от изучените
две области.

ДНЕС НАУЧИХ
• Природните области се отличават помежду си по
своето местоположение, природа, възможностите за
стопанска дейност.
• В България има пет природни области – Дунавска
равнина, Старопланинска област, Преходна област,
Рило-Родопска област и Черноморско крайбрежие.
• Дунавската равнина заема северната част на България
и е предимно равнинна.
• Старопланинската облалст се простира на юг
от Дунавската равнина, от западната ни граница
до Черно море.
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подходящо да се използва мултимедийна презентация. Така разказът на учителя се допълва с добрата
визуализация. Интерпретирайки поместените изображения в слайдовете и учебника, учителят умело
направлява възникналия интерес и дискусията по
новата тема. Важен е сравнителният анализ между
двете природни области с открояване на прилики и
разлики. Учениците откриват по-големите реки, градове и ги назовават. Насочват вниманието си и към
стопанската дейност на хората в областите, към флората и фауната. Работата по задачите в учебника и
тетрадката, както и тази в интернет с евристична цел
за подбор на подходящи изображения за подготвяните фотоалбуми или табло на природните области за
класната стая, се използва за творческо затвърдяване
на новоусвоения материал. Следва серия от познавателни игри: викторина, конкурс за най-сполучлива
рисунка на природен обект от двете области или албум или табло, за подбор на най-добро литературно
описание за съответни обекти (чрез стихотворения,
разкази).
Придобитите знания и впечатления учениците
биха могли да отразят по свой начин в индивидуалните си дневници за наблюдения.

ПРИРОДНИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ 2. ЧАСТ
Тип на урока – за разработване на нов учебен материал
План на темата
• Преходна област – местоположение, обхват, природни особености, разно
образие, трудови дейности
на населението, по-големи
градове.
• Рило-Родопска област –
разположение, граници, интересни природни обекти и
селища.
• Черноморско крайбрежие – местоположение, забележителности, главни селища.
• Стопански дейности в
природните области на България.

5

Празниците
Природни области
и България
обичаите на хората 2. част
в

Преходна област
Преходната област е най-обширната и най-разнообразната.
Обхваща по-голямата част от Южна България. Тук е разположена Горнотракийската низина с река Марица, планините Витоша,
Средна гора, Софийското, Карловското и Казанлъшкото поле.
В низините и полетата на Преходната област почвите са
много плодородни. Подходящи са за отглеждане на слънчоглед,
царевица, зеленчуци (Горнотракийската низина, Софийското
поле). Растения, които обичат повече топлина, като памук и
ориз, се отглеждат в Горнотракийската низина.
Карловското и Казанлъшкото поле са известни като Розовата
долина на България, защото тук се отглежда прочутата българска маслодайна роза, която се използва за производство на козметични продукти. В планините Витоша, Средна гора, Странджа
и Сакар се развива туризъм, добива се дървесина, отглеждат се
овце, кози, коне, крави.

Розовата долина

Голяма част от областта е низинна. Тук е построена магистрала „Тракия“, която свързва София с Бургас.
С най-голямо значение от полезните изкопаеми са въглищата.
Те се използват за производство на електроенергия и отопление.
Град София е разположен в Софийското поле. София е столица на България и най-големият град в страната. Други големи
градове в областта са Пловдив и Стара Загора.
Магистрала Тракия

Рило-Родопска област
Рило-Родопската област обхваща южните части на страната. В нея
се издигат най-високите планини на България – Рила, Пирин и Роста
допите. Реките Струма и Места образуват дълбоки долини, на места
обширни и плодородни полета. Областта е много богата на реки, езеени
ра, минерални извори, широколистни и иглолистни гори. Изградени
илса много язовири. Тук растат редки растения като еделвайса и рилтка,
ската иглика. Горите се обитават от кафява мечка, сърна, дива котка,
а по най-високите части на планините – дива коза, скален орел.
ите
В планините Рила, Пирин и Родопите са изградени най-големите
ито
зимни курорти в България – Боровец, Банско, Пампорово, които
привличат любителите на снежните спортове. Големи градове в областта са Благоевград, Смолян, Кърджали.
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Ключови понятия:
крайбрежие, низина, поле, минерални извори, полезни изкопаеми, пътища, магистрали, летища, езера,
язовири, зимни и летни курорти, морски пристанища,
корабоплаване, риболов, зимни спортове, туризъм.
Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска карта, илюстративни материали, презентации,
фотоалбуми, табла, описания от дневници за наблюдения, литературни и художествени творби, интернет сайтове.
Методи на обучение:
обяснително-илюстративен метод, разказване, описание по природна карта на България, по картини,
таблично, чрез презентации и кратки съобщения на
учениците, демонстрация, наблюдение, сравнение,
обобщаване и систематизиране, евристична беседа,
брейнсторминг, педагогически адаптирани научноизследователски методи, устни, писмени и продуктивно-практически упражнения (изготвяне на табло
с колажи, албуми), ситуативни методи – инциденти,
казуси, тестови задачи.

Скален
орел

Черноморско крайбрежие
Територията около всеки воден басейн
(океан, море, езеро, река) се нарича крайбрежие. Земите по крайбрежията са плодородни и
са подходящи за отглеждане на различни земеделски култури, както и за изграждане на селища, курорти, пристанища.

Рибарски лодки

Пристанище Варна

Българското черноморско крайбрежие започва от границата
с Румъния на север и достига до границата ни с Турция на юг.
На места брегът е висок и скалист, на други е нисък, покрит с
прекрасни плажове, край които са построени курорти. В Черно
море се вливат реките Камчия, Ропотамо, Велека. По крайбрежието са образувани много езера – Варненско, Бургаско и др.
В областта се развиват туризъм, риболов, корабоплаване.
Българското Черноморие привлича туристи от цял свят в курортите – Албена, Златни пясъци, Св. св. Константин и Елена,
Слънчев бряг и др. Градовете Созопол и Несебър оставят неповторими спомени у всички, които са ги посетили, със старите
църкви, тесните улички, уникалната си архитектура. Във Варна
и Бургас се намират големите морски пристанища на България.

Стопански дейности в природните области
Всяка природна област предоставя различни възможности за живота на хората и за развиване на стопански
дейности. В равнините, низините и полетата по-лесно се
строи и се отглеждат разнообразни земеделски култури.
В тях са разположени големите градове на България, изградени са важни пътища, магистрали и летища. В планините има по-малко селища, а местата за земеделие са
ограничени. Тук се развиват зимни спортове, туризъм,
добива се дървесина, отглеждат се селскостопански животни. Българското черноморско крайбрежие предлага
условия за туризъм, риболов и корабоплаване.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Запиши по два примера за природни обекти и селища във всяка
от изучените природни области.
Покажи ги на картата.
2. За какви стопански дейности е подходяща Рило-Родопската област?
3. Представи една от изучените области чрез табло или разкажи за нея,
като използваш презентациите от
електронния учебник.

Събиране на
реколтата
Напояване

Наторяване

Обработване
на почвата

Борба с
вредителите

ДНЕС НАУЧИХ
• Най-обширна и най-разнообразна е Преходната
област. В нея се намира столицата на България –
София.
• Рило-Родопската област е представена от трите
най-високи планини в България – Рила, Пирин
и Родопи.
• Крайбрежието е територия около всеки воден басейн.
• Черноморското крайбрежие е природна област,
която се простира край бреговете на Черно море, от
северната до южната ни граница.
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ки ученик е подготвил чрез самостоятелна работа с
учебника и с интернет съобщения за определената
природна област, както и фотоалбуми, допълнителен снимков материал за различни природни обекти
и културни забележителности от посетени по време
на екскурзии градове от тях. За целта се ползват и
презентации от електронния учебник. По този начин урокът за нови знания протича в интерактивен
режим. Децата споделят впечатления от свои пътувания в страната. Обсъждат стопанските дейности и
условията за живот в трите природни области. Чрез
писмено изпълнение на задачите в тетрадката те затвърдяват новите знания. Записват по два примера за
природни обекти и селища във всяка от изучените
природни области и ги показват на картата. В последната част от микроструктурата на урока отново
чрез практическа работа на трите екипа се подготвят
и представят три табла за класната стая с колажи за
трите природни области. След обобщението в урока
учителят прави аналитична оценка за приносите и
качеството на работата на всеки екип по темата.

Обща схема на методическия ход на урока
По карта учениците определят разположението на
трите природни области – Преходната, Рило-Родопската и Черноморското крайбрежие – и разказват за
тях. Предварително са разделени на три екипа. Все49

РАЗКАЗВАМ ЗА ПРИРОДНИТЕ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ
Тип на урока – за затвърдяване на усвоения материал
План по съдържанието
на темата
• Разказвам за природните
области в България по плана
на Ани.
• Разказвам по текстове
описания на природни области в учебника.
• Разказвам по изображения на природни обекти
(в учебника и учебната тет
радка).
таблица
• Сравнителна
с обобщителен характер за
природните области в страната.
• Мисловна карта за природните области в България.

6

Разказвам за природните
области в България

Задача 2. Разгледай внимателно снимките на
Боби. Открий коя снимка за коя природна област
се отнася. Защо мислиш така?

Ани: Лесно мога да разказвам за всяка природна област по плана, който си направих.

3

1. Природна област – име.
2. Местоположение на картата.
3. Природни обекти (равнини, низини, полета, планини, върхове,
реки, езера, полезни изкопаеми).
4. Растителност и животински свят.
5. Стопански дейности.
1

4

Задача 1. Прочети текста. Коя природна област е описала
Ани? По какво я разпозна? Спазила ли е плана? Ако е необходимо,
редактирай и допълни текста. Помогни си с картата.
В областта преобладават равнини и низини. Тя се простира в
най-северните части
на страната. Граничи
с река Дунав на север, с
Черно море на изток,
Стара планина е на юг.
Тук се отглеждат пшеница и слънчоглед. Почвите са плодородни.
През областта текат
реките Искър, Янтра.
По-големи градове са
Видин и Добрич. В някои
райони се добива нефт.

2

5

Задача 3. Подреди изреченията в правилна последователност, така че да получиш описание на природна област. Прочети ги.
За коя природна област се отнася описанието?
• Областта е богата на води. Ето защо тук
са построени много язовири. Вековните
широколистни и иглолистни гори са найценното природно богатство в тази област.
• В областта се намират нашите най-големи зимни курорти – Боровец, Банско,
Пампорово.

• Намира се в южната част на България.
• Повърхнината Ӝ е преди всичко планинска.
• Големите градове са Благоевград,
Смолян, Кърджали.

Задача 4.
Представете избрана природна област на
табло или постер. За повече информация използвайте презентациите от електронния учебник, детски енциклопедии, атласа, картички,
собствени снимки.
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Ключови понятия:
природна област, равнина, земеделие, река, град,
планина, речна долина, широколистни и иглолистни гори, планински връх, крайбрежие, низина, поле,
минерални извори, полезни изкопаеми, пътища, магистрали, летища, езера, язовири, зимни и летни курорти, морски пристанища, корабоплаване, риболов,
зимни спортове, туризъм.
Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска
карта, илюстративни материали, презентации, детски
енциклопедии, атлас, картички, собствени снимки.
Методи на обучение:
разказ по зададен алгоритъм, групова дискусия, евристична беседа, описание по карта, таблично описание по показатели, наблюдение, демонстрация, обяснение, евристично моделиране на мисловна карта по
аналогия, практически упражнения за представяне на
избрана природна област на табло или постер, техники за систематизиране на информацията.
Обща схема на методическия ход на урока
В тази тема е подходящо да се използва е-учебник и дигитален формат на карта на България с очертаните върху нея пет природни области. Учениците
разказват за тях по презентациите от електронния
учебник, по текстовете описания в учебника и по
изображения на природни обекти в учебника и тетрадката. Използва се планът на Ани като рациона50

Боби: Направих много снимки на различни места в България.
От тях избрах пет, с които да представя пред съучениците
си всяка от изучените природни области.
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лен похват за учене, възпроизвеждане на знания за
отделните природни области, за сравнителен анализ.
Логическите опорни точки позволяват да се построи
логическата схема на съдържанието. Учениците
разглеждат снимките на Боби за петте природни области и ги идентифицират. Те също са източник за
описания. Сериозно предизвикателство пред обучаващите се е попълването на обобщителна таблица
със сравнителен характер по определени показатели
за всички природни области, както и конструирането
на мисловна карта, която да систематизира знанията
им за тях. Диференцираната работа по групи в часа
е свързана с практическото представяне на избрана
природна област на табло или постер не просто чрез
снимки, но и чрез естетически оформени текстове и
рисунки. В края на урока е целесъобразно да се организират увлекателни дидактични игри. Може игрите
Верижка, Незавършено изречение или Вярно – невярно (с пляскане на ръце) да се използват в различни варианти. Работи се например по учебни диади
(по двойки) – учениците отговарят последователно
писмено на въпроси за природните области, сгъват
листчетата, слагат ги в плик и си ги разменят. Така е
добре да се реализира взаимопроверката и взаимооценката.

ЧОВЕКЪТ И ОКОЛНАТА СРЕДА

Тип на урока – за затвърдяване на усвоения материал
План на темата
• Промени и неблагоприятни последствия за природата от трудовите дейности на
хората. (Опасности и поражения в природата в резултат
на трудовите дейности на хората; Взаимодействие на човека с околната среда – ползи
и вреди).
• Разрушителната сила на
стихийните природни бедствия (наводнения, градушки,
пожари, земетресения, ерозия на почвата и свлачища,
лавини, урагани, замърсявания на въздуха, водите и т.н.)
и борбата на хората с тях.

8

Човекът и околната среда
Ани: Ние с Боби се интересуваме от промените, които настъпват в природата, в резултат от дейностите на хората.
Членове сме на Клуб за защита на природата, където научаваме,
интересни неща.

Боби: Мои приятели от други училища са участвали със свои
рисунки в изложба на тема „Природни бедствия“. Те ми изпратиха някои от тях. Предлагам и ние да организираме подобна изложба базар. Можем да изпратим събраните средства на деца,
пострадали от природни бедствия.

Задача 2. Разгледай рисунките. Какво природно бедствие изобразява всяка рисунка? Разкажи
накратко какви могат да бъдат последствията за природата и за хората.

Задача 1.
Първа група. Разкажете за стопанските
дейности, с които хората вредят на почвите и растенията в равнините, низините, полетата. Използвайте снимките и текстовете към
тях.
Растенията поемат от вредните вещества при наторяване
или пръскане против вредители, които след това попадат и в
храната на човека.
Какво е необходимо да правим, за да намалим вредните
вещества в храната, която приемаме?

Внимание!
Опасност от лавини

Пръскане на посеви против
вредители

Наторяване

Задача 3. Напиши кратък текст на тема „Как си помагат хората при различни природни бедствия“.

Втора група. Разкажете с кои дейности хората нанасят вреди на природата в планините.
При строежа на ски писта се унищожават дървета,
храсти, треви, билки. Кои обитатели на природата също
ще пострадат? Обяснете защо.
Какво е необходимо да се направи според вас, за да
се запази природата?

Трета група. Разгледайте снимката и разкажете какво може да прави човекът, за да опазва и да пести естествените природни богатства.
Този знак се използва в целия свят и показва, че материалите и предметите са направени от вече използвани
преработени материали. Прието е знакът да се поставя
на стоките, произведени по този начин.
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Мерки за защита на природната среда
• Използване на научните постижения и открития
в интерес на човека, обществото и природата, на тяхното устойчиво развитие.
• Формиране на отговорно отношение към природните богатства и съобразено с екологичните норми поведение. Роля на човешката взаимопомощ при
бедствени ситуации.
Ключови понятия:
резервати, взаимодействие на човека и средата (ползи и вреди), природни бедствия – градушки, наводнения, земетресения, пожари, замърсявания в природата, свлачища, лавини, урагани, мерки за опазване на
природата, екопътеки.
Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска карта, нагледни материали, презентации и други
мултимедийни ресурси, интернет сайтове.
Методи на обучение:
проблемно изложение в група, групови беседи и дискусии, анализ и синтез въз основа на визуална информация, индукция, сравнение, обобщение, систематизация на информация (включително и таблична),
упражнения с репродуктивен и творчески характер
(устни, писмени, практически), демонстрация и наблюдение, анализ на казуси и инциденти, изследователски методи и техники, работа с учебника, учебната тетрадка и програмни продукти, моделиране на

Задача 4.
Потърси информация за села и градове
в България, които са пострадали от наводнения, градушки, пожари
или други природни бедствия. Как обществото помага на засегнатите от бедствията в такива случаи?
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символи, експресивни методи, свързани с подготовка
и организиране на изложба базар на тема „Природни
бедствия“.
Обща схема на методическия ход на урока
Урокът е за затвърдяване на учебния материал и
предполага използване на многообразни видове самостоятелна работа на учениците. Най-напред учениците разсъждават върху един проблемен въпрос
– за взаимодействието на човека с околната среда,
за позитивните и негативните ефекти от различните
по характер трудови дейности. Предвидена е в учебника диференцирана групова работа с разнородно
съдържание. Децата разказват на база конкретен
илюстративен материал за опасните последствия от
някои стопански дейности в равнините, низините и
полетата, в планинските райони, за природозащитната дейност в тях. Те осмислят ролята и значението
на пестеливото отношение към природните богатства
и тяхното грижливо опазване. За целта може да се
използва и зад. 1 от учебната тетрадка. Формирането на понятието природни бедствия се подпомага
от резултатите на самостоятелните проучвания на
учениците в интернет, разкази от преживени случки, изображенията в учебника и тетрадките, презентации. Фокусират вниманието си върху действията
на хората, върху тяхната взаимопомощ по време на
природни бедствия. Използва се подходящ илюстративен материал от учебника и интернет. Със своите
рисунки, изобразяващи условни знаци за природни
бедствия или вредна за природата човешка дейност
учениците се подготвят за участие в изложба базар,
посветена на екологична тематика.
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ

9

Празниците
Защитени територии
и
обичаите на хората
в България

Опазване на природата
Опазването на природата е дълг и отговорност на всеки български гражданин. Държавата се грижи, като създава специални територии за тази цел. Наричат се защитени територии. В
тях се опазват редки и застрашени от изчезване растения и
животни.

ВЕЧЕ ЗНАМ
В защитените територии
хората спазват строги
правила. Те са задължителни за всички, които
посещават такива места
– туристи, изследователи,
любители на природата.
Тук са забранени ловуването, изсичането на дървета, брането на гъби, билки
и други растения, рушенето на скали и др.

Например през зимата хората поставят храна за животните на определени места, следят за разпространението на болести, вредители по дърветата и др. Защитени местности има по цялата територия на страната. Те
имат огромно значение за запазване на разнообразието от растения и животни в България.
Европейският съюз има много строги изисквания към
опазване на природното богатство на Европа. Всички
страни в съюза трябва да ги спазват.
Опазването на българската природа зависи от грижите
и отношението ни към нея. Хората днес са отговорни с
действията си за бъдещето Ӝ.
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Защитени територии в България
Общият брой на защитените територии в нашата страна е над
1300. В България има три национални парка – „Рила“, „Пирин“
и „Централен Балкан“. Те обхващат високите части на планините
Рила, Пирин и Стара планина. В тях се опазват вековни гори, диви
животни, редки растения. На територията на парковете са изградени специални места за отдих и почивка, пътеки, по които посетителите трябва да се движат. Поставени са табели, които информират
за защитените природни обекти.
Резерват „Аркутино“

Много повече са природните паркове –
„Витоша“, „Странджа“, „Врачански Балкан“
и др. Те обхващат големи пространства.
В определени места от тях природата се
опазва строго. Тези места се наричат резервати. В резерватите са поставени под закрила
редки и застрашени растения и животни или
такива, които се срещат само на едно място
в нашата страна. В тях стопанските дейности
са забранени. Допускат се само такива, които
са свързани с грижи за обитателите.
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Тип на урока – за нови знания
План по съдържанието на темата
• Опазване на природата.
• Защитени територии в България.
Урокът предполага проектна работа. Подходящ е
за оформяне на материали за портфолиото на ученика и учителя.
Методически опори за реализиране на проектната
работа (зад. 3, стр. 25)
В хода на реализирането на проекта децата се
учат да:
• разпределят задълженията си по изпълнението
на проекта
• извличат информация от различни източници
• подбират рисунки и снимки, слайдове за мултимедийните презентации
• съставят собствена Червена книга и я демонстрират с помощта на подготвените нагледни материали (виж приложение за изтегляне и разпечатване
в е-учебника)
• оценяват своите постижения при изпълнението
на проекта
• извършват дейности, самостоятелно и в екип
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1. Старопланинската иглика се среща високо
в Стара планина
2. Хранилка за обитателите на резерват
„Чупрене“, Западна Стара планина.

4

ДА ЗНАМ
ПОВЕЧЕ
5

Национален парк
„Централен Балкан“

1

6

3. Странджа 4. Витоша 5. Еделвайс 6. Национален парк „Рила“

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой и защо създава защитените територии?
2. С какво са по-специални резерватите в
сравнение с другите защитени територии?
3.
Направи проект на тема Защитени територии в близост до
родното селище. С помощта
на своя учител потърси информация в кметството, местното горско стопанство, читалището и др. Представи проекта си по избран от теб начин.

Най-старият резерват в България е „Силкосия“ в Странджа.
В него се опазват гори, в които
дърветата са високи средно
около 30 м, възрастта им достига 120 – 150 години, но има
и над 200-годишни. В реките
на „Силкосия“ живеят застрашените от изчезване водна костенурка и видра.

ДНЕС НАУЧИХ
• Защитените територии се създават от държавата, за да се опазват редки и застрашени от изчезване растения и животни. Има няколко вида
защитени територии – национални и природни
паркове, резервати, защитени местности.
• Резерватите имат най-строг режим, защото в
тях се опазват много редки изчезващи видове
растения и животни. Затова посещенията в тях
са разрешени само за специалисти, които се грижат за растенията и животните.
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• реализират учебни изследвания и други творчес
ки дейности.
Обща схема на методическия ход на урока
Учебното съдържание е представено в два основни смислови блока, които могат да се развият с помощта на опорни знания от 3. клас, което улеснява
формирането на новото понятие резерват.
В тази тема може да се приложат различни методи и подходи – традиционен обяснително-илюстративен, както и активни методи като: групова работа,
работа с текст, извличане на информация от текст по
предварително подготвени от учителя въпроси, работа с мемори карти, като се използват снимките и
примерните текстове, които ви предлагаме. Страница
59 може да се ксерокопира. Двете страни на картите
да се подлепят и с тях може да се играе. С помощта на
текстовете и илюстрациите се затвърдява наученото
по формӚта на игра.

Национален парк „Рила“ е най-големият от трите национални парка в
България. Съществува от 1992 г. Паркът
обхваща най-високите части на планина
Рила. Тук се опазват растения, животни,
природни и културни обекти. На територията на парка се намира най-високият
връх на Балканския полуостров – Мусала (2925 м).
Резерват „Чупрене“ се намира в
Западна Стара планина. Обявен е за
защитена територия през 1973 г. с цел
опазване на най-северно разположените иглолистни гори. През 1977 г. резерватът е включен в списъка на биосферните резервати по програма „Човек и
биосфера“ на ЮНЕСКО, което означава,
че тези гори имат много важно значение
за природното богатство в Европа.

Витоша е планина в Западна България. Най-високата ѝ точка е Черни връх
(2290 м). Планината дава прекрасни
възможности за туризъм. На територията ѝ са установени около 1500 вида растения. Сред тях 52 вида са включени в
Червената книга на България.

Еделвайсът е планинско цвете, което расте по недостъпни места във високите части на планините. Характерно
за него е, че листенцата му са покрити
с множество власинки, които задържат,
необходимата на растението влага и го
предпазват от слънчевите лъчи, които
високо в планината са много силни.

Старопланинската иглика е тревисто растение. Стъблото е високо 4 –
27 cm. Цветовете са розови до светлорозови. Расте във влажни затревени места
край планински потоци в Стара планина.
Игликата е застрашена от изчезване поради засушаване и затопляне на климата, както и от унищожаване от туристи.
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ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
Тип на урока – за затвърдяване на усвоения материал
План на темата
• Роля и значение на защитените територии в България
– резервати, природни паркове, национални паркове, защитени местности.
• ЮНЕСКО – международна организация за опазване на природните и културните богатства на планетата.
Български културни и природни обекти под закрилата
на ЮНЕСКО.
• Вреди от стопанската
дейност на хората върху природата и възможности за тяхното ограничаване.
• Застрашени от изчезване
растения и животни. Червена
книга на Република България.
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Задача 1.

А) Прочетете текста и отговорете на въпросите.
1. За кои защитени територии се отнася текстът?
2. В коя природна област се намират?
3. Какви растения и животни се опазват в нея?
4. Коя международна организация се грижи за опазване
на природното и културното богатство на планетата?
Б) Открийте с помощта на вашия учител още обекти в
България, записани в списъка на ЮНЕСКО.
Национален парк „Рила“ е най-големият от трите национални парка в България. На територията на парка се
намира най-високият връх на Балканския полуостров –
Мусала. В парка има два резервата – „Парангалица“ и
„Маричини езера“. Тук се срещат глухар, скален орел,
планински кеклик, малка кукумявка, златка, дива коза, високопланински лалугер, кафява мечка и много други. Растителният свят също е много интересен. Тук се срещат
видове, характерни само за България. Такова растение е
рилската иглика.
Защитените растения и животни са записани в Червената книга на България.

Задача 2. Подреди дадените думи и изрази в изречения. Запиши ги в тетрадката. Предложи и
други варианти и играйте по двама.
• почвите, с вредни вещества,
човекът, замърсява, когато
наторява, за да получи по-голяма реколта
• човекът, унищожава естествения дом, когато изсича
горите, на много птици и
животни

А) Разгледай последователно снимките.
Какви вреди нанася човекът със своята дейност върху природата?
Постави заглавия на всяка снимка.

ДА ЗНАМ
ПОВЕЧЕ

ЮНЕСКО е специална световна организация, която
се грижи за опазването на
интересни и значими природни и културни забележителности от целия свят.
В нашата страна също се
намират такива обекти, което означава, че те са ценни
за човечеството.

Знакът на Юнеско

Ученик Б
Ученик А
Записва думи и изрази
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Ключови понятия:
резервати, взаимодействие на човека и средата (ползи и вреди), природни паркове, национални паркове,
защитени местности, ЮНЕСКО, Червена книга на
Република България.
Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска карта, нагледни материали, презентации и други
мултимедийни ресурси, интернет сайтове.
Методи на обучение:
методи за стимулиране и мотивиране на учениците,
работа с текстове от учебника и географската карта на България, групови беседи и дискусии, разказ
описание за национален парк „Рила“ по предварително зададен алгоритъм, анализ, сравнение, информационно-съобщаващ метод, изследователски метод,
демонстрация и наблюдение, дидактическа игра по
учебни диади с деформирани изречения, евристично
моделиране, описания на редки и защитени растения
и животни по логически опорни точки, обяснение,
упражнения, методи за устен и писмен контрол и самоконтрол, тестове.
Обща схема на методическия ход на урока
В началото на урока с встъпителна беседа се актуализират знанията на учениците за защитени територии. Класът работи в две групи, съответно по
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Задача 3.

Опазване на природата

Образува с тях

изречения

Б) Какво е необходимо според теб да прави всеки от нас, за да не
се случва това, което виждаш на снимките?

Задача 4. Разкажи за избрани от теб растения или животни,
които са вписани в Червената книга на България. За да си помогнеш, можеш да разгледаш презентациите за редки и защитени растения и животни в електронния учебник. Докато гледаш, можеш да
си записваш в тетрадката.
• Как изглежда? Опиши го с няколко думи.
• С какво се храни (ако е животно)?
• Къде се среща в България?
• Нещо интересно, което те впечатли.
• Защо според теб е застрашен от изчезване вид?
• Какви мерки е необходимо да се предприемат според теб?
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двете точки от урока. Дава се информация за Национален парк „Рила“ и се показват предварително
подготвени от учениците кратки материали за други
защитени територии по първите три въпроси към
зад. 1 а) Вторият екип проучва информация от учебника, от интернет и подготвя кратка информация за
ЮНЕСКО, за природните и културните обекти на
България, които са под неговата закрила. В хода на
груповите обсъждания вниманието се насочва чрез
дидактическата игра с деформирани изречения, изпълнявана от учениците по двойки в писмена форма,
към опасните последици от стопанската дейност на
хората за природата. Като доказателствен материал
се използват изображенията към. зад. 3 от учебника
и зад. 1 а) и б) от учебната тетрадка. Интерпретират
се алтернативните възможности, свързани с ограничаване вредното въздействие на хората върху природата. Въз основа на презентациите от електронния
учебник за редки и защитени растения и животни по
аналогия учениците правят индивидуални проучвания на избрани от тях растения или животни, вписани в Червената книга на Република България, и ги
описват с прилагане на подходящ снимков материал
в тетрадката или в дневника си за наблюдения, като
се съобразяват с предложената логическа схема.

БЪЛГАРИЯ НА ГЕОГРАФСКАТА КАРТА
Тип на урока – за обобщаване и систематизиране на
усвоения материал
План на темата
• Местоположение на
България в Европа.
• Природни области.
• Природни богатства и
опазване на природата.
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Празниците
България
София
– столица
на България
и
на хората
наобичаите
географската
карта

Задача 3. Разгледай снимките и разкажи кои стопански дейности са изобразени. Посочи и други примери.
• Проучи етикети на хранителни продукти. Каква информация
ти дават те?

Ани: Нашето училище работи по Европейски проект заедно с училища от други европейски страни. Разказахме на нашите приятели интересни неща за България – за природата и хората. Използвахме мисловна карта, снимки и презентации.

Боби: Запознахме партньорите си с нашето родно селище, като
им показахме компютърна презентация. За да не пропуснем нещо
при представянето, предварително си направихме план с въпросите, на които трябва да обърнем внимание.

БЪЛГАРИЯ

Природни
богатства
Местоположение
в Европа

Природни
области
Опазване
на природата

Държавни граници
и съседни държави

План
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Коя е нашата родина и къде се намира?
Кое е твоето родно селище?
В коя природна област на България е разположено?
Какви природни обекти има в близост до него?
Какво е времето през различните сезони?
Как местоположението и природните богатства се отразяват на стопанската дейност на хората в твоето родно
селище?
7. Кои природни забележителности могат да бъдат посетени
и разгледани?
8. Как хората се грижат за опазването на природата?

Ключови понятия:
Задача 1.
географски глобус, географкъм Северна
точна
към Изто
Европа
Задача 4.
рна Европа
Северн
и Север
ска карта, континенти, полукъм Западна
острови, Югоизточна ЕвроЕвропа
па, Балкански полуостров,
ур
м Туурция
към
Аз
и Азия
рция
към ГГърция
местоположение на БългаЗадача 2.
рия, държавни граници, природни области, природни
обекти, културни забележителности, стопански дейности
на хората, селища, природни
понятия. Така знанията на децата се затвърдяват и
бедствия, защитени територии, резервати, природни
конкретизират. В този контекст е вплетено и изпълпаркове, национални паркове, защитени местности.
нението на различните задачи в учебника и учебната
Опиши местоположението на
България в Европа и проследи нейните граници
на картата. Дай примери в подкрепа на твърдението, че България има кръстопътно местоположение на Балканския полуостров и в Европа.

Видин

Русе

Варна

Плевен

София

Велико Търново

Ботевград

Пловдив

Бургас

Направи описание на своето родно селище. Използвай въпросите на Боби. Добави снимки, разкази на хара, които
познават природата и историята на
селището. Потърси допълнителна
информация в интернет, книги, енциклопедии.

Разкажи за природните области в България и ги
опиши. Покажи ги на картата и представи накратко най-значимите
географски обекти и по-големи селища във всяка от тях.
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Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска карта, нагледни материали, презентации и други
мултимедийни ресурси, интернет сайтове.
Методи на обучение:
работа с мисловна карта, обяснения, описания, наблюдения, демонстрации, сравнителен анализ, обобщаване, конкретизация, индукция и дедукция, систематизация, упражнения с текстове и изображения в
учебника и тетрадката, работа с програмни продукти,
ситуативни методи, евристична беседа, продуктивно-практически метод.
Обща схема на методическия ход на урока
Учебното съдържание е представено в интересна
и заинтригуваща игрова форма, свързана с реализиране на европейски проект на училището на Ани и
Боби в партньорство с други училища от Европа.
С помощта на мисловна карта, на снимки и презентации учениците разказват за България, за природата и хората в нея. Комуникативната функция
на езика се оказва водеща. Децата са мотивирани,
тъй като по този начин е обоснована практическата необходимост от доброто усвояване на знания
по темата. Обучението прераства в проблемно-развиващо по своя характер. Възприет е холистичен и
асоциативен подход за разкриване на новоусвоените
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тетрадка. Те описват местоположението на България
в Европа, на Балканския полуостров, проследяват по
карта нейните граници, доказват с конкретни аргументи твърдението, че тя има кръстопътно местоположение в тях. С увлечение споделят знанията си за
природните области. Показват ги на карта, представяйки най-значимите географски обекти и селища
в тях. В часа децата правят емпирично проучване в
интернет за тяхното родно селище. Подбират текстове, исторически сведения, любопитни факти за
природни обекти в тях, за стопанските дейности на
хората, както и богат снимков материал. Набелязват
забележителности в родното място, които биха могли да бъдат посетени и разгледани. Учениците работят по предварително структуриран план в учебника
по въпросите на Боби от стр. 29, позволяващ им да
конструират групово мултимедийна презентация за
родното селище, която да изпратят на своите приятели от Европа. Използва се информация от много
източници, от различни книги, енциклопедии, от разкази на познати лица. В учебната тетрадка в писмена
форма учениците правят кратки творчески описания
за селището, в което живеят. Там с вписване на пропуснати думи в изречения изпълняват предвидените
тестови задачи за контрол и самоконтрол.
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БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК

Тип на урока – за затвърдяване

18

България и българите
в началото на ХХ в.

План на темата
• България по пътя към
независимостта от Османската империя.
• Българското въстание
Задача 1.
в Македония и Одринско –
1903 г.
Задача 2.
• Обявяването на България за независимо царство
– 22 септември 1908 г., и
значение на независимостта.
Патриотизмът и героизмът на
българите във войните за национално обединение.
• Превземането на Одринската крепост и победата над
Османската империя в Балканската война през 1912 –
1913 г.
• Участие на България в Първата световна война
(1914 – 1918 г.)
• Превръщането на България в модерна европейска държава.
• Всекидневието на хората в града и в селото.

Задача 3.

Прочети дадения текст и открий сведения за героизма на българските войници по време на Балканската война от 1912 – 1913 г.

Ани и Боби са в историческия музей, за да се запознаят с живо-та на българите в началото на ХХ в.

Превземането на Одринската крепост

дБоби: Силно впечатление ми направи разказът на екскурзоводката за героизма на българските войници.
оАни: На мен пък ми харесаха картините и снимките, които изобразяват живота на българите в града и на село.
и
Боби: Да попитаме и нашите съученици какво знаят за тези
неща.

Ген. Георги Вазов (1860 – 1934)

Разкажи какво е значението на независимостта,
обявена през 1908 г., за българската държава и общество.
Напиши кратък текст в тетрадката.

Според най-големите специалисти по военни укрепления Одринската крепост в началото на ХХ в. не може да бъде превзета. Затова нейното падане по време на Балканската война
предизвиква възхищение от бойните умения и героизма на
българите. Решителният пробив във вражеските позиции се
извършва рано сутринта на 13 март 1913 г. под командването на генерал Георги Вазов – брат на народния поет Иван Вазов. Независимо от огъня на противниковите оръдия хиляди
български войници разкъсват телените заграждения и щурмуват крепостта. Над хиляда от тях дават живота си за
победата, а много други са тежко
ранени. „Храбростта на българската армия е безпримерна – заявява
плененият началник на крепостта
Шукри паша. – Няма крепост, която
да устои на такава храбра войска.“

Прочети текста и разкажи как инициативните и
предприемчиви българи помагат за развитието на страната след
Освобождението. Връщат ли се днес да работят в родината българите, които учат в чуждестранни университети?

Атанас Буров е една от най-влиятелните личности в икономиката и политиката на България през първата половина на ХХ в. Завършва политически и стопански науки в най-престижния френски университет – Сорбоната в Париж. След това се завръща в
родината и ръководи строителството на жп линии, управлява
банки и застрахователни компании. Чете лекции в университета и се занимава активно с политика. Оглавява министерството на икономиката и на външните работи в тежките за България следвоенни години. В градската градина на София е издигнат
паметник на Атанас Буров за неговите заслуги към България.

Атанас Буров
1875 – 1954
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Ключови понятия:
независимост, национално обединение, световна
война, граждански права.
Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, географска карта, илюстративни материали, презентации, интернет сайтове, художествени и литературни творби.
Методи на обучение:
упражнения с географска карта, демонстрация чрез
подходящ илюстративен материал от учебника и тетрадката по предмета, презентации от електронния
учебник, както и създадени от учителя, наблюдение,
евристична беседа, анализ и обсъждане на илюстративен материал, описание, обяснение, сравнение,
работа с текстове от учебника и учебната тетрадка,
самостоятелни изследвания в интернет.
Обща схема на методическия ход на урока
Урокът е с обзорен характер и със силно изразена патриотична насоченост. Затвърдява знанията
на учениците от предходните изучени методически
единици. Чрез презентация, разкази и групови събе56

Изоставено турско оръдие в Одринската крепост.
Снимката е направена след превземането на Одрин
от българската армия през март 1913 г.

Златна
монета от 100 лв.
З

Задача 4. Свържи събитията със съответните дати на линията на времето. Като използваш презентацията в електронния учебник, разкажи за един от тези важни моменти в българската история.
•
•
•
•
•

Обявяване на независимостта
Съединението на Княжество България с Източна Румелия
Българското въстание в Македония и Одринско
Първата световна война
Балканската война

6 септември 1885 г.

1903 г.

22 септември 1908 г. 1912 – 1913 г.

1914 – 1918 г.
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седвания се актуализира в съзнанието на учениците
хронологията на събитията в България по време на
управлението на княз Фердинанд Сакскобургготски
до края на Първата световна война. За индивидуална самостоятелна работа се възлагат задачи 1, 2 и 3
от учебната тетрадка. По точка втора, трета и четвърта от плана и задачи 1, 2, 3 от учебника е целесъобразно да се работи диференцирано по групи.
Основният проблемен въпрос, към който е съсредоточено вниманието на децата, е как протичат борбите
на българите за национално обединение. Учениците
реализират самостоятелни проучвания в учебника, в
интернет, подготвят писмено и прочитат кратки текстове – съобщения с интересна информация (може и
дигитален албум да се подготви на Power Point): за
обявяването на независимостта – 1 група; за живота и
дейността на инициативни и предприемчиви българи,
съдействали за развитието на страната ни в началото
на XX век – 2 група; за превземането на Одринската крепост в Балканската война (за командването на
генерал Георги Вазов, за използването за първи път
на самолета като бойно средство от български летци,
за изключителния героизъм и саможертва на българските войници при атаките на Одрин) – 3 група; за
участието на България в Първата световна война – 4
група. В края на часа се правят описания сравнения
за живота на българите в градовете и селата, под знака на иновативните промени, повлияни от по-развитите западноевропейски страни. Изпълняват се зад. 5
и 6 от учебната тетрадка.

БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Тип на урока – за затвърдяване на усвоения материал
План на темата
• Втората световна война
(1939 – 1945 г.) и мечтата на
българите за национално обединение.
• Спасяването на българските евреи от лагерите на
смъртта.
• България. Национално
обединение.
Ключови понятия:
световна война, бомбардировки, евреи, лагери на смъртта, народен представител,
православна църква.
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Празниците
България в годините на
и обичаите
на хората
Втората
световна
война

През първата половина на ХХ в. България участва в две
световни войни – Първата и Втората – с надежда да постигне своето национално обединение. Вместо това войните водят до разруха и многобройни жертви.

ДА ЗНАМ ПОВЕЧЕ
В началото на 1943 г. полицията започва да арестува евреите
в някои български селища. Планира се те да бъдат изпратени
за унищожаване в лагерите на смъртта. Българите веднага съобщават на народния представител Димитър Пешев – противник на тези нечовешки планове. Пешев и много негови колеги
от Народното събрание успяват да преустановят арестите. В
това дело ги подкрепят Българската православна църква, писатели, адвокати и обикновени хора. Мнозина укриват своите
съседи евреи в собствените си домове. Цар Борис ІІІ твърдо
защитава еврейските си поданици пред Хитлер. Акцията по
унищожаване на българските евреи се проваля.

Втората световна война
През 1939 – 1945 г. светът изживява най-страшната
война в своята история. В нея воюват едни от най-силните
държави. Много градове и села са унищожени, а жертвите са милиони. През този период начело на българското
царство е Борис III. Царят и българското правителство
се стремят да избегнат или отложат намесата на България
във войната. През 1941 г. страната е принудена да стане съюзник на Германия, но не допуска пряко участие на
свои войски във военните действия.

Димитър Пешев (1894 – 1973)

Цар Борис III
1894 – 1943

Мемориалната плоча в израелския град Яфа,
поставена в памет на Димитър Пешев

Спасяването на българските евреи
Според възгледите на германския водач Хитлер
всички евреи трябва да бъдат ликвидирани. В България по това време живеят около петдесет хиляди
евреи. От нашата страна се иска да ги изпрати в
създадените от германците лагери на смъртта. Това
предизвиква огромно недоволство в българското
общество. Цар Борис III, православната църква,
народни представители и много обикновени хора
се обявяват против тези нечовешки планове. Въпреки че е съюзник на Германия, България става
единствената държава, която спасява своите евреи
от унищожение. Чувството за солидарност на българите се проявява дори при тежките условия на
световната война.
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Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, нагледни материали, презентации и други мултимедийни
ресурси, интернет сайтове, песента „Звезда над София“ (You Tube), „Балада за Списаревски“ на Светла
Илиева (You Tube), „Героичният подвиг на капитан
Димитър Списаревски“ (You Tube).
Методи на обучение
методи за стимулиране и мотивация, проблемно изложение, евристично моделиращи методи (групова
дискусия, брейнсторминг), ситуативен метод – казус, обяснения, описания, наблюдения, демонстрации,
сравнителен анализ, обобщаване, конкретизация,
систематизация, упражнения с текстове и изображения в учебника и тетрадката, работа с програмни
продукти, продуктивно-практически метод, педагогически адаптиран изследователски метод, импресивни и експресивни методи, тестове.
Обща схема на методическия ход на урока
Урокът започва с встъпителна фронтална беседа
за Втората световна война и тежките разрушителни
последици от нея с цел активизиране на учениците,
и мотивирането им за изпълнението на многообразните задачи с различна степен на сложност, предвидени за затвърдяване на материала по темата. Чрез
казуса на Ани и нейния диалог с Боби учениците
непринудено започват своите разкази за спасяването на еврейската етническа общност в България по
време на войната от лагерите на смъртта. Използва

Американският боен самолет Бе-24 „Либерейтър“,
използван при бомбардировките на София

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кога България се намесва във войната и
на чия страна?
2. Кои участват в спасяването на българските евреи?
3. Каква е съдбата на новоприсъединените
български земи след края на войната?
4. Намерете повече информация за Втората
световна война в детска енциклопедия.

Неосъществената мечта за национално
обединение
Германия привлича България за съюзник
във войната, като Ӝ обещава връщане на отнетите територии, населени с българи. Това
означава сбъдване на българската мечта за национално обединение. След намесата на страната във Втората световна война почти всички
територии, населени с българи, стават част от
Царство България. Борис започва да се нарича Цар Обединител. Всичко това обаче бързо
приключва с поражението на Германия. Българските градове и особено София са подложени на унищожителни бомбардировки. Новоприсъединените земи са върнати на съседните
държави. За България остават разрухата от
войната и отчаянието заради несбъднатия национален идеал.

ДНЕС НАУЧИХ
• През 1939 – 1945 г. бушува Втората световна война.
• България е съюзник на Германия, но български войски не участват в бойните действия.
• България е единственият съюзник на Германия, който спасява своите евреи от унищожение в лагерите на смъртта.
• Мечтата за национално обединение на българите се сбъдва, но само за кратко.
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се основно илюстративният материал, поместен в
учебника. Като съюзник на Германия по време на
войната страната ни е подложена на разрушителни
англо-американски бомбардировки. В учебника е
предложен текст в рубриката Да знаем повече, посветен на Димитър Пешев и неговия принос за спасяването на българските евреи. Работата с текста е
свързана с изпълнението на зад. 2 от учебника, зад.
4 и 6 от учебната тетрадка. Анализира се текстът за
поручик Димитър Списаревски в учебника и се разсъждава върху героичния му подвиг. Известно е, че
личният пример е един от най-добрите възпитателни
методи и в случая на него се отдава най-голямо значение. Какво по-силно и емоционално въздействащо
средство може да има за разпалване на патриотична
гордост и чувство на признателност към наши сънародници, от примера на тези, които са пожертвали
живота си в името на България? Свързвайки текст с
изображение в тетрадката, учениците описват въздушната битка с връхлитащите вражески бомбардировачи за защита на небето над София. Творчески
характер има и зад. 6 от тетрадката – да се нарисува
по въображение подвигът на поручик Димитър Списаревски. В края на часа може да се направи изложба с рисунките на децата и те се оценяват по предварително определени критерии и показатели.
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БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ XIX – XX ВЕК
Тип на урока – за обобщаване и систематизиране на
усвоения материал
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България и българското
общество през ХІХ – ХХ век

План на темата
Задача 1.
• Българската държава от
Освобождението до края на
XIX век.
• Значение на Търновската конституция като основен
закон в държавата.
• Първият български княз.
• Съединението на Княжество България и Източна
Румелия.
• България и българското
общество през XX век.
• Животът в свободна
България и борбата за национално обединение.
• България в годините на
Втората световна война.
• Подвигът на поручик Димитър Списаревски.

От Освобождението през 1878 г. до 1885 г. на картата на
Европа съществуват две български държави. Това са Княжество България и Източна Румелия. На 6 септември 1885 г.
революционните комитети и войската на Източна Румелия
организират съединението на двете области в една държава.
Чрез Съединението България се превръща в най-голямата
християнска държава на Балканския полуостров.

Разгледай мисловната карта на
Ани. Открий каква грешка е допуснала при подреждане на историческите събития за периода от
Освобождението до края на ХІХ в.

Българската
държава след
Освобождението

Първият
български княз

Търновската
конституция

Съединението на
Княжество България
и Източна Румелия

През 1887 г. управлението на България е поето от княз
Фердинанд Сакскобургготски. Той подкрепя смелите революционери, които се борят за освобождение на българските
земи, останали под османска власт. На 22 септември 1908 г.
княз Фердинанд и правителството обявяват България за независимо царство.

България
и българското
общество през
XX в.

България в годините
на Втората
световна война
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Ключови понятия:
демократично управление, конституция, граждански
права, независимост, национално обединение, световна война, бомбардировки, евреи, лагери на смъртта, народен представител, православна църква.
Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, нагледни
материали, презентации и други мултимедийни ресурси, интернет сайтове.
Методи на обучение:
работа с мисловна карта, методи за стимулиране и
мотивация, евристично моделиращи методи, групово
обсъждане, обяснение, описания, наблюдения, демонстрации, сравнителен анализ, обобщаване, конкретизация, систематизация, упражнения в учебни
диади с текстове и изображения в учебника, обобщителен тест в учебната тетрадка.
Обща схема на методическия ход на урока
Урокът е от обзорен тип. Може да започне с беседа върху изображението в учебника на символа на
освободена България – паметника на връх Шипка.
Прекрасна възможност за логическо подреждане и
систематизиране на знанията и уменията на учениците по двете глобални теми дава изготвената от Ани
мисловна карта. С цел открояване на историческата
хронология на събитията от Освобождението до края
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През 1912 – 1913 г. България, заедно със своите
съюзници, побеждава Османската империя. Българските войници проявяват голям героизъм при разгрома на турската армия в Тракия. Изключителна смелост и умения се демонстрират при превземането на
силната турска крепост Одрин. Там български летци
за пръв път използват самолета като бойно средство.

Александър Батенберг е роден през 1857 г. във Верона (Италия)
в семейството на германски принц. Има близки роднински връзки
с руския цар и английската кралица. По време на Освободителната
руско-турска война служи като офицер в руската армия и е награден
за проявената храброст. През 1879 г. е одобрен от Великите сили и
от българския народ за първи владетел на Княжество България.

Българската държава
от Освобождението
до края на XIX в.

Животът в свободна
България и борбата за
национално обединение

Задача 2.

Прочети внимателно текстовете и разгледай илюстрациите. Кажи
кой текст или илюстрация към кое събитие от мисловната карта се
отнася.

Подвигът на поручик
Димитър Списаревски

По време на Втората световна война начело
на българската държава стои цар Борис ІІІ. Той
не допуска българската армия да участва в бойни
действия и твърдо защитава еврейските си поданици пред Хитлер. Така те са спасени от унищожение.
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на XIX век е предвидена логическа грешка, поставяща учениците в проблемна ситуация, с последваща
корекция на мисловната карта. Чрез групово обсъждане се актуализират знанията им по всеки от елементите на мисловната карта. За целта се използват
изготвените от учениците презентации, фотоалбуми,
табла, описания в дневниците за наблюдения и други
творчески продукти от учебното им портфолио. След
това учениците работят индивидуално по всеки от
текстовете на зад. 2 от учебника. Четат фрагментите
от текстове последователно, съотнасяйки ги с илюстрацията към тях и писмено определят с кое събитие
от мисловната карта на Ани са свързани. Разменят си
правоъгълните картончета с отговорите (които може
да се поставят в малки бели пликове – по 5 на брой
за всеки ученик, за всяка задача) и по този начин се
проверяват взаимно, оценявайки се със знак „+“ или
„-“. Следва обща групова фронтална проверка и самопроверка. Тъй като обобщителният урок е не само
с обучаващ, но и с контролно-диагностичен характер
в учебната тетрадка се изпълняват самостоятелно
от всички ученици седемте задачи от теста (задачи
за избор на верен отговор от няколко предложения,
за конструиране на текст с пропуснати елементи, за
отговори на въпроси, за съотнасяне на исторически
събития с дати, за създаване на текст с използване на
опорни думи, за свързване на изображения на паметници със събития, на които са посветени) и се изчислява постигнатият оценъчен резултат.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ – СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ
Тип на урока – за разработване на нов учебен материал
План на темата
• Възникване и развитие
на Европейския съюз. Прием
на нови държави.
• Структура и функции на
Европейския съюз.
• Значение на Европейския съюз.
Ключови понятия:
война, мир, сближаване, сътрудничество,
Европейски
съюз, Европейски парламент,
Европейска комисия, Съвет
на Европейския съюз.
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Празниците съюз –
Европейският
и
обичаитеина
хората
структура
значение

Европейският съюз днес обединява 28 държави от нашия
континент. За България членството в съюза означава присъединяване към най-голямата организация в Европа и една от найважните в света.
Как възниква Европейският съюз
След края на Втората световна война ръководителите на европейските държави решават да работят заедно, за да преодоляват
по-успешно проблемите на своите страни. Те искат хората да живеят в мир, разбирателство и сигурност. Така се ражда идеята за
съюз, който да обедини усилията на всички и да работи за постигане на общи цели.

ВЕЧЕ ЗНАМ
България е член на ЕС
от 2007 година. ЕС има
свои символи и парична
единица.

Началото на ЕС е поставено преди повече
от шестдесет години. Тогава членуващите държави са едва 6. В следващите години се присъединяват още държави. Приемането на нови
членове в ЕС е продължителен и много отговорен процес за всяка страна кандидатка. Важно
условие е страната да е демократична, да се зачитат правата на човека и да се спазват законите. Гражданите на ЕС са свободни да живеят,
да работят или да учат във всяка държава от съюза. Границите
между повечето държави членки се преминават, без да се изискват специални документи.

Европейската комисия (ЕК) има отговорната задача да предлага общи закони за държавите членки и да следи за тяхното спазване. Основната сграда, в която работи комисията, се намира в
Брюксел. Използват се предимно английски, френски, немски
език. На тях се говори и се разработват важни документи.
Съветът на Европейския съюз осигурява връзката между
държавите членки. В Съвета на ЕС се обсъждат въпроси и се
вземат решения, свързани с транспорта, земеделието, туризма,
опазването на природата и др. Интересно е, че този орган няма
постоянен председател и място, където работи постоянно. Прието е председателството му да се осъществява от една от страните
за шест месеца. След изтичането на периода председателството
се поема от друга страна.

На всички обекти, изграждени или преустроени с помощта на
средства по различни програми, в рамките на Европейския съюз,
се поставят задължително информационни табели.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Как е изграден и как работи ЕС
ЕС има свои ръководни органи. Един
от тях е Европейският парламент (ЕП).
Членовете му се избират демократично от
гражданите на страните членки. Сградите
на ЕП са в градовете Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия) и Люксембург.
Тук се приемат законите на съюза.
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Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, нагледни
материали, презентации и други мултимедийни ресурси, интернет сайтове – http://europa.eu – с кът на
учителя и детски кът с игри и викторини за ЕС (напр.
игрите – Да опознаем Европа, Търсачи на културно
наследство, Машина на времето, Езикова викторина
и др.); http://europa.eu/kids-corner.
Методи на обучение:
методи за стимулиране и мотивация (познавателни
игри, учебни дискусии, създаване ситуации на познавателна новост), презентиране на слайдове, работа с
картата на Европа, проблемно изложение, обяснение, описания, наблюдения, демонстрации, сравнителен анализ, обобщаване, конкретизация, упражнения
с текстове и изображения в учебника и тетрадката,
работа с програмни продукти, продуктивно-практически експресивен метод, тестови задачи.
Обща схема на методическия ход на урока
Урокът може да започне с вътрешнопредметна
връзка – чрез събеседване с учениците за трагичните
последствия, разрушения и жертви по време на Втората световна война, както и за поуките, произтичащи от всичко това. Учителят обяснява какво представлява Европейският съюз. По карта се проследяват
границите на континента Европа в четирите основни
посоки на света. Обяснява се, че не всички европейски държави са членки на ЕС. Може да се използват
в адаптиран вид някои от слайдовете на презентацията на Европейската комисия „Европа накратко“

1. Кога е създаден ЕС и защо възниква?
2. Кои са ръководните органи на Европейския
съюз?
3. Какво е значението на Европейския съюз?
Можеш да използваш и електронната презентация по тази тема.
4. Разгледай картинната карта на Европа в електронния учебник. Пожелание направи табло
по подобен начин.

ВЕЧЕ ЗНАМ
България пое председателството на Съвета на
ЕС в началото на 2018 г.
и през м. юни го предаде
на Австрия.

Какво е значението на Европейския
съюз?
Европейският съюз обединява усилията
на държавите при решаване на едни от найсложните и важни проблеми: замърсяването на природата и изменението на климата,
глада и бедността, международната престъпност и тероризма.
ЕС се грижи за своите членове, като ги
подпомага при изграждането на пътища, заводи, обществени сгради. Една от основните
му цели е да осигури работа и добро бъдеще
на младите хора.
ЕС подпомага нуждаещите се страни по
целия свят с храни, лекарства, специалисти
– лекари, учители, инженери.
Основният принцип за уважение и зачитане на културите, езиците и традициите на
народите в държавите членки се приема доброволно от всички тях.

ДНЕС НАУЧИХ
• Европейският съюз е създаден от 6
държави през 1952 г.
• Сега в него членуват 28 държави.
• ЕС решава важни за всички хора в
Европа проблеми, свързани със замърсяването на природата и изменението
на климата, глада и бедността, международната престъпност и тероризма.
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(http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-1215_bg). Учителят разказва за историческото начало
на Европейския съюз, свързано с първите 6 държави
членки и последвалите разширения в него. Изяснява, че в момента той обединява 28 държави. Ползва
и илюстративния материал в учебника. С помощта
на структурно-логическа схема смарт арт диаграма
– може да се представят нагледно органите за управление (т.е. основните институции на Европейския
съюз) и да се обясни как те работят. Чрез евристична
беседа с учениците се разкрива значението на Европейския съюз. За целта може и електронната презентация на тази тема да се ползва. За първично затвърдяване на новия учебен материал чрез индивидуална
самостоятелна работа се решават задачите от тестов
тип в учебната тетрадка. Предвидена е по темата и
проектна дейност, свързана с изготвяне на картинна
карта на Европа. За целта се препоръчва използване
на шаблоните в тетрадката и в електронния учебник.
Резултатите от екипната проектна дейност се представят от учениците по време на рефлексивния заключителен етап от дейността (прилага се познатият
общ алгоритъм за организиране на проекта дейност).
Изготвянето на интерактивна карта с виртуални
обекти може да се съчетае с провеждане на викторина с предварително набелязани 2 или 3 въпроса за
всеки обект с различно равнище на трудност. Може
да се предложат и други алтернативни варианти на
творчески дейности – работа с информационни брошури, гледане на видеоклипове, на илюстровани
книжки или книжки за оцветяване със символите на
Европейския съюз и др.
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ЗА ЖИВОТА НА ИЗВЕСТНИТЕ БЪЛГАРИ

Тип на урока – за затвърдяване на учебен материал.
План на темата
• Български учени, прославили нашата родина по
света.
• Бележити българи с постижения в областта на изкуствата, науката, спорта.
Ключови понятия:
наука, изкуство, спорт, способности, талант, трудолюбие.
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За живота
на известните българи

Ани: Много българи са прославили родината ни по света. Мисля
си, че всеки от нас може да стане откривател, да прави добро и
да помага на хората.
Боби: Нека поговорим за постиженията на някои известни
българи.

Домът музей на Борис Христов.
Намира се в София. Днес в него се
организират концерти и изложби
на млади творци.

Задача 1. Разгледай илюстрацията и прочети текста

към нея.

Джон Атанасов (1903 – 1995) е известен американски математик
и инженер от български произход. Още като ученик проявява необикновен талант при решаване на сложни математически задачи.
Като преподавател в Университета на Айова (САЩ) заедно с младия
си помощник Клифърд Бери създава първия компютър.
Джон Атанасов е уважаван като учен откривател не само в САЩ, но
и в България. Той посещава два пъти бащината си родина, където
става много известен. Получава високи държавни отличия. Избран е
за почетен член на Българската академия на науките. Негови паметници се издигат в родното село на баща му (Бояджик, Ямболско)
и в столицата София. Рожденият му ден 4 октомври е обявен за
празник на компютърните специалисти в България.

• Защо според теб този паметник е издигнат в София?
• Помисли и отговори на въпроса: Как би изглеждал днес животът без компютри?

Домът на Панчо Владигеров в
Шумен, където се намира и пианото на композитора. Тук също
се организират концерти и други
културни изяви.

Задача 3. Българските спортисти печелят медали и в
зимните спортове. През 1998 г. Екатерина Дафовска става олимпийска шампионка по биатлон. С помощта на възрастен проучи в
интернет нейната биография и открий на картата в коя българска
планина се намира родното Ӝ място.
ДА ЗНАМ ПОВЕЧЕ
Биатлонът е зимен спорт, съчетаващ
ски бягането и стрелбата. Състезателите трябва да изминат определено
разстояние със ски, като на няколко
места спират и стрелят по мишени.
Победител е този, който най-бързо
стигне до финала.

Задача 2. Изпълни следващите задачи, като използваш различни източници на информация.
• Разкажи за бележит българин, на когото е кръстена улица или
обществена сграда в родното ти селище.

Задача 4. Направи проект на тема „Българи, прославили
родината“. Можеш да използваш показания модел.

• Разгледай снимките. Те са на къщите музеи на Борис Христов,
Владимир Димитров-Майстора и Панчо Владигеров. Проучи
има ли подобни музеи и в твоето родно място. Направи снимки.

Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и общест
вото за 4. клас и учебна тетрадка, електронен вариант
на учебника, нагледни материали, презентации и други мултимедийни ресурси,
интернет сайтове.

• Заедно със своя учител може да посетиш сайта на българските
музеи http://www.museology.bg/, където ще откриеш допълнителна информация по темата.
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Методи на обучение:
информационно-съобщаващ метод, учебно-изследователски метод, методи за стимулиране и мотивация (познавателни игри, учебни дискусии, създаване
ситуации на познавателна новост), презентиране на
слайдове, обяснение, описания, наблюдения, демонстрации, сравнителен анализ, обобщаване, конкретизация, таблично систематизиране, упражнения с текстове и изображения в учебника и тетрадката, работа
с програмни продукти, продуктивно-практически метод (проектна дейност).
Обща схема на методическия ход на урока
Урокът започва с мотивиращия диалог между Ани
и Боби в учебника. Той ги насочва към изследване
на живота и творческите приноси на ярки личности,
обогатили българската, европейската и световната
наука и култура. За целта може да се ползва подготвена от учителя презентация или дигитална галерия.
Друг вариант е попълването на кръстословицата от
зад. 3 в учебната тетрадка. За децата представлява
особен интерес запознаването с биографията, с българския произход на Джон Атанасов и откритията му
в областта на компютърната техника. Работейки по
зад. 1 в учебника, те съотнасят текст с илюстрация и
отговарят на въпроси. Зад. 2 от учебника предполага
използването на многообразни източници на информация с изследователска насоченост. Учениците
разказват за бележити българи, на които са кръсте60

Къща музей „Владимир ДимитровМайстора“ в с. Шишковци, Кюстендилско, където големият български
художник живее и твори в периода
1926 – 1944 г.

Име
На къщите музеи се поставят
паметни плочи, съдържащи информация за известни българи

Снимка

В коя област
работи/твори

Какви са неговите
постижения

ше
Тук не се пи
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ни улици и обществени сгради в родното им селище.
По този начин се свързват училищният и извънучилищният опит на децата. След това учениците могат да работят по групи, обособени в два екипа: за
изпълнение респективно на зад. 2 и 3 от учебника.
Заслужава внимание запознаването с някои къщи
музеи на известни български творци, както и самостоятелното проучване, направено от учениците
в този контекст с помощта на сайта на българските
музеи http://www.museology.bg. Индивидуалната самостоятелна работа на децата би могла да приключи
с подготовката на колекция от снимки от конкретни музеи с национално, регионално или общинско
значение, посветени на разпознаваеми и известни
българи. Очакваният резултат от изпълнение на зад.
3 е аналогичен. Учениците проучват жизнения път
на известната българска олимпийска шампионка
по биатлон Екатерина Дафовска и откриват родния
ѝ град Чепеларе. След изпълнението на задачите в
учебната тетрадка е предвидена работа по индивидуални проекти на тема „Българи, прославили родината“. По предварително зададен модел учениците
правят проучване в интернет и таблично систематизират информацията за избрани от тях личности
в определена, предпочитана професионална област,
акцентирайки върху техните постижения, с които са
ги впечатлили. Изпълнението на проектната работа е целесъобразно да се обвърже със задача 5 от
учебната тетрадка. Така се постига персонификация.
Учениците се самоопределят в дадена област и ще
се съизмерват с най-добрите образци в нея. Неслучайно се казва, че човек е толкова голям, колкото са
големи неговите мечти.

УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
Тип на урока – за разработване на нов учебен материал.
План на темата
• Конституция и държавна
уредба на Република България.
• Органи на централната
власт.
• Органи на местно само
управление.
Ключови понятия:
конституция, демократично
управление, република, законодателна власт (Народно събрание), изпълнителна власт
(Министерски съвет или правителство), съдебна власт,
централни и местни органи на
управление, президент, кмет,
общински съвет.
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Празниците
Устройство
и обичаите
на хората
на
българската
държава

България е демократично устроена държава, в която властта
се разделя на законодателна (Народно събрание), изпълнителна (Министерски съвет) и съдебна. Трите власти са независими
една от друга, но на практика те си взаимодействат по строго
определени ред и правила. Всяка власт има свои задачи и роля
в управлението на държавата. Устройството на България е описано в основния закон – конституцията. Според нея България е
република.
Като държава нашата страна има определена територия, граници и големина, държавни и национални символи. Тя се управлява от централни и местни органи на управление.

1

2

3

1. Президентството
2. Народното събрание (парламентът)
3. Сградата на Министерския съвет

ВЕЧЕ ЗНАМ

Народното събрание (парламентът) изработва и
приема чрез гласуване законите на България. Затова
казваме, че е орган на законодателната власт. Състои
се от 240 депутати (народни представители), избрани
от народа за срок от 4 години. Народното събрание
одобрява състава на Министерския съвет и контролира работата на министрите.
Министерският съвет или правителството на
Република България управлява страната, като спазва
законите. Съставен е от министри, отговарящи за различни дейности в държавата: икономика, земеделие,
транспорт, туризъм, образование, здравеопазване,
спорт, опазване на околната среда, вътрешен ред, отбрана и др. Начело на правителството стои министърпредседател.

Учебно-методически ресурси:
учебник по човекът и обществото за 4. клас и учебна
тетрадка, електронен вариант на учебника, нагледни
материали, презентации и други мултимедийни ресурси, интернет сайтове, политическа карта на Европа.
Методи на обучение:
информационно-рецептивен метод, обяснение, описания, събеседвания в група, наблюдения, демонстрации, сравнителен анализ, индукция, обобщаване,
дедукция, конкретизация, систематизиране, упражнения с текстове и изображения в учебника и тетрадката, работа с програмни продукти.
Обща схема на методическия ход на урока
Урокът започва с установяване на приемствени
и перспективни връзки в съдържанието по предмета чрез използване на рубриката Вече знам. По карта учениците показват територията и границите на
българската държава, актуализират знанията си за
националните символи. В хода на груповата беседа
си припомнят знанията за Търновската конституция.
Учителят съобщава, че най-новата конституция на
Република България (приета на 12.07.1991 г.) регламентира демократичното устройство и управление
на българската държава в условията на съвременния
социален живот на страната. Прави се разграничение
между трите власти – законодателна, изпълнителна и
съдебна. Разкрива се съдържанието на тези понятия,
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България е страна с демократично управление.

Органи на централната власт
Президентът е държавен глава на България. Той
олицетворява единството на нацията и представлява
Република България в нейните отношения с другите
държави. Избира се от народа за срок от 5 години.
Президентът е главнокомандващ на въоръжените
сили. Има право да връща законите за повторно разглеждане от Народното събрание.
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4

4. Съдебната палата в София
5. Заседание на столичния общински съвет

Съдът в демократична България следи за правилното прилагане и изпълнение на законите. Той решава спорове в държавата. Взима решения в името на
справедливостта и равенството на всички българи
пред закона. Полицията помага на съдебната власт да
изправи пред съда гражданите, нарушили законите на
Република България.
Градовете и селата в България се управляват от
кметове. Те се избират от жителите на населеното
място чрез гласуване за срок от 4 години. Кметът управлява заедно с общинския съвет. Те се грижат за
селището, в което са избрани – за чистотата в населеното място, за образованието, здравеопазването,
транспорта и др.
Основните принципи на държавното устройство и
управление на Република България са спазване на законите на държавата и на ЕС, осигуряване на правата
на хората да работят, да живеят в мир и спокойствие,
да могат да изказват свободно мнението си, да гласуват, да се обучават и др.

ДА ЗНАМ ПОВЕЧЕ
„Съединението прави силата“ е
мисълта, която обединява всички
българи. Тя е изписана върху герба на Република България и над
централния вход на Народното
събрание в София. Този национален девиз е предложен от Стефан
Стамболов и е приет от Първото
народно събрание в Търново през
1879 г.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Какви са основните задължения на българския президент?
2. Опиши дейността на Народното събрание. Проучи кога е построена сградата, в
която работят народните представители.
3. Посочи кои са трите независими една от
други власти в демократична България.

ДНЕС НАУЧИХ
• България е република.
• Президентът е държавен глава на България.
• Народното събрание изработва и гласува законите на страната.
• Изпълнителната власт е поверена на Министерския съвет.
• Съдът следи за правилното прилагане и изпълнение на законите.
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както и на произтичащите от тях – централни и местни органи за управление. Учениците разпознават изображенията в учебника на стр. 60 и ги съотнасят с
текстовете. По този начин индуктивно се извеждат
понятията президент, парламент, Министерски
съвет, съд. С цел първично затвърдяване на знанията се работи по зад. 1 и 2 от учебната тетрадка. По
идентичен начин учениците се запознават и с местните органи на самоуправление. За стимулиране на
детската любознателност във връзка с темата се използва допълнителният текст в учебника по рубриката Да знам повече. В рамките на часа или за домашна
работа на учениците се възлага и задача с изследователски характер – да направят проучване в интернет
относно построяването на сградата на Народното
събрание. Откритията, които правят, им помагат да
придобият по-пълна и адекватна представа за дейността на народните представители.
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ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

МОЯТА КРАСИВА РОДИНА БЪЛГАРИЯ

Тип на урока – урок от обзорен тип за обобщаване и систематизиране на усвоения учебен материал

Тип на урока – за обобщаване и систематизиране
на усвоеното съдържание по предмета

План на темата
• България в Европа.
• Природни области в България.
• Богатствата на България – природа и хора.
• Българската държава от Освобождението до
края на XIX век.
• България и българското общество през XX век.
• Европейският път на България.
• Българските приноси.
• София – съвременна столица.

План на урока проект
• Разпределяне на учениците в 4 групи.
• Самостоятелен прочит от екипите на кратките
текстове описания на обектите.
• Кратко представяне пред класа на обектите от
всяка подгрупа.
• По предварително зададен алгоритъм с указания
(по шаблони от учебната тетрадка) се подготвят 3D
карти.
• Групата проучва информация и за други обекти,
като ги добавя на картата.
• Викторина с въпроси към класа за съответните
обекти.
• Изложба с 3D картите на всеки екип.

Ключови понятия:
континент, полуостров, природна област, крайбрежие, резерват, конституция, демократично управление, граждански права, кмет, столица.
Учебно-методически ресурси:
учебник и учебна тетрадка, електронен вариант на
учебника, нагледни материали и други.
Методи на обучение:
мисловна карта, методи за стимулиране и мотивация,
евристично моделиращи методи, групово обсъждане,
обяснение, описания, сравнение, обобщаване, конкретизация групова работа с текстове и илюстрации
в учебника и др.
Обща схема на методическия ход на урока
Броят на учениците в класа се разделя на осем,
за да се прецени по колко деца ще работят по всяка
глобална тема. След това верижно за всеки раздел от
съдържанието по предмета на доброволни начала,
в съответствие с интересите и предпочитанията на
учениците, се уточнява поименно съставът на осемте
подгрупи. Всеки екип подготвя отговорите на съответните въпроси към темите на стр. 66 и 67 от учебника. Прави се във всяка група вътрешно разпределяне на задачите. Групата си излъчва лидер, който
планира и ръководи успешната ѝ изява по време на
дискусиите. Желателно е всички ученици от подгрупите да вземат активно участие при обсъжданията.
Следва индивидуална самостоятелна творческа работа в учебната тетрадка – „Пиша за България“ – кратко емоционално съчинение с предложен собствен
вариант на заглавие в тематичния кръг, по който е
работил всеки екип. Учениците по желание могат
да направят и рисунка, свързана с избраната тема.
В края на урока се организира изложба на детските
творби, като се прочита по едно съчинение по всяка
от точките в плана. Урокът завършва с обобщение и
оценка на изявите на учениците.
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Ключови понятия:
природни и културни обекти.
Учебно-методически ресурси:
учебник и учебна тетрадка, приложение към учебника
на стр. 70 (природни и културни забележителности в
България от списъка на ЮНЕСКО), интернет сайтове.
Методи на обучение:
методи за стимулиране и мотивация – познавателни
игри, евристично моделиращи методи, групово събеседване и дискусии, обяснение, описания, сравнение, упражнения по групи с текстове и илюстрации в
учебника, презентиране на резултатите от екипната
дейност на учениците, импресивни и експресивни
методи с творчески характер, проектна дейност по
изготвяне на 3D карти.
Обща схема на методическия ход на урока
Всички ученици се хващат за ръце и образуват
голям кръг. Учителят брои от даден ученик по посока на часовниковата стрелка от едно до четири
многократно, докато се попълни съставът на група
1, група 2, група 3 и група 4. В този хронологичен
порядък децата избират по две описания на обекти от
учебника на стр. 68 и 69, придружени с изображения
на тези обекти. Следва самостоятелна практическа
работа на екипите при спазване на алгоритмичните
указания за изготвяне на 3D карта. Откриват и други обекти (напр. от приложението към учебника на
стр. 70; от интернет), които надписват и залепват на
картата. След практическата работа всеки екип представя пред класа изпълнението на своя проект. Четирите екипа подготвят също така по 2 серии въпроси
относно избраните обекти за викторината – първата
по-леки и втората – с повишено равнище на трудност.
В края на часа се организира изложба и се оценява
представянето на всяка работила по проекта група.
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