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Скъпи колеги,

В 7. клас продължава изучаването на учебния предмет география и иконо-
мика в училищното образование с континентa Европа, Балканския полуостров 
и България. 

Вие имате възможност да използвате създадения добър опит и да развие-
те постиженията си в обучението по предмета, като използвате компле-
кта от учебник (на хартиен носител и в електронен формат), книга за учителя 
и учебна тетрадка. 

Съхраняването на стойностни традиции и рационалното прилагане на но-
вости са фактор за качествено географско образование в 7. клас. Качествено 
е образованието, при което се постига целта: формирането и развитието на 
географската култура на учениците, като част от тяхната обща култура, за раз-
биране и за разумна дейност в географското пространство на двете нива: на ре-
гионално ниво – при изучаване на Европа, Балканския полуостров и България, 
и на локално ниво – при изучаване на родния край или мястото, където живеем 
и учим. Качествено е образованието, при което се постигат в синхрон три-
те компонента на географската култура: географска грамотност, географска 
компетентност и модели на поведение в географското пространство. 

 
В предложения модел се утвърждава и разширява въведения в 5. и в 6. клас 

стил на учене и преподаване на учебния предмет география и икономика:
 ● Разработени са мотивационната, целевата и резултативната части на об-

разователната технология в съответствие с изискванията на учебната про-
грама.

 ● Учебното съдържание е представено разбираемо, на достъпен език.
 ● Представени са функционалните рубрики, идеи и насоки за реализиране 

на интерактивни модели на работа.
Дали този модел е оптимален (целесъобразен), ще определите Вие и Вашите 

ученици през учебната година.
Успех!

Авторите



СЪДЪРЖАНИЕ

1. СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В 7. КЛАС............................................ 5

2. ОСОБЕНОСТИ НА РАЗРАБОТЕНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ  ................. 9

3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ................... 13

4. НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ  
МОДЕЛИ НА УРОЦИ  ................................................................................... 34

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ ......................... 61



5

1. СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В 7. КЛАС

Моделът на обучение по география и икономика в 7. клас е разработен и представен в учебния ком-
плект – учебник, Е-учебник, учебна тетрадка, книга за учителя.

Моделът се определя като стратегически, защото е съобразен с мястото на курса география и ико-
номика в 7. клас в системата на географското образование в средното училище и играе роля на стратегия, 
т.е отговаря на трите въпроса: 

 ● Каква е целта на обучението по география и икономика в 7. клас? 
 ● Какви са пътищата за постигане на целта? 
 ● Какви са ресурсите за постигане на целта? 

МЯСТОТО НА КУРСА ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В 7. КЛАС В 
СИСТЕМАТА НА ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНОТО 
УЧИЛИЩЕ
Според Закона за предучилищното и училищното образование (в сила от 1.08.2016 г.) и поднорматив-

ните документи курсът география и икономика в 7. клас е в прогимназиалния етап на основната степен и се 
осъществява в задължителни учебни часове в общообразователния вид подготовка (виж таблица 1). 

Таблица 1

СТЕПЕН ЕТАП КЛАС ВИД ПОДГОТОВКА ГРУПИ 
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

Основна Начален 1 – 4

Прогимназиален 5 – 7 общообразователна 
разширена
профилирана
допълнителна 

задължителни 
избираеми

факултативни
Средна Първи гимназиален 8 – 10

Втори гимназиален 11 – 12

КАКВИ СА НОРМАТИВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МОДЕЛ, ПРЕДСТАВЕН В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ?
Стратегическият модел съдържа отговорите на трите въпроса в съответствие: 1) с различни нор-

мативни документи, т.е след анализ на нормативните ресурси, и 2) с конкретни решения на авторите за при-
ложение на актуални методически постановки. Това определя логиката на изложението по трите въпроса.

 ● Каква е целта на обучението по география и икономика в 7. клас?
Целта на класа е формулирана в субординация на целта на географското образование в средното учили-

ще (Вж. Книга за учителя 2016 :15-17) и Книга за учителя 2017 :15-17) и в съответствие с основния норма-
тивен документ – Учебна програма по география и икономика за 7. клас (общообразователна подготовка). 

Главната цел е формулирана в учебната програма.: „да продължи формирането и развитието на гео-
графската култура чрез овладяването на базисни знания, умения и придобиването на ключови компетент-
ности за заобикалящото пространство на регионално ниво чрез изучаване на избрани континенти и океани 
на планетата може да се конкретизира в три подцели, което не е направено в нормативните доку-
менти и е решение на авторите:

Подцел 1: Да се развива географска грамотност – да се усвоят система от единични понятия и регионални за-
кономерности за континента Европа, Балканският полуостров и България и свързаните с това умения: да задава 
географски въпроси и да отговаря на географски въпроси, като получава географска информация, анализира, 
характеризира, сравнява, обобщава географска информация и прави прогнози за континенти и океани. 
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Подцел 2: Да се формира географска компетентност за оценяване и формулиране на проблемите и за 
вземане на решения за географията на изучаваните географски обекти; за разумно взаимодействие с гео-
графската среда и успешно поведение при изпълнението на три роли: 

 ● географ изследовател 
 ● географ предприемач 
 ● географ критик 

Подцел 3: Да се развива ценностна ориентация – интерес към географията на изучаваните обекти; 
нравствено-естетически ценности, които стават мотив, норма и критерий за разбиране и разумна дейност 
в географското пространство.

Целта на обучението по география и икономика в 7. клас е конкретизирана в учебната програма на три 
нива: 1) очаквани резултати в края на класа (виж таблица 2, колона 1 и 2); 2) компетентности като очаквани 
резултати от обучението по теми (виж таблица 2, колона 3 и 4); 3) като дейности за придобиване на деветте 
ключови компетентности, както и за осъществяване на междупредметни връзки: 

Структура и съдържание на учебната програма по география и икономика в 7. клас

Очаквани 
резултати в 
края на класа

Учебно съдържание Типове уроци Оценяване

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Об-
ласти 
на 
компе-
тент-
ности

Зна-
ния, 
уме-
ния, 
отно-
шения

Теми Очаквани 
резултати 
(дейност 
и съдър-
жание)

Ос-
нов-
ни 
поня-
тия

НЗ
30

Д
10

П
3

О
3

К
5

Текущо: 
Устно
Писмено
Практи-
ческо

Кон-
тр. 
рабо-
та

В урока
дом.
работа
предста-
вяне на 
презен-
тации,
проекти,
табла

 ● Какви са пътищата за постигане на целта? Какви са особеностите на съдържанието обучението по 
география и икономика в 7. клас ?

Съдържанието на регионалния курс география и икономика на континентите и океаните в 7. клас е 
проектирано на разлчна степен на конкретност в два нормативни документа – Държавния образователен 
стандарт за общообразователна подготовка и учебната програма. 

В ДОС за общообразователна подготовка обобщено са определени:
Как се придобива общообразователната подготовка? – „...в хода на цялото училищно обучение и 

обхваща следните девет групи ключови компетентности: 1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици; 3. математическа компетентност и основни компетентности в об-

ластта на природните науки и на технологиите; 4. дигитална компетентност; 5. умения за учене; 6. социални 
и граждански компетентности; 7. инициативност и предприемчивост; 8. културна компетентност и умения 
за изразяване чрез творчество; 9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт. (Чл. 2. (1) и (2) Ключовите компетентности по ал. 1 са взаимозависими и представляват 
съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия 
живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригод-
ността му за реализация на пазара на труда.“ 

Какво включва общообразователната подготовка по учебния предмет география и икономика? 
– „ ... компетентностите – знания, умения и отношения, които се очакват като резултати от обучението по 
учебния предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование (Наредба 5, чл.6 (1)

В Наредба 5 са определени 6 области на компетентност за прогимназиалния етап на географското обра-
зование: Планетата Земя, География на природата, География на обществото и стопанството, География на 
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континентите и на страните, География на България. За всяка област са формулирани по 2 – 3 – 4 знания, 
умения, отношения, които се очаква да са усвоени в края на прогимназиалния етап. Проектираните дейнос-
ти са от първо, второ и трето равнище на сложност. 

В учебната програма за 7. клас формулировките са конкретни. Избрани две области на компетент-
ности, съставени са повече на брой и по-конкретно знанията, уменията и отношенията, които се очакват 
като резултати от обучението по учебния предмет в края на учебната година. До степен на измеримост са 
формулирани очакваните резултати по теми. Определени са и дейностите, чрез които се развиват деветте 
ключови компетентности. 

В 7. клас предмет на обучението са две области на компетентности: География на континентите и стра-
ните и Географска информация. В първата област „География на континентите и страните“ за усвояване на 
сложната система от единични понятия за Европа, Балканския полуостров и България, като са предложени 
две дейности от първо и от трето равнище на сложност – описва и характеризира. Във втората област 
Географска информация – са предложени седем дейности за обработване на географска информация – раз-
познава и използва, подбира и анализира, идентифицира и изразява мнение, представя географска инфор-
мация. 

Очевидно е, че се предполага оптимален синхрон при постигане на резултатите от двете области на 
компетентност, т.е. в програмата е проектирана методологичната постановка за усвояване на знанията 
чрез дейност. Това се потвърждава и при анализа на 85-те очаквани резултати по 28-те теми. От него става 
ясно, че сред дейностите за усвояване на множеството единични понятия са включени и такива от високите 
равнища на сложност, като: сравнява, обяснява, анализира, оценява, изразява мнение. Установената осо-
беност се разпознава и в другата част на програмата „Дейности за придобиване на ключовите компетент-
ности, както и междупредметни връзки“. Предложените дейности са използвани при писане на примерното 
годишно разпределение.

 ● Особености на организацията и технологията на учебния процес.
Особеностите на организацията и технологията на учебния процес в 7. клас също са конкретизирани в един 

ДОС и в учебната програма. В ДОС за учебния план за учебния предмет география и икономика са определени: 
1) мястото на география и икономика в прогимназиален етап при разпределяне на учебното време между учеб-
ните предмети в различни рамкови учебни планове; 2) броят на задължителни учебни часове (от раздел А) за 
всеки клас и етап; 3) възможностите за избираеми (раздел Б) и факултативни (раздел В) учебни часове. 

1) От общо 24 рамкови учебни планове – в 14 (вкл. за вечерна и за дистанционна форма ва обучение) 
за учебния предмет география и икономика в 6. клас е определен годишен хорариум от 51 задължителни 
учебни часове (Раздел А) (виж Приложение 1). С намален хорариум – 15 часа – са три учебни плана за 
задочно обучение. Останалите 7 рамкови учебни плана са за гимназиален етап.

2) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразовател-
на подготовка в съответствие с ДОС за общообразователна подготовка (чл. 5 (1) (виж таблица 1 на 
стр. 4). 

3) В избираемите учебни часове на учебния план може да се осъществява обучение за придобиване на 
разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А (Чл. 8. (1);

4) Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предме-
ти, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитие-
то на заложбите им (чл. 10. (1). 

За обучението по География и икономика в 7. клас е традиция използването на възможностите за обу-
чение в избираеми учебни часове, включително и при организирането на клубни дейности. 

В учебната програма за 7. клас изискванията към организирането и провеждането на учебния процес в 
7. клас са представени по два начина: явно и индиректно. 

В явен вид са представени: 1) препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни 
часове за типовете уроци и 2) допълнителните уточнения, с които са определени някои необходими усло-
вия за постигане на целите на обучението по география и икономика в 7. клас. 

Както се вижда в примерното годишно разпределение, тези препоръки са спазени: 1) в целия комплект 
са разработени и представени 40 учебни единици за нови знания; 6 – за дейности; 3 за преговор; 5 за обоб-
щение; 5 за контролни работи; 2 за наблюдение извън училищна среда; 2) препоръчаните дейности обога-
тяват контекста на постигане на очакваните резултати.
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Индиректно изискванията в програмата към учебния процес са представени чрез поведенските термини, 
които са дейностната част на очакваните резултати. Това са дейности на различни на равнища на сложност 
(от знаене до оценяване), а при изпълнението на повечето от тях се формират умения или компетентности. 
За формирането на умения за характеризиране, за сравнение, за локализиране на обекти на карта и т.н 
са приложени образователни технологии, както е посочено в частта Особености на разработения учебен 
комплект.

 ● Особености на контрола. Особеностите на контрола в 7. клас също са конкретизирани в съответните 
нормативни документи в ДОС и в учебната програма. 

Известно е от дидактическата теория, че оценяването е една от четири процедури на контролен цикъл 
(Книга за учителя 5. клас 2016 : 24-29): 1) подготовка (планиране) на контрола; 2) осъществяване (проуч-
ване на състоянието): установяване на резултати; 3) анализ на резултатите и оценяване (диагностициране) 
– установяване съответствието на резултатите с целите (възможни са три варианта: абсолютно съвпадение 
(Р=Ц); позитивно отклонение (Р>Ц); негативно отклонение (Р<Ц); 4) регулиращо въздействие.

В нормативните документи (закон и Наредба №11) има ориентири по следните въпроси за оценяването: 
 ● В учебната програма за 7. клас изискванията към контрола са представени относно „специфичните 

методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ и съотношението между видовете оцен-
ки при формиране на срочна оценка: текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитва-
ния) 40%; оценки от контролни работи 30%; оценки от други участия ( работа в час, изпълнение на 
домашни работи, работа по групи и др.) 30%. Според обхвата текущите изпитвания са индивидуални 
и групови. (Наредба №11, чл. 13. (1) 

 ● Разпределението на видовете контрол и възможностите за оценяване в представения учебен комплект 
са проектирани и най-ясно се виждат в тематичното разпределение. 

Ресурси за постигане на целта? До тук в изложението се прави анализ на нормативните ресурси, необхо-
дими при отговорите на първите два въпроса от стратегическия модел. Тук ще се представят нормативните 
изисквания към информационно-методологични (учебник, книга за учителя, ) и човешки (учителят със 
своята професионална компетентност) ресурси.

Държавният образователен стандарт за учебниците и учебните помагала се определя с Наредба № 61 
и включва: 1. изискванията към съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и електронното им 
изпълнение ...; 2. условията и реда за оценяване и одобряване на проектите на ... учебни комплекти ...; 3. 
условията и реда за утвърждаване на списъка на ... учебниците и учебните комплекти, които може да се 
използват в системата на предучилищното и училищното образование. 

За избора на учебник (чл. 61. от Наредба № 6) може да се използва оценъчна карта. (Виж приложение 
2.) С прилагането на тази подробна и аргументирана оценъчна карта учителят ще извършва оценяването 
професионално, обективно и безпристрастно и ще оценява пригодността на проектите като поставя аргу-
ментирана оценка (основана на фактите от оценъчната карта), която може да е „Приложим“ или „Неприло-
жим“. Ако за всеки избран учебник учителят съхранява в портфолиото си тази аргументация, ще може да 
проследи през годините как се променя собствената професионална компетентност. 

1 НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
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2. ОСОБЕНОСТИ НА РАЗРАБОТЕНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ 

Разработеният учебен комплект за обучението по география и икономика в 7. клас е информацион-
но-методологичен ресурс, за постигане на целите. 

Учебният комплект се състои от четири компонента: учебник (на хартиен носител), електронно изда-
ние на учебника, книга за учителя, учебна тетрадка. Особеностите на разработения учебен комплект се 
представят относно взетите решения за пътищата за постигане на целите, т.е като особености на учебното 
съдържание, особености на образователния процес и особености на контрола. Това определя структурата 
на изложението в тази част.

2.1. Особености на учебното съдържание
Както е посочено в Нормативните основания за разработване на стратегическия модел, представен на 

стр. 7 – 8, съдържанието на регионалния курс география и икономика на Европа, Балкански полуостров 
и България в 7. клас на равнище учебен предмет е проектирани в две области на компетентности: Геогра-
фия на континентите и страните и Географска информация, които в учебника формират три раздела. На 
равнище учебен материал 1) първата област, География на континентите и страните, се състои от: сложна 
система единични понятия за континент – Европа, полуостров – Балкански полуостров и страна – Бъл-
гария; 2) втората област, Географска информация, се състои от: въведени в 5. и в 6. клас и нови умения и 
компетентности, които предстои да се развият и формират в 7. клас. 

Сложността на системата единични понятия за трите географски обекта се определя от следните 
факти: 1) единичните понятия са много на брой и всяко от тях се изучава по много съществени при-
знаци. Характеристиката и на континента, и на полуострова, и на страната се състои от тринадесет 
признака (географско положение, големина, брегове, опознаване, релеф, полезни изкопаеми, климат, 
води, природни зони, население, политическа карта, стопанство, страни; за България различните два 
признака са държавнто и административно устройство и стопански дейности); 2) те са в йерархична 
съподчиненост – съществени признаци на понятията и закономерностите в по-малкия по обхват гео-
графски обект произтичат от тези на по-големия по обхват и в същото време имат специфично прояв-
ление в съответствие с локалната среда.

За намаляване степента на сложност при усвояване и на тази система от единични понятия, се утвържда-
ва стила в учебния комплект да се проектират различни образователни технологии, основани на различни 
дейности за формиране на умения и компетентности, при използване на интерактивни методи. Очаква се 
в 5. и в 6. клас да е започнало формирането на географските умения2: 1) задава географски въпроси; 2)
получава географска информация; 3) организира географска информация; 4) анализира географска инфор-
мация; 5) отговаря на географски въпроси, класифицирани по признака „дейността за използване на ин-
формация“ в четири групи: за получаване, за интерпретиране, за представяне, за генериране (създаване на 
нова) информация и да се развиват „избрани умения на XXI век?3“. На тази основа в 7. клас е проектирано 
развитието на тези умения в контекста на уменията на XXI век.

2 Книга за учителя по география и икономика 5. клас. 2016. С.,Изд. „Анубис“, с. 19 и Книга за учителя по 
география и икономика 6.клас. 2017. С.,Изд. „Анубис“
3 Как да развиваме умения на 21-ви век в час? От учители за учители. 2016. Фондация „Заедно в час“, С.
Definition and Selection of Key Competencies: Executi5.e Summary. (n.d.). Retrie5.ed from OECD:
http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf
Delors, J. e. (1996). Learning, the Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on 
Education for the Twenty-First Century:[summary]. UNESCO Publishing. Retrie5.ed from UNESCO:
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf 
Marger, M. (2002). Social inequality. Patterns and Processes.
P21. (n.d.). Framework for 21st Century Learning. Retrie5.ed from www.p21.org:
http://www.p21.org/our-work/p21-framework
WEF. (2015). New 6.sion for Education: Unlocking the Potential of Technology. Retrie5.ed from
http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_New6.sionforEducation_Report 2015.pd
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За развитието уменията на XXI век: четивна грамотност, научна грамотност, критическо мислене е 
проектирано в различно компоненти на учебника, учебната тетрадка и в книгата за учителя. В учебника 
това е направено в три варианта: с въпросите и задачите след основния текст в темите за нови знания; със 
задачите и с рубриките за помощ в темите за дейност, за преговор, за обобщение и за контрол. В учебната 
тетрадка в пет варианта: със задачите за постигане на очакваните резултати по всяка тема в трите роли и 
с рубриките: план на урока, какво още бих искал да знам по темата; какво интересно научих по темата; за 
любознателните географи. В книгата за учителя в Приложение 2 е предвидена допълнителна информация 
– текстове с въпроси и задачи към тях – за провокиране на интерес към и за разширяване на географските 
знания и за развитие на компетентности за изразяване на аргументирано мнение относно значими особе-
ности на географията на Европа, Балканския полуостров и България.

2.2. Особености на образователния процес в 7. клас
В учебния комплект за VII клас особеностите на образователния процес са проектирани с четири акцен-

та. В контекста на разбирането за образователния процес като „взаимодействие на учителя с учениците за 
постигане на целите на обучението по география и икономика в 7. клас в съответствие със спецификата на 
локалната среда“, тези акценти се отнасят до: 

2.2.1. Обогатяването на две от групите методи, а именно: ситуационните методи с техниката ролева игра 
и опитните методи с техниката моделиране при типова структура и дизайн на слайдовете на презентация 
като ресурс за постигане на основни очаквани резултати; 

2.2.2. Образователните информационно-комуникационни техннологии за формиране на единични поня-
тия, регионални закономерности и умения, вкл. за XXI и дигитални умения; 

2.2.3. Класно-урочната дейност относно 
2.2.3.1. Сруктуриране и ситуиране на урока, вкл. в учебната тетрадка и 
2.2.3.2. Типове уроци 
2.2.4. Възможностите за осъществяване извънкласна дейност с „Пътуващо училище“

2.2.1. Методи. В учебника – в урочните единици за дейност, за преговор и за обобщение са разработени 
ситуации (задачи) за обогатяване на ситуационни методи – ролева игра и опитните методи – моделиране. 

 ● При уроците за дейност основният акцент е изпълнението на три групи задачи от позицията на три 
роли – географ изследовател, географ критик, географ предприемач. Създава се ситуация за екипна 
дейност, за коментар, дискусия и др. 
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ТРИ ГРУПИ ЗАДАЧИ В УРОЦИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ ЗА ТРИТЕ РОЛИ: географ изследовател, географ 
критик, географ предприемач

Таблица 4

Тема ГЕОГРАФ ИЗСЛЕДО-
ВАТЕЛ

ГЕОГРАФ ПРЕДПРИЕ-
МАЧ 

Географ критик

Европа – нашият конти-
нент
Урок пътешествие

Географ изследовател: 1. 
Разпознава верни твър-
дения за географското 
положение. Сравнява ге-
ографското положение на 
Европа с това на другите 
континенти Написва върху 
контурната карта.

Географ предприемач: 
2. Описва брегове и 
форми на релефа, които 
ще  използва за развиване 
на различни стопански 
дейности.

Географ критик: 3. 
Оценява значението на 
географското положение, 
на бреговете, на релефа и 
на полезните изкопаеми и 
прави предположение: как-
ви възможности и какви 
затруднения създават.

12. Природата на конти-
нента, на който живеем 
Урок кръгла маса

Географ изследовател: 1. 
Описва и обяснява някои 
от проблемите, които съз-
дава климатът на хората в 
Европа.

Географ предприемач: 
2. Представя проект за 
рекламни материали, пред-
назначени за хора от други 
континенти, с най-инте-
ресното от природата на 
Европа.

Географ критик: 3. 
Доказва или отхвърля 
твърдението: „От реките 
зависи благоденствието 
на хората“.

15. Европа и европейците.
Настояще и бъдеще
Урок конферeнция

Географ изследовател: 1. 
Представя кратко географ-
ската картина на населе-
нието на Европа през ХХI: 
как се променя броят на 
населението; място спрямо 
останалите континенти; 
териториално разпреде-
ление; градове с най-мно-
гобройно население. 
главни проблеми; езиков и 
религиозен състав. Пише 
послания за мир.

Географ предприемач: 2: 
Коментира Защо мигра-
циите на големи групи от 
хора са едно от най-го-
лемите предизвикател-
ства пред европейските 
страни.

Географ критик: 3. 
Разработва туристически 
маршрут с различни транс-
портни средства – по суша, 
по вода, по въздуха.

22. Европейски маршрути 
Урок презентация

Географ изследовател: 
1. Съставя и представя 
маршрут, който включва 
шестте изучени европей-
ски страни. Прави гео-
графски паспорт на страна 
по избор. За да се пред-
стави успешно, попълва 
таблиците. 

Географ предприемач: 2. 
Представя общите и раз-
личните черти в развитие-
то на страните в отделните 
части на Европа, като 
отговаря на въпроса: „Коя 
страна бихте избрали за 
партньор в своя бизнес и 
защо?“

Географ критик: 3. Фор-
мулира проблеми, свър-
зани с избрана страна и 
стопанска дейност в Евро-
па. Представя ги на табло 
чрез схема или доклад. 
Коментирайте варианти за 
решаването им. 

26. Балканският полуос-
тров – земя на географски 
кръстопът
Урок дебат

Географ изследовател: 
1. Доказва или отхвърля 
твърдението: „Бреговата 
линия на Балканския полу-
остров е дълга, силно на-
рязана и може да се сравни 
само с тази на Скандинав-
ския полуостров“. 

Географ предприемач: 
2. Оценява географското 
положение и бреговете на 
полуострова за стопанско-
то му развитие.

Географ критик: 3. До-
казва или отхвърля твър-
дението: „Балканите са 
географски и исторически 
кръстопът“ чрез подхо-
дящи събития и факти от 
историята и от нашето 
съвремие. 
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Тема ГЕОГРАФ ИЗСЛЕДО-
ВАТЕЛ

ГЕОГРАФ ПРЕДПРИЕ-
МАЧ 

Географ критик

28. Балканският полу-
остров – преходна при-
родно-географска област 
между Европа и Азия
Урок дискусия

Географ изследовател: 
1. Разпознава на контур-
ната карта представителни 
форми на релефа (планини 
и низини) и водни обекти 
(езера и реки) и записва 
имената им.

Географ предприемач: 2. 
Систематизира в таблица 
главни характеристики на 
природните зони в полуос-
трова. 

Географ критик: 3. 
Оценява природата на 
полуострова като условие 
за живот и фактор за сто-
панска дейност. Предлага 
развитието на конкретни 
стопански дейности.

31. Балканите – пъстра 
картина от хора, езици, 
религии и събития. 
Урок телевизионно пре-
даване

Географ изследовател: 1. 
Коментира формирането 
на политическата карта на 
Балканския полуостров.
Представя в таблица 
най-гъсто и най-рядко
населените страни и обяс-
нява причините. 

Географ предприемач: 
2. Коментира стопанското 
развитие на балканските 
страни. Характеризира ос-
новни фактори за стопан-
ско развитие на избрани 
дейности. Представя идеи 
и планове за развитие.

Географ критик: 3. Ко-
ментира какви проблеми 
поражда пъстрия етниче-
ски и религиозен състав на 
Балканите и кои са зоните 
на конфликт на полуос-
трова.

34. Румъния, Гърция, Сър-
бия и Македония – балкан-
ски и европейски страни
Урок семинар

Географ изследовател: 1. 
Подготвя кратка информа-
ция от подходящи снимки 
и допълнителни текстове, 
за да направи географски 
паспорт на всяка страна 

Географ предприемач: 
2. Описва представителни 
обектите в кратки реклам-
ни текстове и ги включва 
в туристически маршрут 
за туристи от Европа и от 
другите континенти.

Географ критик: 3. 
Представя най-интересни-
те и привлекателните или 
най-проблемните черти на 
избрана страна. Оформя 
своето представяне с под-
ходящ коментар.

38. Географско
положение на България. 
Урок дискусия 

Географ изследовател: 
1. Характеризира географ-
ското положение и грани-
ците на България..

Географ предприемач: 
2. Оценява значението на 
географското положение и 
границите на България за: 
а) природното ѝ разноо-
бразие б) стопанското ѝ 
развитие.

Географ критик: 3. Обоб-
щава резултатите от дей-
ността на другите две роли 
и формулира извод: Има 
ли основания географското 
положение на България да 
се определи като „кръсто-
пътно“?

Подготвя аргументи за дискусия на тема „Географско положение на България – 
кръстопът между Европа и Азия

43. Предимства и недос-
татъци
на релефа и климата
за развитие на стопанство-
то Урок
дискусия

Географ изследовател: 
1. Характеризира главни 
черти на релефа. Записва 
примери за конкретни 
стопански дейности, които 
могат да се развиват в раз-
личните форми на релефа.

Географ предприемач: 2 
Прави предложения относ-
но бъдещи възможности за 
инвестиции в сферата на 
добива и използването на 
полезни изкопаеми.

Географ критик: 3. 
Посочва аргументи за 
или против твърдението: 
„Климатът на България се 
оценява като благоприя-
тен“

46. Природата на България 
– уникална и неповторима 
Урок пътешествие

Географ изследовател: 
1. Описва – по схема и 
в разказ – промяната на 
растителността, която 
наблюдавате по време на 
поход от 946 м.н.в, до 2925 
м.н.в.

Географ предприемач: 2 
Подготвя проект за бота-
ническа градина в ..., така 
че да направите привлека-
телна градината за посеще-
ние от туристи.

Географ критик: 3. 
Подготвя есе на тема „Да 
съхраним природата на 
България“.



13

Тема ГЕОГРАФ ИЗСЛЕДО-
ВАТЕЛ

ГЕОГРАФ ПРЕДПРИЕ-
МАЧ 

Географ критик

50. Природни области на 
България.
Дунавска равнина и Стара 
планина Урок панорама

Географ изследовател: 
1. Описва природата на 
Дунавската равнина по 
маршрута от Видин, през 
Плевен, Търговище до 
Шумен, като използва 
природна карта.
2. Характеризира Старо-
планинската област по 
снимки. 

Географ предприемач: 
3. Оценява значението на 
природните ресурси на 
двете области за развитие 
на стопанството. Обос-
новава избора на стопан-
ски дейности, които би 
развивал. 

Географ критик: 4 – 5. 
Формулира географски 
проблеми, възникнали в 
резултат на човешката дей-
ност. Предложете решения 
за ограничаване на отрица-
телните последици от тях.

53. Природните картини на 
България

Географ изследовател: 
1. Сравнява Горнотракий-
ската низина и Дунавската 
равнина.
б) Характеризира Краи-
щенско-Средногорската 
и Тракийско-Странджан-
ската област и доказва 
връзката между релефа, 
климата и режима на 
реките. 

Географ предприемач: 
2 Избира котловина в 
България, за да развие 
свой бизнес с дейности от 
трите стопански сектора. 
Аргументира избора си.

Географ критик: 3 
Обяснява кои особености 
на природната среда и 
историческото минало 
имат важно значение за 
развитието на едни от 
най-древните селища по 
нашите земи – днешните 
градове Кюстендил, Со-
фия, Сливен, Стара Загора, 
Пловдив, Ямбол.

57. Oт най-високата плани-
на на Балкана до Българ-
ското Черноморие 
Урок кръгла маса

Географ изследовател: 
1.Представя доклад за 
областта.

Географ предприемач: 2 
Описва основните при-
родни ресурси. Представя 
идеи за инвестиции в 
стопански дейности.

Географ критик: 3 Про-
учва и представя някои 
от основните екологични 
проблеми в национален 
парк „Рила“, национален 
парк „Пирин“ и природен 
парк „Златни пясъци“.

58. Проучване
сред природата 
Учебна екскурзия наблю-
дение

Вариант I. Съставя, изминава (по възможност) и описва действителен маршрут сред 
природата.
Вариант II. Съставя и описва маршрут по фрагмент от туристическа
карта и по карта на защитените природни обекти.
Наблюдава природни обекти; ориентира се по карта, компас и други начини; прави 
измервания; наблюдава и проучва родния край; демонстрира умения за разумно 
поведение сред природата и за опазване на природата. 
Избира пет красиви места в България и ги представя чрез: а) разказ, есе, разкази на 
местни жители; б) откъси от литературни творби на наши писатели и поети; в) статии 
от списания, вестници, интернет; г) рисунка, скица, карта, снимки и др.
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Тема ГЕОГРАФ ИЗСЛЕДО-
ВАТЕЛ

ГЕОГРАФ ПРЕДПРИЕ-
МАЧ 

Географ критик

63. Населението на Бъл-
гария 
Урок кръгла маса

Географ изследовател: 
1. Подготвя аргументиран 
отговор на въпроса: Защо 
населението е основен 
фактор за развитие на сто-
панството на България?
Анализира данни и комен-
тира прогнозата: Насе-
лението на страната ще 
намалее до 5,8 млн. д. през 
2050 г. и до 5,1млн. д. през 
2070 г.
Прави изводи как всяка 
една от характеристиките 
влияе върху стопанското 
развитие на страната.
Описва видовете селища в 
България.

Географ предприемач: 
2. Участва в кръгла маса в 
ролята на представител на 
институциите в България: 
президентска, законодател-
на, изпълнителна, съдебна.
Представя своите права, 
задължения и отговорнос-
ти. Посочва по един при-
мер за ситуация, в която 
ще изпълни свое задълже-
ние и правомощие.
Записва някои дейности на 
общинския съветник и на 
областния управител. 

Географ критик: 3 Обоб-
щава характерните черти 
на населението и селищата 
в България.

66. Проучване на селище-
то, в което живея 
Учебна екскурзия наблю-
дение

Наблюдава и попълва бланка. Проучва плана на селището. Провежда интервю със 
специалисти, със служители от кметството, с родителите си. Проучва различни из-
точници на информация – факти, данни, интересни истории за родния си край или за 
мястото, където живее.

Урокът
Структуриране и ситуиране на урока 
В учебната тетрадка уроците за нови знания са структурирани така: 
 ● План – с писането на плана се прави съдържателно мотивиране: какво ново ще учим?
 ● Най-интересното от темата за мен – тази рубрика се използва, за да се направи тематичното мотиви-

ране „защо ще учим тази тема?“ като се коментират темата и плана в началото на урока и може да се 
записва „какво очаквам да бъде интересно и важно за мен?“; а в края на урока – при затвърдяването 
да се допълни „какво наистина беше интересно и важно за мен в този урок?“ 

 ● Задачи за постигане очакваните резултати в трите роли: изследовател – предприемач – критик
 ● Въпросите: Какво още мога да направя по темата? Какво още бих искал(а) да науча по темата? – въз-

можност за затвърдяване или обобщаване на дейностите с отговори на двата въпроса
 ● Задача за любознателните географи, разработени по формата на географската олимпиада са възмож-

ност за контрол и предизвикване на интерес към предмета, формиране на отношения и ключови ком-
петентности.
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3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище  Град 
 
 Утвърдил
 Директор: 
  (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

ПРЕЗ  / ГОДИНА

Брой часове по уч.ед 
в учебник

% по 
програма

% реално в 
учебник

Уроци за нови знания 40 60 57

Уроци за упражнение (дейност) 15
15 25

Уроци за наблюдение в извънучилищна среда 2

Уроци за преговор 3 6 4

Уроци за обобщение 5 8 7

Уроци за контрол и оценка 5 11 7

Годишен хорариум 72 ч.

Изготвил:.......................................

(име и фамилия)
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 География на 

континентите
и океаните

НП Доказва, че може да прилага наученото по география и 
икономика от 6. клас: 1) за географска информация: видове 
източници и дейности за получаване на информация; 2) 
за география на континентите Южна и Северна Америка, 
Азия, Австралия и Океания, като посочва примери по карта 
или схема, или описва какво – ВЕЧЕ ЗНАМ и ВЕЧЕ МОГА.

2 Какво знаем
в началото на 7. клас

ВК Установява входното равнище в началото на 7. клас като 
резултат от обучението по география в 6. клас.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резултатите.

Изпълнява 8 задачи, различни по форма на 
отговор: със структуриран отговор – за избор: 
един верен отговор от четири – 4 (№ 1, 6, 7, 8); със 
структуриран отговор за съотнасяне – 1 (№ 2); със 
свободен къс отговор – 2 (№ 3,4)

Качествени оценки от контролна 
работа 

ГЕОГРАФИЯ НА ЕВРОПА
3 Географско

положение, граници,
големина и брегове

НЗ Oпределя географското положение, големината и
границите на Европа.
Описва бреговете по карта.
Оценява значението на географското положение и
бреговете.
Нанася върху контурна карта названията на:
полуостровите – Скандинавски, Пиренейски, Апе-
нински и Балкански; островите – Исландия,
Британски, Сардиния, Сицилия, Корсика и Крит;
заливите – Ботнически, Фински и Бискайски; моретата – 
Северно, Норвежко, Баренцово, Балтийско и Бяло;
проток – Ла Манш.

Прави план с ключови думи от текст.
Сравнява географско-то положение на Европа, Азия 
и Северна Америка Запишсва прилики и разлики в 
таблиа и на контурна карта. 
Локализира форми на беговата линия (записва 
името на обекта на правилното място на контурната 
карта).
Определя най-интересното от темата.

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при индивидуално или 
групово или общокласно 
изпълнение на задачи от учебната 
тетрадка
Оценки от работа в час по групи

4 Релеф на Европа НЗ Характеризира релефа на Европа.
Обяснява особеностите на релефа в отделните части на 
Европа.
Оценява значението на релефа за развитието на
стопанството на Европа.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
форми на релефа: Пиренеи, Апенини, Алпи, Урал, Карпати, 
Кавказ, Скандинавски планини,
Средноевропейски планини, Източноевропейска равнина, 
Прикаспийска, Средноевропейска, Среднодунавска, 
Долнодунавска и Паданска низини.

полдери 
ледникови 
форми – 
фиорди

Попълва пропуснати думи в характиристиката на 
релефа
Представя особености на релефа в таблица

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при индивидуално или 
групово или общокласно 
изпълнение на задачи от учебната 
тетрадка
Оценки от работа в час по групи

5 Полезни
изкопаеми

НЗ Познава типичните полезни изкопаеми на Европа – видове и 
териториално разпределение.
Оценява значението на полезните изкопаеми като стопански 
ресурс.

Локализира главни находища на типични полезни 
изкопаеми (рисува условния знак на правилното 
място на контурната карта).

6 Европа – нашият 
континент
Урок пътешествие

Д Географ изследовател: 
1. Разпознава верни твърдения за географското положение 
Сравнява географското положение на Европа с това на 
другите континенти. Написва върху контурната карта.
Географ предприемач: 
2. Описва брегове и форми на релефа, които ще 
използва за развиване на различни стопански дейности
Географ критик: 
3. Оценява значението на географското
положение, на бреговете, 
на релефа и на полезните
изкопаеми и прави предположение: какви възможности и 
какви затруднения създават

Изпълнява дейности, типични за трите роли по 
карта.

Текущи оценки: от устно или от 
практическо изпитване по задача 
от учебна тетрадка
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 География на 

континентите
и океаните

НП Доказва, че може да прилага наученото по география и 
икономика от 6. клас: 1) за географска информация: видове 
източници и дейности за получаване на информация; 2) 
за география на континентите Южна и Северна Америка, 
Азия, Австралия и Океания, като посочва примери по карта 
или схема, или описва какво – ВЕЧЕ ЗНАМ и ВЕЧЕ МОГА.

2 Какво знаем
в началото на 7. клас

ВК Установява входното равнище в началото на 7. клас като 
резултат от обучението по география в 6. клас.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резултатите.

Изпълнява 8 задачи, различни по форма на 
отговор: със структуриран отговор – за избор: 
един верен отговор от четири – 4 (№ 1, 6, 7, 8); със 
структуриран отговор за съотнасяне – 1 (№ 2); със 
свободен къс отговор – 2 (№ 3,4)

Качествени оценки от контролна 
работа 

ГЕОГРАФИЯ НА ЕВРОПА
3 Географско

положение, граници,
големина и брегове

НЗ Oпределя географското положение, големината и
границите на Европа.
Описва бреговете по карта.
Оценява значението на географското положение и
бреговете.
Нанася върху контурна карта названията на:
полуостровите – Скандинавски, Пиренейски, Апе-
нински и Балкански; островите – Исландия,
Британски, Сардиния, Сицилия, Корсика и Крит;
заливите – Ботнически, Фински и Бискайски; моретата – 
Северно, Норвежко, Баренцово, Балтийско и Бяло;
проток – Ла Манш.

Прави план с ключови думи от текст.
Сравнява географско-то положение на Европа, Азия 
и Северна Америка Запишсва прилики и разлики в 
таблиа и на контурна карта. 
Локализира форми на беговата линия (записва 
името на обекта на правилното място на контурната 
карта).
Определя най-интересното от темата.

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при индивидуално или 
групово или общокласно 
изпълнение на задачи от учебната 
тетрадка
Оценки от работа в час по групи

4 Релеф на Европа НЗ Характеризира релефа на Европа.
Обяснява особеностите на релефа в отделните части на 
Европа.
Оценява значението на релефа за развитието на
стопанството на Европа.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
форми на релефа: Пиренеи, Апенини, Алпи, Урал, Карпати, 
Кавказ, Скандинавски планини,
Средноевропейски планини, Източноевропейска равнина, 
Прикаспийска, Средноевропейска, Среднодунавска, 
Долнодунавска и Паданска низини.

полдери 
ледникови 
форми – 
фиорди

Попълва пропуснати думи в характиристиката на 
релефа
Представя особености на релефа в таблица

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при индивидуално или 
групово или общокласно 
изпълнение на задачи от учебната 
тетрадка
Оценки от работа в час по групи

5 Полезни
изкопаеми

НЗ Познава типичните полезни изкопаеми на Европа – видове и 
териториално разпределение.
Оценява значението на полезните изкопаеми като стопански 
ресурс.

Локализира главни находища на типични полезни 
изкопаеми (рисува условния знак на правилното 
място на контурната карта).

6 Европа – нашият 
континент
Урок пътешествие

Д Географ изследовател: 
1. Разпознава верни твърдения за географското положение 
Сравнява географското положение на Европа с това на 
другите континенти. Написва върху контурната карта.
Географ предприемач: 
2. Описва брегове и форми на релефа, които ще 
използва за развиване на различни стопански дейности
Географ критик: 
3. Оценява значението на географското
положение, на бреговете, 
на релефа и на полезните
изкопаеми и прави предположение: какви възможности и 
какви затруднения създават

Изпълнява дейности, типични за трите роли по 
карта.

Текущи оценки: от устно или от 
практическо изпитване по задача 
от учебна тетрадка
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7-8 Климат на Европа НЗ Обяснява влиянието на климатичните фактори.

Характеризира климатичните елементи и тяхното 
териториално проявление.
Характеризира климатичните пояси и планинската 
климатична област.
Нанася върху контурна карта изучените климатични пояси 
и области.

Северноат-
лантическо 
течение

Прави предположение (формулира хипотеза) кои 
климатични пояси са най-благоприятни за живот и 
за стопанска дейност 

Текущи оценки: 
от устно или 
от практическо изпитване; от 
работа в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от работа 
по групи.
Оценки изпълнение
на домашни работи

9 Води на Европа НЗ Характеризира водите на Европа – главен вододел,
отточни и безотточни области, използване и опазване.
Характеризира представителни реки (Волга, Дунав, Рейн, 
По) и езера (Ладожко, Женевско, Балатон).
Оценява водите като условие за живот и фактор за 
стопанска дейност.
Нанася върху контурна карта представителни реки и езера.

Обяснява особености на реките в Европа ст 
разположението на Вододела
Използва ИКТ и интернет за
търсене и представяне на географска информация за 
езера и водопади

Текущи оценки: 
от устно или 
от практическо изпитване; от 
работа в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от работа 
по групи.
Оценки изпълнение
на домашни работи

10 Природни зони (първа 
част)

НЗ Характеризира природните зони и планинската област
в Европа.
Съставя маршрут и мислено пътешествие в природните зони 
на Европа.
Нанася върху контурна карта изучените природни зони
и области.
Изразява мнение за необходимостта от опазване на 
природата на континента.

лесостеп, лесо-
тундра
канелени почви, 
планинско-ли-
вадни почви

Прави презентация на тема Височинните пояси 
в Алпите в Съставаяе постер със снимки на 
представители на/от различни природни зони.
 Организира
изложба от най-добрите постери.
Изготвя кратко съобщение за резервата „Аскания 
Нова“.

Текущи оценки: от устно или от 
практическо изпитване по задача 
от учебна тетрадка 11 Природни зони (втора 

част)
НЗ

12 Природата на 
континента, на който 
живеем 
Урок кръгла маса

Д Географ изследовател: 
1. Описва и обяснява някои от проблемите, които създава 
климатът на хората в Европа.
Географ предприемач: 
2. Представя проект за рекламни материали, предназначени 
за хора от други континенти, с най-интересното от 
природата на Европа.
Географ критик: 
3. Доказва или отхвърля твърдението: „От реките зависи 
благоденствието на хората“.

Анализира снимки, карти и представя изпълнението 
на задачата по избран начин (текст, постер, 
презентация).

Текущи оценки: от устно 
изпитване от работа в екип (по 
групи).

13 Население на Европа НЗ Характеризира населението на континента (брой, гъстота, 
разпределение, расов и религиозен състав, езикови групи, 
бит и култура).
Дава примери за типични проблеми на населението –
застаряване, миграции.
Дава примери за търпимост и взаимно уважение между 
хората

източно 
православие, 
католицизъм,
протестантство

Споделя лични впечатления от посещение на 
големи градове в Европа или избира град, проучва 
информация и го представя.

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка
Оценки изпълнение
на домашни работи

14 Политическа карта на 
Европа

НЗ Характеризира изменението и съвременната
политическата карта на Европа.
Групира държавите по: географско положение, площ, брой 
на населението, форма на управление и държавно
устройство.
Изработва политическа карта на Европа.

Ппредставя някоя от древните цивилизации (от 
учените по история и цивилизации) и оценява 
значението им за формиране на днешната 
политическа карта на
Европа.
Коментира значението на главните организации в 
Европа.

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка
Оценки изпълнение
на домашни работи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7-8 Климат на Европа НЗ Обяснява влиянието на климатичните фактори.

Характеризира климатичните елементи и тяхното 
териториално проявление.
Характеризира климатичните пояси и планинската 
климатична област.
Нанася върху контурна карта изучените климатични пояси 
и области.

Северноат-
лантическо 
течение

Прави предположение (формулира хипотеза) кои 
климатични пояси са най-благоприятни за живот и 
за стопанска дейност 

Текущи оценки: 
от устно или 
от практическо изпитване; от 
работа в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от работа 
по групи.
Оценки изпълнение
на домашни работи

9 Води на Европа НЗ Характеризира водите на Европа – главен вододел,
отточни и безотточни области, използване и опазване.
Характеризира представителни реки (Волга, Дунав, Рейн, 
По) и езера (Ладожко, Женевско, Балатон).
Оценява водите като условие за живот и фактор за 
стопанска дейност.
Нанася върху контурна карта представителни реки и езера.

Обяснява особености на реките в Европа ст 
разположението на Вододела
Използва ИКТ и интернет за
търсене и представяне на географска информация за 
езера и водопади

Текущи оценки: 
от устно или 
от практическо изпитване; от 
работа в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от работа 
по групи.
Оценки изпълнение
на домашни работи

10 Природни зони (първа 
част)

НЗ Характеризира природните зони и планинската област
в Европа.
Съставя маршрут и мислено пътешествие в природните зони 
на Европа.
Нанася върху контурна карта изучените природни зони
и области.
Изразява мнение за необходимостта от опазване на 
природата на континента.

лесостеп, лесо-
тундра
канелени почви, 
планинско-ли-
вадни почви

Прави презентация на тема Височинните пояси 
в Алпите в Съставаяе постер със снимки на 
представители на/от различни природни зони.
 Организира
изложба от най-добрите постери.
Изготвя кратко съобщение за резервата „Аскания 
Нова“.

Текущи оценки: от устно или от 
практическо изпитване по задача 
от учебна тетрадка 11 Природни зони (втора 

част)
НЗ

12 Природата на 
континента, на който 
живеем 
Урок кръгла маса

Д Географ изследовател: 
1. Описва и обяснява някои от проблемите, които създава 
климатът на хората в Европа.
Географ предприемач: 
2. Представя проект за рекламни материали, предназначени 
за хора от други континенти, с най-интересното от 
природата на Европа.
Географ критик: 
3. Доказва или отхвърля твърдението: „От реките зависи 
благоденствието на хората“.

Анализира снимки, карти и представя изпълнението 
на задачата по избран начин (текст, постер, 
презентация).

Текущи оценки: от устно 
изпитване от работа в екип (по 
групи).

13 Население на Европа НЗ Характеризира населението на континента (брой, гъстота, 
разпределение, расов и религиозен състав, езикови групи, 
бит и култура).
Дава примери за типични проблеми на населението –
застаряване, миграции.
Дава примери за търпимост и взаимно уважение между 
хората

източно 
православие, 
католицизъм,
протестантство

Споделя лични впечатления от посещение на 
големи градове в Европа или избира град, проучва 
информация и го представя.

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка
Оценки изпълнение
на домашни работи

14 Политическа карта на 
Европа

НЗ Характеризира изменението и съвременната
политическата карта на Европа.
Групира държавите по: географско положение, площ, брой 
на населението, форма на управление и държавно
устройство.
Изработва политическа карта на Европа.

Ппредставя някоя от древните цивилизации (от 
учените по история и цивилизации) и оценява 
значението им за формиране на днешната 
политическа карта на
Европа.
Коментира значението на главните организации в 
Европа.

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка
Оценки изпълнение
на домашни работи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 Европа и европейците.

Настояще и бъдеще
Урок конференция

Д Географ изследовател: 
1. Представя кратко географската картина на населението 
на Европа през ХХI: как се променя броят на населението; 
място спрямо останалите континенти; териториално 
разпределение; градове с най-многобройно
население. Главни проблеми; езиков и религиозен състав. 
Пише послания за мир.
Географ предприемач: 
2. Коментира защо миграциите на големи групи от хора са 
едно от най-големите предизвикателства пред европейските 
страни.
Географ критик: 
3. Разработва туристически маршрут с различни 
транспортни средства – по суша, по вода, по въздуха.

Проучва информация в интернет за избрана страна 
и представя презентация.

Оценки от работа в час 
 по групи 

16 Стопанство на Европа НЗ Характеризира съвременното стопанство на Европа – 
фактори и състояние.
Обяснява териториалното разпределение на основни
стопански дейности в Европа. 
Разбира значението на икономическата интеграция и
стопанското развитие на Европа.

интеграция Прави презентация, постер или съобщение за 
избрани особености или обекти в Европа: 1) 
основни земеделски култури и животни, които се 
отглеждат в Европа; 2) интересни туристически 
обекти; 3) основни пристанища (морски и речни) и 
летища; 4) основни проблеми пред развитието на 
стопанството.

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при индивидуално или 
групово или общокласно 
изпълнение на задачи от учебната 
тетрадка 

17 Страни в Северна Европа НЗ Групира страни по териториален признак: страни в Северна, 
Западна, Средна, Южна, Източна Европа
Характеризира представителна страна от всяка група
по признаците: площ, природа, население, стопанство; 
столица.
Сравнява представителни страни в Европа по признаците.
Представя в подходящо изображение избрана страна в 
Европа.

Швеция Пише есе по избрана тема, например: „Рим – 
вечният град“ или „Богатствата на Сибир“.

Оценки от работа в час по групи 
и от изпълнение на домашни 
работи

18-
19

Страни в Западна и в 
Средна Европа

НЗ Великобрита-
ния, 
Франция, Гер-
мания

20-
21

Страни в Южна и в 
Източна Европа

НЗ Италия, Русия

22 Европейски маршрути 
Урок презентация

Д Географ изследовател: 
1. Съставя и представя маршрут, който включва шестте 
изучени европейски страни. Изработва географски паспорт 
на страна по избор. Попълва таблиците 
Географ предприемач: 
2. Представя общите и различните черти в развитието на 
страните в отделните части на Европа. Избра партньор в 
своя бизнес и защо?
Географ критик:
3. Представя проблеми, свързани с избрана страна и стопанска 
дейност в Европа. Представя ги на табло, чрез схема или 
доклад. Коментира варианти за решаването им.

Търси допълнителна информация в интернет за 
представителни обекти в европейски столици. 
Прилага знанията си по технология и 
предприемачество при разработване на план за 
съвместна стопанска дейност.

Текущи оценки: 
от практическо изпитване при 
групово (екипно) изпълнение на 
задачи 

23 Географските образи  
на Европа

ТО Обобщава наученото за континента Европа по четири 
теми: географски адрес; природа; население и политическа 
организация; икономическа интеграция.

Прави визитна картичка на континента по избран 
начин (чрез текст, рисунка, презентация, табло).

Оценки от работа в час по групи 

24 Какво знаем за Европа ТК Установява резултатите от обучението след изучаване на 
първия раздел „География на Европа“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резултатите.

Изпълнява 7 задачи, различни по форма на отговор: 
със свободен къс отговор – 3 (№ 2,4, 7); със 
структуриран отговор – за избор на един верен 
отговор от четири – 1 (№ 5); със структуриран 
отговор за съотнасяне – 3 (№ 1, 3, 6).

Оценки от контролна работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 Европа и европейците.

Настояще и бъдеще
Урок конференция

Д Географ изследовател: 
1. Представя кратко географската картина на населението 
на Европа през ХХI: как се променя броят на населението; 
място спрямо останалите континенти; териториално 
разпределение; градове с най-многобройно
население. Главни проблеми; езиков и религиозен състав. 
Пише послания за мир.
Географ предприемач: 
2. Коментира защо миграциите на големи групи от хора са 
едно от най-големите предизвикателства пред европейските 
страни.
Географ критик: 
3. Разработва туристически маршрут с различни 
транспортни средства – по суша, по вода, по въздуха.

Проучва информация в интернет за избрана страна 
и представя презентация.

Оценки от работа в час 
 по групи 

16 Стопанство на Европа НЗ Характеризира съвременното стопанство на Европа – 
фактори и състояние.
Обяснява териториалното разпределение на основни
стопански дейности в Европа. 
Разбира значението на икономическата интеграция и
стопанското развитие на Европа.

интеграция Прави презентация, постер или съобщение за 
избрани особености или обекти в Европа: 1) 
основни земеделски култури и животни, които се 
отглеждат в Европа; 2) интересни туристически 
обекти; 3) основни пристанища (морски и речни) и 
летища; 4) основни проблеми пред развитието на 
стопанството.

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при индивидуално или 
групово или общокласно 
изпълнение на задачи от учебната 
тетрадка 

17 Страни в Северна Европа НЗ Групира страни по териториален признак: страни в Северна, 
Западна, Средна, Южна, Източна Европа
Характеризира представителна страна от всяка група
по признаците: площ, природа, население, стопанство; 
столица.
Сравнява представителни страни в Европа по признаците.
Представя в подходящо изображение избрана страна в 
Европа.

Швеция Пише есе по избрана тема, например: „Рим – 
вечният град“ или „Богатствата на Сибир“.

Оценки от работа в час по групи 
и от изпълнение на домашни 
работи

18-
19

Страни в Западна и в 
Средна Европа

НЗ Великобрита-
ния, 
Франция, Гер-
мания

20-
21

Страни в Южна и в 
Източна Европа

НЗ Италия, Русия

22 Европейски маршрути 
Урок презентация

Д Географ изследовател: 
1. Съставя и представя маршрут, който включва шестте 
изучени европейски страни. Изработва географски паспорт 
на страна по избор. Попълва таблиците 
Географ предприемач: 
2. Представя общите и различните черти в развитието на 
страните в отделните части на Европа. Избра партньор в 
своя бизнес и защо?
Географ критик:
3. Представя проблеми, свързани с избрана страна и стопанска 
дейност в Европа. Представя ги на табло, чрез схема или 
доклад. Коментира варианти за решаването им.

Търси допълнителна информация в интернет за 
представителни обекти в европейски столици. 
Прилага знанията си по технология и 
предприемачество при разработване на план за 
съвместна стопанска дейност.

Текущи оценки: 
от практическо изпитване при 
групово (екипно) изпълнение на 
задачи 

23 Географските образи  
на Европа

ТО Обобщава наученото за континента Европа по четири 
теми: географски адрес; природа; население и политическа 
организация; икономическа интеграция.

Прави визитна картичка на континента по избран 
начин (чрез текст, рисунка, презентация, табло).

Оценки от работа в час по групи 

24 Какво знаем за Европа ТК Установява резултатите от обучението след изучаване на 
първия раздел „География на Европа“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резултатите.

Изпълнява 7 задачи, различни по форма на отговор: 
със свободен къс отговор – 3 (№ 2,4, 7); със 
структуриран отговор – за избор на един верен 
отговор от четири – 1 (№ 5); със структуриран 
отговор за съотнасяне – 3 (№ 1, 3, 6).

Оценки от контролна работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ГЕОГРАФИЯ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

25 Географско
положение, граници,
големина и брегове

НЗ Определя географското положение и границите на 
Балканския полуостров.
Описва бреговете на полуострова по карта.
Оценява значението на географското положение и бреговете 
за стопанското развитие на полуострова.

Далматински 
тип бряг
Морета: Адри-
атическо, Егей-
ско, Йонийско 
Полуострови: 
Пелопонес, 
Халкидически, 
Истрия, Атон 
Коринтски про-
влак (канал)
Острови: 
Цикладски, Се-
верни и Южни 
Споради, Евбея
Заливи: Струм-
ски, Солунски, 
Триестки

Предлага маршрут за мислено пътешествие по 
бреговете
на Балканския полуостров и описва посетените 
обекти по карта.
Нанася върху кунтурна карта бреговите форми

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при индивидуално или 
групово или общокласно 
изпълнение на задачи от учебната 
тетрадка

26 Балканският полуостров
земя на географски 
кръстопът 
Урок дебат

Д Географ изследовател:
1. Доказва или отхвърля твърдението: „Бреговата линия на 
Балканския полуостров е дълга, силно нарязана и може да 
се сравни само с тази на Скандинавския полуостров“. 
Географ предприемач:
2. Оценява географското положение и бреговете на 
полуострова за стопанското му развитие.
Географ критик:
3. Доказва или отхвърля твърдението: „Балканите са 
географски и исторически кръстопът“ чрез подходящи 
събития и факти от историята и от нашето съвремие.

Върху контурната карта на Балканския полуостров 
надписва названията на оградните морета и на 
бреговите форми: по Адриатическото крайбрежие, 
Йонийското крайбрежие и в Егейско море.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

27 Природа на Балканския
полуостров

НЗ Характеризира природата на Балканския полуостров по
карта.
Оценява природата на полуострова като условие за
живот и фактор за стопанска дейност.
Представя в подходящо изображение специфичните 
особености в природата на Балканския полуостров.

Планини: 
Динарски 
Пинд 
Олимп, Маке-
доно-Тракий-
ски масив
Низини: Го-
рнотракийска, 
Беломорска
Езера: 
Охридско 
Шкодренско, 
Преспанско 
Реки: Вардар
Морава, Дрин, 
Сава

Прави самостоятелно проучване за избран 
национален парк в полуострова по информация 
от урока и интернет и представя резултатите в 
презентация.
Нананся върху контурна карта изучените форми на 
релефа.

Текущи оценки: от устно или от 
практи-ческо изпитване по задача 
от учебна тетрадка 



23

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ГЕОГРАФИЯ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

25 Географско
положение, граници,
големина и брегове

НЗ Определя географското положение и границите на 
Балканския полуостров.
Описва бреговете на полуострова по карта.
Оценява значението на географското положение и бреговете 
за стопанското развитие на полуострова.

Далматински 
тип бряг
Морета: Адри-
атическо, Егей-
ско, Йонийско 
Полуострови: 
Пелопонес, 
Халкидически, 
Истрия, Атон 
Коринтски про-
влак (канал)
Острови: 
Цикладски, Се-
верни и Южни 
Споради, Евбея
Заливи: Струм-
ски, Солунски, 
Триестки

Предлага маршрут за мислено пътешествие по 
бреговете
на Балканския полуостров и описва посетените 
обекти по карта.
Нанася върху кунтурна карта бреговите форми

Текущи оценки: 
от устно или практическо 
изпитване при индивидуално или 
групово или общокласно 
изпълнение на задачи от учебната 
тетрадка

26 Балканският полуостров
земя на географски 
кръстопът 
Урок дебат

Д Географ изследовател:
1. Доказва или отхвърля твърдението: „Бреговата линия на 
Балканския полуостров е дълга, силно нарязана и може да 
се сравни само с тази на Скандинавския полуостров“. 
Географ предприемач:
2. Оценява географското положение и бреговете на 
полуострова за стопанското му развитие.
Географ критик:
3. Доказва или отхвърля твърдението: „Балканите са 
географски и исторически кръстопът“ чрез подходящи 
събития и факти от историята и от нашето съвремие.

Върху контурната карта на Балканския полуостров 
надписва названията на оградните морета и на 
бреговите форми: по Адриатическото крайбрежие, 
Йонийското крайбрежие и в Егейско море.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

27 Природа на Балканския
полуостров

НЗ Характеризира природата на Балканския полуостров по
карта.
Оценява природата на полуострова като условие за
живот и фактор за стопанска дейност.
Представя в подходящо изображение специфичните 
особености в природата на Балканския полуостров.

Планини: 
Динарски 
Пинд 
Олимп, Маке-
доно-Тракий-
ски масив
Низини: Го-
рнотракийска, 
Беломорска
Езера: 
Охридско 
Шкодренско, 
Преспанско 
Реки: Вардар
Морава, Дрин, 
Сава

Прави самостоятелно проучване за избран 
национален парк в полуострова по информация 
от урока и интернет и представя резултатите в 
презентация.
Нананся върху контурна карта изучените форми на 
релефа.

Текущи оценки: от устно или от 
практи-ческо изпитване по задача 
от учебна тетрадка 
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
28 Балканският полуостров 

– преходна природно-
географска област между 
Европа и Азия Урок 
дискусия

Д Географ изследовател: 
1. Разпознава на контурната карта представителни форми на 
релефа (планини и низини) и водни обекти (езера и реки) и 
записва имената им.
Географ предприемач:
2. Систематизира в таблица главни характеристики на 
природните зони в полуострова. 
Географ критик:
3. Оценява природата на полуострова като условие за живот 
и фактор за стопанска дейност. Предлага развитието на 
конкретни стопански дейности.

Прави изводи за промяната на природните условия с 
промяната на надморската височина и по географска 
ширина.
Избира подходящи снимки, за да подкрепи своите, 
твърдения.

Текущи оценки: от устно или от 
практическо изпитване по задача 
от учебна тетрадка 

29-
30

Население,
политическа карта
и стопанство на 
Балканския полуостров

НЗ Характеризира населението, политическата карта 
и стопанството на Балканския полуостров.
Обяснява териториалното разпределение на основни 
стопански дейности.

етнос 
етнически 
групи

Използва знанията си по литература и открива 
текстове, представящи природата, хората и 
градовете на балканска страна. Представя в 
презентация или на табло избрана страна.

Текущи оценки: от устно 
изпитване при индивидуално 
или общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

31 Балканите – пъстра 
картина от хора, езици, 
религии и събития 
Урок телевизионно
предаване

Д Географ изследовател: 
1. Коментира формирането на политическата карта на 
Балканския полуостров. Представя в таблица най-гъсто и 
най-рядко населените страни и обяснява причините. 
Географ предприемач: 
2. Коментира стопанското развитие на балканските страни. 
Характеризира основни фактори за стопанско развитие на 
избрани дейности. Представя идеи и планове за развитие.
Географ критик: 
3. Коментира какви проблеми поражда пъстрият етнически 
и религиозен състав на Балканите и кои са зоните на 
конфликт на полуострова.

Формулира и обсъжда послание към своите 
връстници от балканските страни.

Текущи оценки: от устно 
изпитване при индивидуално 
или общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

32 Балкански страни. 
Румъния
Гърция

НЗ Сравнява страните на Балканския полуостров по площ и 
брой на населението.
Характеризира страните (Румъния, Сърбия, Македония, 
Гърция) по признаците: географско положение, площ, 
население, стопанство, бит и култура.
Изработва политическа карта на балканските страни.
Представя избрана страна от Балканския полуостров в
подходящо изображение.

Характеризира някои от природните и културните 
забележителности. 

Текущи оценки: от устно 
изпитване при индивидуално 
или общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка33 Балкански страни. 

Сърбия 
Македония

НЗ

34 Румъния, Гърция, 
Сърбия и Македония – 
балкански и европейски 
страни 
Урок семинар

Д Географ изследовател: 
1. Подготвя кратка информация от подходящи снимки и 
допълнителни текстове, за да направи географски паспорт 
на всяка страна 
Географ предприемач: 
2. Описва представителни обектите в кратки рекламни 
текстове и ги включва в туристически маршрут за туристи 
от Европа и от другите континенти.
Географ критик: 
3. Представя най-интересните и привлекателните или 
най-проблемните черти на избрана страна. Оформя своето 
представяне с подходящ коментар.

Прави географски паспорти на страните. Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

35 Географският образ на 
Балканския полуостров

ТО Обобщава наученото за Балканския полуостров 
по четири теми: географски адрес; разнообразна и богата 
природа; най-населеният полуостров в Европа; стопански 
дейности от примитивно земеделие до високи технологии.

Представя географския му образ по избран начин 
(чрез текст, рисунка, презентация, табло).

Текущи оценки: от устно или 
практическо изпитване при 
индивидуалнo изпълнение на 
задачи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
28 Балканският полуостров 

– преходна природно-
географска област между 
Европа и Азия Урок 
дискусия

Д Географ изследовател: 
1. Разпознава на контурната карта представителни форми на 
релефа (планини и низини) и водни обекти (езера и реки) и 
записва имената им.
Географ предприемач:
2. Систематизира в таблица главни характеристики на 
природните зони в полуострова. 
Географ критик:
3. Оценява природата на полуострова като условие за живот 
и фактор за стопанска дейност. Предлага развитието на 
конкретни стопански дейности.

Прави изводи за промяната на природните условия с 
промяната на надморската височина и по географска 
ширина.
Избира подходящи снимки, за да подкрепи своите, 
твърдения.

Текущи оценки: от устно или от 
практическо изпитване по задача 
от учебна тетрадка 

29-
30

Население,
политическа карта
и стопанство на 
Балканския полуостров

НЗ Характеризира населението, политическата карта 
и стопанството на Балканския полуостров.
Обяснява териториалното разпределение на основни 
стопански дейности.

етнос 
етнически 
групи

Използва знанията си по литература и открива 
текстове, представящи природата, хората и 
градовете на балканска страна. Представя в 
презентация или на табло избрана страна.

Текущи оценки: от устно 
изпитване при индивидуално 
или общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

31 Балканите – пъстра 
картина от хора, езици, 
религии и събития 
Урок телевизионно
предаване

Д Географ изследовател: 
1. Коментира формирането на политическата карта на 
Балканския полуостров. Представя в таблица най-гъсто и 
най-рядко населените страни и обяснява причините. 
Географ предприемач: 
2. Коментира стопанското развитие на балканските страни. 
Характеризира основни фактори за стопанско развитие на 
избрани дейности. Представя идеи и планове за развитие.
Географ критик: 
3. Коментира какви проблеми поражда пъстрият етнически 
и религиозен състав на Балканите и кои са зоните на 
конфликт на полуострова.

Формулира и обсъжда послание към своите 
връстници от балканските страни.

Текущи оценки: от устно 
изпитване при индивидуално 
или общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

32 Балкански страни. 
Румъния
Гърция

НЗ Сравнява страните на Балканския полуостров по площ и 
брой на населението.
Характеризира страните (Румъния, Сърбия, Македония, 
Гърция) по признаците: географско положение, площ, 
население, стопанство, бит и култура.
Изработва политическа карта на балканските страни.
Представя избрана страна от Балканския полуостров в
подходящо изображение.

Характеризира някои от природните и културните 
забележителности. 

Текущи оценки: от устно 
изпитване при индивидуално 
или общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка33 Балкански страни. 

Сърбия 
Македония

НЗ

34 Румъния, Гърция, 
Сърбия и Македония – 
балкански и европейски 
страни 
Урок семинар

Д Географ изследовател: 
1. Подготвя кратка информация от подходящи снимки и 
допълнителни текстове, за да направи географски паспорт 
на всяка страна 
Географ предприемач: 
2. Описва представителни обектите в кратки рекламни 
текстове и ги включва в туристически маршрут за туристи 
от Европа и от другите континенти.
Географ критик: 
3. Представя най-интересните и привлекателните или 
най-проблемните черти на избрана страна. Оформя своето 
представяне с подходящ коментар.

Прави географски паспорти на страните. Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

35 Географският образ на 
Балканския полуостров

ТО Обобщава наученото за Балканския полуостров 
по четири теми: географски адрес; разнообразна и богата 
природа; най-населеният полуостров в Европа; стопански 
дейности от примитивно земеделие до високи технологии.

Представя географския му образ по избран начин 
(чрез текст, рисунка, презентация, табло).

Текущи оценки: от устно или 
практическо изпитване при 
индивидуалнo изпълнение на 
задачи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
36 Какво знаем за

Балканския полуостров
ТК Установява резултатите от обучението след изучаване на 

първия раздел „География на Балканския полуостров“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резулттите.

Изпълнява 8 задачи, различни по форма на отговор: 
със свободен къс отговор – 3 (№ 1,4, 5); със 
структуриран отговор – за избор на един верен 
отговор от четири – 2 (№ 2, 6); със структуриран 
отговор за съотнасяне – 3 (№ 5, 7, 8); отбелязване 
вярно/грешно: 1 (№ 3 ).

Оценки от контролна работа

ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
37 Географско положение, 

граници и големина
НЗ Определя географското положение, границите и

големината на България.
Оценява географското положение и границите за 
стопанското развитие на страната.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
крайни точки и ГКПП (Русе, Видин, Калотина, Кулата, 
Капитан Андреево, Гюешево).

кръстопътно 
географско 
положение

Текущи оценки: от устно или 
практическо изпитване при 
индивидуално или групово или 
общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

38 Географско положение
Урок дискусия

Д Географ изследовател:
1 Характеризира географското положение и границите на 
България.
Географ предприемач:
2 Оценява значението на географското положение и 
границите на България за: а) природното ѝ разнообразие б) 
стопанското ѝ развитие. 
Географ критик:
3. Обобщава резултатите от дейността на другите две 
роли и формулира извод: Има ли основания географското 
положение на България да се определи като
„кръстопътно“? 

Участва в дискусия на тема: „Географско положение 
на България – кръстопът между Европа и Азия“.
Нанася и надписва върху контурната карта обекти, 
които доказват направената оценка.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи 

39-
40 

Релеф и полезни 
изкопаеми

НЗ Характеризира главните черти на релефа.
Познава типичните полезни изкопаеми и тяхното 
териториално разпределение.
Оценява релефа и полезните изкопаеми като условие за 
живот и фактор за стопанска дейност.

Текущи оценки: от устно или 
практическо изпитване при 
индивидуално или групово или 
общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

41-
42

Климат 
Води

НЗ Характеризира факторите, които влияят върху елементите 
и климатичните области в България. Характеризира водите: 
главен вододел, отточни области, представителни реки 
(Искър, Янтра, Марица, Камчия, Струма, Места, Тунджа, 
Арда) и видове езера (Сребърна, Варненско, Бургаско).
Оценява климата и водите като условие за живот и фактор 
за стопанска дейност.

преходнокон-
тинентална, 
контитентално-
средиземномор-
ска, черномор-
ска климатична 
област

Анализира климатограми.
Характеризира изучените реки.

43 Предимства и 
недостатъци на релефа 
и климата за развитие на 
стопанството 
Урок дискусия

Д Географ изследовател: 
1. Характеризира главни черти на релефа. Записва примери 
за конкретни стопански дейности, които могат да се 
развиват в различните форми на релефа.
Географ предприемач: 
2. Прави предложения относно бъдещи възможности за 
инвестиции в сферата на добива и използването на полезни 
изкопаеми. 
Географ критик: 
3. Посочва аргументи за или против твърдението: 
„Климатът на България се оценява като благоприятен“.

Разработва проект на тема: „Климатът на моето 
родно селище“.
Проучва: Кои древни селища са възникнали на 
реки? Кога и защо населението е избрало да основе 
своето селище именно там?

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
36 Какво знаем за

Балканския полуостров
ТК Установява резултатите от обучението след изучаване на 

първия раздел „География на Балканския полуостров“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резулттите.

Изпълнява 8 задачи, различни по форма на отговор: 
със свободен къс отговор – 3 (№ 1,4, 5); със 
структуриран отговор – за избор на един верен 
отговор от четири – 2 (№ 2, 6); със структуриран 
отговор за съотнасяне – 3 (№ 5, 7, 8); отбелязване 
вярно/грешно: 1 (№ 3 ).

Оценки от контролна работа

ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
37 Географско положение, 

граници и големина
НЗ Определя географското положение, границите и

големината на България.
Оценява географското положение и границите за 
стопанското развитие на страната.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
крайни точки и ГКПП (Русе, Видин, Калотина, Кулата, 
Капитан Андреево, Гюешево).

кръстопътно 
географско 
положение

Текущи оценки: от устно или 
практическо изпитване при 
индивидуално или групово или 
общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

38 Географско положение
Урок дискусия

Д Географ изследовател:
1 Характеризира географското положение и границите на 
България.
Географ предприемач:
2 Оценява значението на географското положение и 
границите на България за: а) природното ѝ разнообразие б) 
стопанското ѝ развитие. 
Географ критик:
3. Обобщава резултатите от дейността на другите две 
роли и формулира извод: Има ли основания географското 
положение на България да се определи като
„кръстопътно“? 

Участва в дискусия на тема: „Географско положение 
на България – кръстопът между Европа и Азия“.
Нанася и надписва върху контурната карта обекти, 
които доказват направената оценка.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи 

39-
40 

Релеф и полезни 
изкопаеми

НЗ Характеризира главните черти на релефа.
Познава типичните полезни изкопаеми и тяхното 
териториално разпределение.
Оценява релефа и полезните изкопаеми като условие за 
живот и фактор за стопанска дейност.

Текущи оценки: от устно или 
практическо изпитване при 
индивидуално или групово или 
общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

41-
42

Климат 
Води

НЗ Характеризира факторите, които влияят върху елементите 
и климатичните области в България. Характеризира водите: 
главен вододел, отточни области, представителни реки 
(Искър, Янтра, Марица, Камчия, Струма, Места, Тунджа, 
Арда) и видове езера (Сребърна, Варненско, Бургаско).
Оценява климата и водите като условие за живот и фактор 
за стопанска дейност.

преходнокон-
тинентална, 
контитентално-
средиземномор-
ска, черномор-
ска климатична 
област

Анализира климатограми.
Характеризира изучените реки.

43 Предимства и 
недостатъци на релефа 
и климата за развитие на 
стопанството 
Урок дискусия

Д Географ изследовател: 
1. Характеризира главни черти на релефа. Записва примери 
за конкретни стопански дейности, които могат да се 
развиват в различните форми на релефа.
Географ предприемач: 
2. Прави предложения относно бъдещи възможности за 
инвестиции в сферата на добива и използването на полезни 
изкопаеми. 
Географ критик: 
3. Посочва аргументи за или против твърдението: 
„Климатът на България се оценява като благоприятен“.

Разработва проект на тема: „Климатът на моето 
родно селище“.
Проучва: Кои древни селища са възникнали на 
реки? Кога и защо населението е избрало да основе 
своето селище именно там?

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
44-
45

Почви, растителност 
и животински свят. 
Опазване на природната 
среда в България

НЗ Прави обща характеристика на почви, растителност и 
животински свят.
Оценява почвите, растителността и животинския свят
като фактори за стопанска дейност.
Представя в подходящо изображение специфични 
особености от природата на България. 
Отговаря на географски въпрос или съставя географски 
текст.

национален 
парк, природен 
парк, резерват
сиви горски 
почви, смолни-
ци, алувиално-
ливадни почви

Прави проучване за един от националните паркове 
и представя резултатите от проучването във вид на 
презентация.

Текущи оценки: от устно 
изпитване при индивидуално 
или общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

46 Природата на България – 
уникална и неповторима 
Урок пътешествие

Д Географ изследовател:
1. Описва – по схема и в разказ – промяната на 
растителността, която наблюдавате по време на поход от 
946 м.н.в. до 2925 м.н.в. 
Географ предприемач:
2 Подготвя проект за ботаническа градина в ..., така че да 
направи привлекателна градината за посещение от туристи.
Географ критик:
3. Подготвя есе на тема „Да съхраним природата на 
България“.

Прави презентация на тема: „Пътешествам и 
опознавам природата на България“.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

47 Природната среда на 
България – разнообразие 
и богатство

ТО Обобщава наученото за природната среда на България. Използва Червената книга на България, съставя 
маршрут, вкл. и изучени защитени природни обекти; 
нанася го на картата. 
Коментира правила при посещение на защитени 
обекти.

Оценки от работа в час по групи 

48 Област на Дунавската 
равнина

НЗ Характеризира Дунавската равнина по правило: географско
положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, 
води, почви, растителност и животински свят. Оценява 
значението на природните ресурси на областта. Посочва 
основни екологични проблеми. Описва защитена територия.

природни 
области
резерват 
„Сребърна“

Пише доклад за природен парк „Русенски Лом“ или 
за резервата „Сребърна“.

Оценки от изпълнение на 
домашни работи

49 Старопланинска област НЗ Характеризира Дунавската равнина по правило: географско
положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, 
води, почви, растителност и животински свят. Оценява 
значението на природните ресурси на областта. Посочва 
основни екологични проблеми. Описва защитена територия.

Национален 
парк 
„Централен 
Балкан“

По информация от литературни източници 
или интернет пише кратък географски текст за 
Белоградчишките скали или Искърския пролом.

Оценки от изпълнение на 
домашни работи

50 Природни области на 
България. Дунавска 
равнина и Стара планина 
Урок панорама

Д Географ изследовател:
1. Описва природата на Дунавската равнина по маршрута от 
Видин, през Плевен, Търговище до Шумен, като използва 
природна карта.
2. Характеризира Старопланинската област по снимки. 
Географ предприемач:
3. Оценява значението на природните ресурси на двете 
области за развитие на стопанството. Обосновава избора на 
стопански дейности, които би развивал.
Географ критик:
4 – 5. Формулира географски проблеми, възникнали в 
резултат на човешката дейност. Предложете решения за 
ограничаване на отрицателните последици от тях.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
44-
45

Почви, растителност 
и животински свят. 
Опазване на природната 
среда в България

НЗ Прави обща характеристика на почви, растителност и 
животински свят.
Оценява почвите, растителността и животинския свят
като фактори за стопанска дейност.
Представя в подходящо изображение специфични 
особености от природата на България. 
Отговаря на географски въпрос или съставя географски 
текст.

национален 
парк, природен 
парк, резерват
сиви горски 
почви, смолни-
ци, алувиално-
ливадни почви

Прави проучване за един от националните паркове 
и представя резултатите от проучването във вид на 
презентация.

Текущи оценки: от устно 
изпитване при индивидуално 
или общокласно изпълнение на 
задачи от учебната тетрадка

46 Природата на България – 
уникална и неповторима 
Урок пътешествие

Д Географ изследовател:
1. Описва – по схема и в разказ – промяната на 
растителността, която наблюдавате по време на поход от 
946 м.н.в. до 2925 м.н.в. 
Географ предприемач:
2 Подготвя проект за ботаническа градина в ..., така че да 
направи привлекателна градината за посещение от туристи.
Географ критик:
3. Подготвя есе на тема „Да съхраним природата на 
България“.

Прави презентация на тема: „Пътешествам и 
опознавам природата на България“.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

47 Природната среда на 
България – разнообразие 
и богатство

ТО Обобщава наученото за природната среда на България. Използва Червената книга на България, съставя 
маршрут, вкл. и изучени защитени природни обекти; 
нанася го на картата. 
Коментира правила при посещение на защитени 
обекти.

Оценки от работа в час по групи 

48 Област на Дунавската 
равнина

НЗ Характеризира Дунавската равнина по правило: географско
положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, 
води, почви, растителност и животински свят. Оценява 
значението на природните ресурси на областта. Посочва 
основни екологични проблеми. Описва защитена територия.

природни 
области
резерват 
„Сребърна“

Пише доклад за природен парк „Русенски Лом“ или 
за резервата „Сребърна“.

Оценки от изпълнение на 
домашни работи

49 Старопланинска област НЗ Характеризира Дунавската равнина по правило: географско
положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, 
води, почви, растителност и животински свят. Оценява 
значението на природните ресурси на областта. Посочва 
основни екологични проблеми. Описва защитена територия.

Национален 
парк 
„Централен 
Балкан“

По информация от литературни източници 
или интернет пише кратък географски текст за 
Белоградчишките скали или Искърския пролом.

Оценки от изпълнение на 
домашни работи

50 Природни области на 
България. Дунавска 
равнина и Стара планина 
Урок панорама

Д Географ изследовател:
1. Описва природата на Дунавската равнина по маршрута от 
Видин, през Плевен, Търговище до Шумен, като използва 
природна карта.
2. Характеризира Старопланинската област по снимки. 
Географ предприемач:
3. Оценява значението на природните ресурси на двете 
области за развитие на стопанството. Обосновава избора на 
стопански дейности, които би развивал.
Географ критик:
4 – 5. Формулира географски проблеми, възникнали в 
резултат на човешката дейност. Предложете решения за 
ограничаване на отрицателните последици от тях.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
51 Краищенско-

Средногорска област
НЗ Характеризира Краищенско-Средногорската област по: 

географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, 
климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Природен парк 
„Витоша“

Създава презентация (или постер) за природния 
парк „Витоша“.

Оценки от изпълнение на 
домашни работи

52 Тракийско-Странджанска 
област

НЗ Характеризира Краищенско-Средногорската област по: 
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, 
климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Природен парк 
„Странджа“

По различни източници прави проучване за 
природния парк „Странджа“ и резерватите в него.

Оценки от изпълнение на 
домашни работи

53 Природните картини на 
България

Д Географ изследовател:
1. Сравнява Горнотракийската низина и Дунавската 
равнина.
б) Характеризира Краищенско-Средногорската и 
Тракийско-Странджанската област и доказва връзката 
между релефа, климата и режима на реките. 
Географ предприемач: 
2 Избира котловина в България, за да развие свой бизнес с 
дейности от трите стопански сектора. Аргументира избора си.
Географ критик: 
3 Обяснява кои особености на природната среда и 
историческото минало имат важно значение за развитието 
на едни от най-древните селища по нашите земи – днешните 
градове Кюстендил, София, Сливен, Стара Загора, Пловдив, 
Ямбол.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

54-
55

Рило-Родопска област НЗ Характеризира областта по: географско положение и 
обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, 
растителност и животински свят. Оценява значението на 
природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Национален 
парк „Рила“,
национален 
парк „Пирин“

Съставя маршрут за мислено пътешествие в 
областта и описва природните обекти по маршрута.
Прави презентация за курорт или защитена 
територия в областта по избор.

Оценки от работа в час по групи

56 Българско черноморско
крайбрежие. Черно море

НЗ Характеризира областта по: географско положение и 
обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, 
растителност и животински свят. Оценява значението на 
природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

резерват 
„Камчия“ – 
лонгозни гори

Съставя маршрут за мислено пътешествие в 
областта и описва природните обекти по маршрута.
Прави презентация за курорт или защитена 
територия в областта по избор.

Оценки от работа в час по групи

57 Oт най-високата 
планина на Балкана до 
Българското Черноморие 
Урок кръгла маса

Д Географ изследовател: 
1.Представя доклад за областа 
Географ предприемач: 
2 Описва основните природни ресурси. Представя идеи за 
инвестиции в стопански дейности.
Географ критик: 
3 Проучва и представя някои от основните екологични 
проблеми в национален парк „Рила“, национален парк 
„Пирин“ и природен парк „Златни пясъци“.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи



31

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
51 Краищенско-

Средногорска област
НЗ Характеризира Краищенско-Средногорската област по: 

географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, 
климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Природен парк 
„Витоша“

Създава презентация (или постер) за природния 
парк „Витоша“.

Оценки от изпълнение на 
домашни работи

52 Тракийско-Странджанска 
област

НЗ Характеризира Краищенско-Средногорската област по: 
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, 
климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Природен парк 
„Странджа“

По различни източници прави проучване за 
природния парк „Странджа“ и резерватите в него.

Оценки от изпълнение на 
домашни работи

53 Природните картини на 
България

Д Географ изследовател:
1. Сравнява Горнотракийската низина и Дунавската 
равнина.
б) Характеризира Краищенско-Средногорската и 
Тракийско-Странджанската област и доказва връзката 
между релефа, климата и режима на реките. 
Географ предприемач: 
2 Избира котловина в България, за да развие свой бизнес с 
дейности от трите стопански сектора. Аргументира избора си.
Географ критик: 
3 Обяснява кои особености на природната среда и 
историческото минало имат важно значение за развитието 
на едни от най-древните селища по нашите земи – днешните 
градове Кюстендил, София, Сливен, Стара Загора, Пловдив, 
Ямбол.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

54-
55

Рило-Родопска област НЗ Характеризира областта по: географско положение и 
обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, 
растителност и животински свят. Оценява значението на 
природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Национален 
парк „Рила“,
национален 
парк „Пирин“

Съставя маршрут за мислено пътешествие в 
областта и описва природните обекти по маршрута.
Прави презентация за курорт или защитена 
територия в областта по избор.

Оценки от работа в час по групи

56 Българско черноморско
крайбрежие. Черно море

НЗ Характеризира областта по: географско положение и 
обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, 
растителност и животински свят. Оценява значението на 
природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

резерват 
„Камчия“ – 
лонгозни гори

Съставя маршрут за мислено пътешествие в 
областта и описва природните обекти по маршрута.
Прави презентация за курорт или защитена 
територия в областта по избор.

Оценки от работа в час по групи

57 Oт най-високата 
планина на Балкана до 
Българското Черноморие 
Урок кръгла маса

Д Географ изследовател: 
1.Представя доклад за областа 
Географ предприемач: 
2 Описва основните природни ресурси. Представя идеи за 
инвестиции в стопански дейности.
Географ критик: 
3 Проучва и представя някои от основните екологични 
проблеми в национален парк „Рила“, национален парк 
„Пирин“ и природен парк „Златни пясъци“.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
58 Проучване сред 

природата 
Учебна екскурзия 
наблюдение

УЕ Вариант I. Съставя, изминава (по възможност) и описва 
действителен маршрут сред природата.
Вариант II. Съставя и описва маршрут по фрагмент от 
туристическа карта и по карта на защитените природни обекти.

Наблюдава природни обекти; ориентира се по карта,
компас и други начини; прави измервания; 
наблюдава и проучва родния край; демонстрира 
умения за разумно поведение сред природата и за 
опазване на природата. Избира пет красиви места в 
България и ги представя чрез:
а) разказ, есе, разкази на местни жители; б) откъси 
от литературни творби на наши писатели и поети; в) 
статии от списания, вестници, интернет; г) рисунка, 
скица, карта, снимки и др.

Оценки от индивидуална работа 
и по групи в час (вкл. и на терен)
Оценки от работа в час по групи 
(екипи)

59 Природните области на 
България

ТП Преговаря изученото за природните области в България. 
Доказва или отхвърля твърдението: „Природните области 
в България дават възможност за развиване на различни 
стопански дейности“.

Работи в екип.
Попълва таблица.
Локализира на контурна карта.
Представя възможности за развиване на различни 
стопански дейности в кратък текст, табло, 
презентация и др.

Оценки от индивидуална работа 
и по групи в час (вкл. и на терен)
Оценки от работа в час по групи 
(екипи)

60-
61

Население и селища на 
България

НЗ Характеризира населението на България по: брой,
гъстота, разпределение, етнически и религиозен
състав, градско и селско население.
Характеризира селищата на България – възникване и
развитие, видове.
Дава примери за типични проблеми на населението и
селищата в България (застаряване,
обезлюдяване,транспортни, екологични).

Изразява мнение по въпроса „Защо застаряването 
на населението е проблем за страната?“.
Проучва културни и природни забележителности в 
избран град с развит туризъм.
Проучва информация за населени места в родния 
край със силно намаляло население или напълно 
обезлюдени. Описва историята им и търсете 
причините за обезлюдяването.

Текущи оценки: от устно 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи, вкл. и за 
домашна работа

62 Държавно устройство и
административно-
териториално деление на 
България

НЗ Познава формата на държавно устройство и видовете 
власти в България.
Посочва административно-териториалните области в 
България.

съдебна, за-
конодателна, 
изпълнителна
административ-
на област, об-
щина, кметство

Текущи оценки: от устно 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи, вкл. и за 
домашна работа

63 Населението на България Д Географ изследовател:
1. Подготвя аргументиран отговор на въпроса: Защо 
населението е основен фактор за развитие на стопанството 
на България? Анализира данни и коментира прогнозата: 
Населението на страната ще намалее до 5,8 млн. д. през 
2050 г. и до 5,1 млн. д. през 2070 г. Прави изводи как всяка 
една от характеристиките влияе върху стопанското развитие 
на страната. Описва видовете селища в България.
Географ предприемач:
2 Участва в кръгла маса в ролята на представител на 
институциите в България: президентска, законодателна, 
изпълнителна, съдебна. Представя своите права, задължения 
и отговорности. Посочва по един пример за ситуация, в 
която ще изпълни свое задължение и правомощие. Записва 
някои дейности на общинския съветник и на областния 
управител. 
Географ критик:
3 Обобщава характерните черти на населението и селищата 
в България. 

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

64 Стопанство на България НЗ Обяснява основните етапи от развитието на стопанството 
на България. Обяснява природни и обществени фактори за 
развитие на стопанството на България.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
58 Проучване сред 

природата 
Учебна екскурзия 
наблюдение

УЕ Вариант I. Съставя, изминава (по възможност) и описва 
действителен маршрут сред природата.
Вариант II. Съставя и описва маршрут по фрагмент от 
туристическа карта и по карта на защитените природни обекти.

Наблюдава природни обекти; ориентира се по карта,
компас и други начини; прави измервания; 
наблюдава и проучва родния край; демонстрира 
умения за разумно поведение сред природата и за 
опазване на природата. Избира пет красиви места в 
България и ги представя чрез:
а) разказ, есе, разкази на местни жители; б) откъси 
от литературни творби на наши писатели и поети; в) 
статии от списания, вестници, интернет; г) рисунка, 
скица, карта, снимки и др.

Оценки от индивидуална работа 
и по групи в час (вкл. и на терен)
Оценки от работа в час по групи 
(екипи)

59 Природните области на 
България

ТП Преговаря изученото за природните области в България. 
Доказва или отхвърля твърдението: „Природните области 
в България дават възможност за развиване на различни 
стопански дейности“.

Работи в екип.
Попълва таблица.
Локализира на контурна карта.
Представя възможности за развиване на различни 
стопански дейности в кратък текст, табло, 
презентация и др.

Оценки от индивидуална работа 
и по групи в час (вкл. и на терен)
Оценки от работа в час по групи 
(екипи)

60-
61

Население и селища на 
България

НЗ Характеризира населението на България по: брой,
гъстота, разпределение, етнически и религиозен
състав, градско и селско население.
Характеризира селищата на България – възникване и
развитие, видове.
Дава примери за типични проблеми на населението и
селищата в България (застаряване,
обезлюдяване,транспортни, екологични).

Изразява мнение по въпроса „Защо застаряването 
на населението е проблем за страната?“.
Проучва културни и природни забележителности в 
избран град с развит туризъм.
Проучва информация за населени места в родния 
край със силно намаляло население или напълно 
обезлюдени. Описва историята им и търсете 
причините за обезлюдяването.

Текущи оценки: от устно 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи, вкл. и за 
домашна работа

62 Държавно устройство и
административно-
териториално деление на 
България

НЗ Познава формата на държавно устройство и видовете 
власти в България.
Посочва административно-териториалните области в 
България.

съдебна, за-
конодателна, 
изпълнителна
административ-
на област, об-
щина, кметство

Текущи оценки: от устно 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи, вкл. и за 
домашна работа

63 Населението на България Д Географ изследовател:
1. Подготвя аргументиран отговор на въпроса: Защо 
населението е основен фактор за развитие на стопанството 
на България? Анализира данни и коментира прогнозата: 
Населението на страната ще намалее до 5,8 млн. д. през 
2050 г. и до 5,1 млн. д. през 2070 г. Прави изводи как всяка 
една от характеристиките влияе върху стопанското развитие 
на страната. Описва видовете селища в България.
Географ предприемач:
2 Участва в кръгла маса в ролята на представител на 
институциите в България: президентска, законодателна, 
изпълнителна, съдебна. Представя своите права, задължения 
и отговорности. Посочва по един пример за ситуация, в 
която ще изпълни свое задължение и правомощие. Записва 
някои дейности на общинския съветник и на областния 
управител. 
Географ критик:
3 Обобщава характерните черти на населението и селищата 
в България. 

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

64 Стопанство на България НЗ Обяснява основните етапи от развитието на стопанството 
на България. Обяснява природни и обществени фактори за 
развитие на стопанството на България.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
65 Основни стопански 

дейности в България
НЗ Характеризира съвременното стопанство по основни

дейности. Коментира проблеми на стопанството в България.
екологичен 
фактор

66 Проучване на селището,
в което живея Учебна 
екскурзия наблюдение

УЕ Наблюдава и попълва бланка.
Проучване на плана на селището.
Провеждане на интервю със специалисти, със служители от 
кметството, с родителите си.
Проучва различни източници на информация – факти, 
данни, интересни истории за родния си край или за мястото, 
където живее. 

Наблюдава и проучва родния край и родното селище
Работи в екип

Оценки от индивидуална работа 
и по групи в час (на терен)

67 Географският образ на 
България

ТО Обобщава наученото за България в четири теми: 
Географският адрес на България – на кръстопът между 
континенти, народи и култури и България – европейска и 
балканска страна; Природата на България – величествена, 
разнообразна и богата; Народът на България – етноси, 
религии, език, бит и култура; Страна със стопански 
контрасти

Прави визитна картичка на България по избран 
начин (чрез текст, рисунка, презентация, табло).
Работи в екип

Оценки от работа в час по групи 
(екипи)

68 Какво знаем за България ТК Установява резултатите от обучението след изучаване на 
раздел „География на България“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резултатите.

Изпълнява 7 задачи, различни по форма на 
отговор: със свободен къс отговор – 2 (№ 5,7); със 
структуриран отговор – за избор на един верен 
отговор от четири – 3 (№ 3, 4, 6); със структуриран 
отговор за съотнасяне – 1 (№ 2); отбелязване вярно/
грешно: 1 (№ 1 ).

Оценки от контролна работа

69 Пред картата на 
България

ГП Участва в игра с три групи въпроси и задачи: 1) показва 
бързо и точно на географската карта КЪДЕ се намира 
обектът; 2) описва кратко и вярно; 3) обяснява пълно и 
правилно.

Оценки от работа в час по групи (екипи)

70 Географските образи 
на континента Европа, 
Балканския полуостров и 
България

ГО Представя най-важното за изучените географски обекти:
Екип I. Географи изследователи: 
Неповторимият географски образ на континента Европа, на 
Балканския полуостров и на България 
Екип II. Географи критици: 
Проблемите на хората в континента Европа, на Балкан-
ския полуостров и в България. Как да се преодолеят? 
Екип III. Географи предприемачи: 
Използването на природните богатства за развиване 
на различни стопански дейности на континента, на 
полуострова, в страната с цел печалба и подобряване начина 
на живот, но и отговорност и грижа за всички.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

71 Какво знаем в края на 7. 
клас

ИК Установява резултатите от обучението след изучаване на 
„География на Европа, Балканския полуостров и България“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резултатите.

Изпълнява 13 задачи + 3 подусловия, различни по 
форма на отговор: със свободен къс отговор – 7 
(№ 1,2, 3, 6, 7, 8, 13); със структуриран отговор – 
за избор на един верен отговор от четири – 3 (№ 
5, 9, 10); със структуриран отговор – за избор на 
всички верни отговори – 1 (№ 4 ); със структуриран 
отговор за съотнасяне – 4 (№ 2, 8, 12, 13); 
отбелязване вярно/грешно: 1 (№ 11)

Оценки от контролна работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
65 Основни стопански 

дейности в България
НЗ Характеризира съвременното стопанство по основни

дейности. Коментира проблеми на стопанството в България.
екологичен 
фактор

66 Проучване на селището,
в което живея Учебна 
екскурзия наблюдение

УЕ Наблюдава и попълва бланка.
Проучване на плана на селището.
Провеждане на интервю със специалисти, със служители от 
кметството, с родителите си.
Проучва различни източници на информация – факти, 
данни, интересни истории за родния си край или за мястото, 
където живее. 

Наблюдава и проучва родния край и родното селище
Работи в екип

Оценки от индивидуална работа 
и по групи в час (на терен)

67 Географският образ на 
България

ТО Обобщава наученото за България в четири теми: 
Географският адрес на България – на кръстопът между 
континенти, народи и култури и България – европейска и 
балканска страна; Природата на България – величествена, 
разнообразна и богата; Народът на България – етноси, 
религии, език, бит и култура; Страна със стопански 
контрасти

Прави визитна картичка на България по избран 
начин (чрез текст, рисунка, презентация, табло).
Работи в екип

Оценки от работа в час по групи 
(екипи)

68 Какво знаем за България ТК Установява резултатите от обучението след изучаване на 
раздел „География на България“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резултатите.

Изпълнява 7 задачи, различни по форма на 
отговор: със свободен къс отговор – 2 (№ 5,7); със 
структуриран отговор – за избор на един верен 
отговор от четири – 3 (№ 3, 4, 6); със структуриран 
отговор за съотнасяне – 1 (№ 2); отбелязване вярно/
грешно: 1 (№ 1 ).

Оценки от контролна работа

69 Пред картата на 
България

ГП Участва в игра с три групи въпроси и задачи: 1) показва 
бързо и точно на географската карта КЪДЕ се намира 
обектът; 2) описва кратко и вярно; 3) обяснява пълно и 
правилно.

Оценки от работа в час по групи (екипи)

70 Географските образи 
на континента Европа, 
Балканския полуостров и 
България

ГО Представя най-важното за изучените географски обекти:
Екип I. Географи изследователи: 
Неповторимият географски образ на континента Европа, на 
Балканския полуостров и на България 
Екип II. Географи критици: 
Проблемите на хората в континента Европа, на Балкан-
ския полуостров и в България. Как да се преодолеят? 
Екип III. Географи предприемачи: 
Използването на природните богатства за развиване 
на различни стопански дейности на континента, на 
полуострова, в страната с цел печалба и подобряване начина 
на живот, но и отговорност и грижа за всички.

Текущи оценки: от практическо 
изпитване при групово (екипно) 
изпълнение на задачи

71 Какво знаем в края на 7. 
клас

ИК Установява резултатите от обучението след изучаване на 
„География на Европа, Балканския полуостров и България“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на 
резултатите.

Изпълнява 13 задачи + 3 подусловия, различни по 
форма на отговор: със свободен къс отговор – 7 
(№ 1,2, 3, 6, 7, 8, 13); със структуриран отговор – 
за избор на един верен отговор от четири – 3 (№ 
5, 9, 10); със структуриран отговор – за избор на 
всички верни отговори – 1 (№ 4 ); със структуриран 
отговор за съотнасяне – 4 (№ 2, 8, 12, 13); 
отбелязване вярно/грешно: 1 (№ 11)

Оценки от контролна работа
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4. НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ 
МОДЕЛИ НА УРОЦИ

В идеите и конкретните предложения за разработване на всички типове уроци е постигната пълно съот-
ветствие между: 1) изискванията на учебната програма (УП) – нормативни (задължителни) изисквания на 
МОН; 2) годишното разпределение, с което се приемат нормативните изисквания на УП и се интерпрети-
рат идеите от учебника за постигане изисквания на УП; 3) учебника; 4) учебната тетрадка и 5) книгата за 
учителя (КНУ). 

УРОЦИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
 ● Концептуалните идеи на разработеното учебно съдържание са представени чрез примери на пет раз-

работени урока.

ПРИРОДНИ ЗОНИ И ОБЛАСТИ В ЕВРОПА – страници 26 – 27 и 28 – 29 от учебника
Темата е разработена в две части. В първата част са включени две природни зони – Зона на субтро-

пичните вечнозелени гори и храсти и зона на степите, а във втората – зоните на горите в умерения пояс, 
на тундрата, на арктичните пустини и планинската област.

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Характеризира природните зони и планинската област в Европа. 
2. Съставя маршрут за мислено пътешествие в природните зони на Европа. 
3. Представя природните зони и планинската област в Европа в различни форми (текст, постер, презентация). 
4. Изразява мнение за необходимостта от опазване на природата на континента.
Очакваните резултати – 1, 3, 4, могат да се постигнат в часовете за нови знания, а очакван резултат 2 

може да се постигне в урока за дейност – кръгла маса – Природата на континента, на който живеем, при 
изпълнението на задача 2 – географ предприемач.

Мотивиране. 
Учениците сами могат да направят урочното мотивиране, тъй като това е последният континент, който 

изучават и вече добре познават алгоритъма за характеризиране на природна зона. Предлагаме вариант на 
проблемен въпрос: Защо в Европа няма крайбрежни или вътрешни пустини, както в другите континенти?

1. ЗАЩО ще учим тази тема, при отговор могат да бъдат насочени да използват: Рубриката ЩЕ НАУЧИТЕ в 
учебника или рубриката Какво още бих искал да знам в учебната тетрадка. Учениците могат да се базират и на 
досегашния си опит при изучаване на природните зони от 5 и 6 клас и да представят своето виждане. 

2. КАКВО знаем и какво ново ще научим, при отговор да използват болдвания текст (ключови думи) – в 
хода на урока ще се записва планът заедно с ключови думи от текста; 

3. КАК ще учим – при отговор се насочват и ориентират какви дейности ще изпълнят и ще представят в 
учебната тетрадка. Фигури, които ще ползват, както и задачи в тетрадката, атлас или контурна карта. Отго-
ворът им зависи от набора учебни помагала, с които разполагат.

Разработване на новото учебно съдържание:
За постигане на четирите очаквани резултата може да се използват ситуациите:
1. На учениците се поставя задача да определят природните зони в Европа днес, като ползват фиг.1 стр. 

26 и търсят отговор на проблемния въпрос, предложен по-горе. Вариант 2 – на учениците може и да им 
бъде поставена и задача да сравнят картите от фиг. 1 и 2 и да споделят какво им прави впечатление – какви 
измеменения в природните зони на Европа са настъпили от ледниковия период до днес. Така се упражнява 
тълкуване на информация от текст, на карти и се развива четивна грамотност. А като се насочват да търсят 
отговор на въпроса: Как измененията на климата са се отразили на растителния и животинския свят в Ев-
ропа? – се развива критично мислене.
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2. Характеризира природната зона на субтропичните вечнозелени гори и храсти – предлага се празнa 
мозъчна карта. Това е седмият континент, очаква се учениците да могат бързо да определят какво слагат 
като главно понятие около, което подреждат, свързаните с него думи, като ги откриват в текста и в изобра-
женията в учебника. Развива се научната грамотност:

3. Характеризира природната зона на степите по алгоритъм като ползва картата за релефа в приложе-
нието, за климат – фиг. 5 стр. 23, хидрограмата на р. Волга – стр. 25 или картите в атласа.

Във втората част на темата учениците могат да се организират за работа по групи– четири групи едно-
временно за 5 минути да се подготвят да характеризират природните зони на горите в умерения пояс, на 
тундрата, на арктичните пустини и планинската област по признака: първа група – географско разпределе-
ние и релеф, втора група – климат, води и почви, трета група – растителност и животински свят, четвърта 
група – стопанска усвоеност. Развива се научна грамотност. 

4. За затвърждаване на изучения материал може да се ползват задачите в учебната тетрадка, зад. 1 и 2 
стр. 27 от учебника –за първа част и зад. 1, 2 на стр. 29 за втора част.

Урочното обобщение може да се направи като се коментира отговорът на проблемния въпрос, както и 
рубриките в учебната тетрадка – Какво интересно научих по темата и Какво още бих искал да знам по 
темата, за любознателните географи. 

Оценяване. Текущи оценки от устно, практическо изпитване, активно участие, домашна работа, са-
мостоятелна работа.

Домашна работа. Поставя се задача 3 стр. 27 и стр. 29 в учебника, съответно за двете части на темата.

2. НАСЕЛЕНИЕ И СЕЛИЩА В ЕВРОПА
Стр. 32, 33, 34, 35от учебника
Цели на урока (очаквани резултати)
1. Характеризира населението на Европа (брой, разпределение, расов и религиозен състав, езикови 

групи, бит и култура). 
2. Дава примери за типични проблеми на населението – застаряване, миграции. 
3. Дава примери за търпимост и взаимно уважение между хората. 

Мотивиране.
1. Учителят съвместно с учениците прави урочното мотивиране като използват учебника и учебна-

та тетрадка: 1. при отговор на ЗАЩО ще учим тази тема учителят задава проблемен въпрос и го записва на 
дъската, напомня, че в течение на целия час ще търсят отговор на въпроса: Защо броят на населението на 
Европа намалява, а на другите континенти се увеличава? 

2. при отговор на КАКВО знаем и какво ново ще научим използват болдвания текст в абцаите (клю-
чови думи. В хода на урока ще се записва планът заедно с ключови думи от текста.

3. при отговор на КАК ще учим – ориентират се какви дейностите ще изпълнят и ще представят в учеб-
ната тетрадка.

Разработване на новото учебно съдържание:
За постигане на трите очаквани резултата може да се използват ситуациите:
1. Характеризира населението на Европа – брой, 

разпределение, расов състав, религиозен състав, 
бит и култура. Кои са особеностите на население-
то в Европа? По какви съществени признаци ще ги 
опишете? Предлага се празна схема, защото това е 
седмият, изучаван континент. Очаква се ученици-
те да могат бързо да определят какво слагат като 
главно понятие и в разклоненията, да ги открият в 
текста и в изображенията в учебника. Развива се 
научната грамотност:

Може да се организира групова работа – три групи едновременно за 5 минути да се подготвят да харак-
теризират населението по признака: първа група – брой и географско разпределение, втора група – расов 
състав и народи, трета група – религии, език, бит и култура. Развива се научна грамотност. 

НАСЕЛЕНИЕ

брой

народи

бит и култура

расов състав

географско разпределение

езикрелигии
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2. Дава примери за типични проблеми на населението на Западна и Източна Европа Европа: дис-
кусия за изясняване на проблеми, свързани с населението: имиграция на големи потоци бежанци и 
заплаха от тероризъм, застаряване на населението. Търси причините за тези проблеми и предлага 
пътища за разрешаване чрез симулативна игра – от позицията на ученик, журналист или министър на 
избрана страна.

3. Дава примери за търпимост и взаимно уважение между хората: брейн-сторминг за формулиране на 
примери за търпимост и взаимно уважение между хората от различни раси и религии.

4. За затвърждаване на учебния материал могат да се използват задачи 1, 2, 3, 4 на стр. 35 от учебника 
или задачите в учебната тетрадка.

Урочното обобщение може да се направи като се коментира предложения проблемния въпрос или 
учителят предложи друг такъв.

Оценяване. Текущи оценки: от устно, практическо изпитване, активно участие, домашна работа, са-
мостоятелна работа..

Домашна работа. Поставя се задача 5 от учебника или задача за изготвяне на кратко съобщение за 
някой от големите градове в Европа.

СТОПАНСТВО НА ЕВРОПА
стр. 41, 42, 43 от учебника
ЦЕЛИ НА УРОКА (ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ)
1. Характеризира съвременното стопанство и териториалното разпределение на основни стопански дей-

ности в Европа.
2. Разбира значението на икономическата интеграция за стопанското развитие на Европа.
Учителят съвместно с учениците прави урочното мотивиране, като използват учебника и учебната 

тетрадка:
1. При отговор на ЗАЩО ще учим тази тема учителят задава проблемен въпрос и го записва на дъската, 

напомня, че в течение на целия час ще търсят отговор на въпроса: Защо икономиката на Европа е сред во-
дещите в световното стопанство? Или чрез дискусия, която учениците сами формулират отговори. 

2. При отговор на КАКВО знаем и какво ново ще научим, може и да се предложат двата въпроса на 
учениците, като се изисква да определят сами, като разгледат урока и темите в него – какво трябва да знам 
по темата и какво вече знам? Развива се четивна грамотност. Ползват се маркираният текст в абзаците 
и ключови думи. В хода на урока ще се записва планът заедно с ключови думи от текста.

3. При отговор на КАК ще учим учителят насочва учениците с въпроси – как ще организираме 
дейността си този час и какви ресурси ще ползваме. Учениците сами могат да предложат различни 
варианти.

Разработване на новото учебно съдържание
За постигане на двата очаквани резултата може да се използват ситуациите:
1. Чрез дискусия да бъдат изяснени факторите за развитие на стопанството и ролята им за състоя-

нието и териториалното разпределение на стопанските дейности. Учителят насочва учениците към 
природната карта на Европа и изисква да посочат примери за ролята на релефа, полезните изкопа-
еми, климат и води и др. природни компоненти върху териториалното разпределение на основните 
стопански дейности. Въвежда дискусионен въпрос: Защо Европа изпитва недостиг на квалифицирана 
работна ръка? Изяснява се влиянието на факторите (икономически, политически, екологичен, научно- 
технологичен).

2. За постигане на очакван резултат 2 учителят въвежда понятието интеграция, изисква учениците да 
посочат страните със силно развити и страните с по-слабо развити стопанства, между които се осъществя-
ва този процес, както и икономически организации, отговорни за нея. 

3. За постигане на очакван резултат 1 класът се разделя на 2 групи – първата: характеризира съвре-
менното състояние, а втората: географското разпределение на стопанските дейности в Европа. Учениците 
ползват основния текст и фигурите в учебника. Развива се научна грамотност. Могат и да локализират на 
карта стопански дейности и страни.

За затвърждаване на учебния материал могат да се използват задачите в учебната тетрадка.
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Урочното обобщение може да се направи, като се коментира предложеният проблемен въпрос или 
учителят предложи друг такъв. Може и да се използват рубриките в тетрадката.

Оценяване: от устно, практическо изпитване, активно участие, домашна работа, самостоятелна работа.
Домашна работа. Задача 3 стр. 52 в учебника може да се предложи и като екипен проект: „Европа – 

дом на уникални природни забележителности, исторически градове и световноизвестни курорти“.

НАСЕЛЕНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА И СТОПАНСТВО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
стр. 70, 71, 72 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати) 
1. Характеризира населението, съвременната политическата карта и съвременното стопанство на Бал-

канския полуостров. 
2. Обяснява териториалното разпределение на основни стопански дейности.  
Мотивиране. 
Учениците сами могат да направят урочното мотивиране, като използват учебника и учебната те-

традка: 
1) при отговор на ЗАЩО ще учим тази тема може да се използва мозъчна атака, учениците да фурмули-

рат сами предполагаеми отговори, поне 3 предложения, които да се коментират.
2) при отговор на КАКВО знаем и какво ново ще научим се използва рубриката Ще научите и клю-

чови думи. В хода на урока ще се записва планът заедно с ключови думи от текста. 
3) при отговор на КАК ще учим – ориентират се какви дейностите ще изпълнят и ще представят в учеб-

ната тетрадка.

Разработване на новото учебно съдържание
За постигане на очакваните резултата може да се използват ситуациите:
За ОР 1 – Характеризира населението, съвременната политическата карта и съвременното стопанство 

на Балканския полуостров:
1. Характеризира населението на Балканския полуостров – брой, разпределение, расов състав, рели-

гиозен състав, бит и култура. Кои са особеностите на населението на полуострова? По какви съществени 
признаци ще ги опишете? Предлага се чрез визуализация (схема) да се надгради, ученото за населението 
на Европа. Очаква се учениците да могат бързо да обяснат населението на Балканския полуостров, като 
елемент от по-голяма система – населението на Европа, да открият в текста и в изображенията в учебника 
основните характеристики. Развива се критично мислене: 

НАСЕЛЕНИЕ

брой народи бит 
и култура

расов 
състав

географско 
разпределение

езикрелигии

2. За характеризиране на съвременната политическа карта на Балканския полуостров посочват същест-
вени признаци и примери на интерактивната дъска, а може да се организира групова работа за характерис-
тика на политическата карта.

Развива се научна грамотност. Учениците могат да групират страните на полуострова с помощта на кар-
та и да локализират на контурната политическа карта в учебната тетрадка по две държани по 6-те признака 
(по площ, по население, географско положение, форма на управление, държавно устройство, членство в 
икономически съюзи) – може да се коментират на интерактивната дъска. 

3. Характеризира съвременното състояние на стопанството. Учителят поставя проблемен въпрос пред 
учениците: Защо страните на Балканския полуостров са сред най-слабо развитите в Европа? С помощта 
на текста в учебника да потърсят и открият три причини за стопанското изоставане. Развива се четивна 
грамотност.

За постигане на втория ОР 2 – Обяснява териториалното разпределение на основни стопански 
дейности. Работа по групи – формират се три групи – всяка от които изяснява териториалното разпре-
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деление на основни стопански дейности – първа група – добивни; втора – преработващи; трета – услуги. 
Учениците могат да визуализират или изпълняват задача 2 от учебната тетрадка.

Урочното обобщение може да се направи като се коментира и запише отговорът на проблемния въпрос.
Оценяване. Текущи оценки: от от устно, практическо изпитване, активно участие, домашна работа, 

самостоятелна работа..
Домашна работа. Поставят се задача 4 или 5 от учебника стр. 72. 

НАСЕЛЕНИЕ И СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
стр. 128, 129, 130 от учебника; стр. 36 от учебната тетрадка;
ЦЕЛИ НА УРОКА (ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ)
1. Характеризира населението на България по брой, разпределение, състав, градско и селско население. 
2. Описва видовете селища в България. 
3. Дава примери за типични проблеми на населението и селищата в България (застаряване, обезлюдя-

ване, транспортни, екологични).
Учениците сами могат да направят урочното мотивиране като отговарят на въпроси и използват текст и 

илюстрации от съответни части на учебника. 
Учителят може да предложи проблемен въпрос – Необходими ли са промени в демографската политика 

на България? Защо? 
Разработване на новото учебно съдържание
За постигане на трите очаквани резултата може да се използват ситуациите:
1) Характеризира населението на България – брой, разпределение, състав, градско и селско население. 

Кои са особеностите на населението в България? По какви съществени признаци ще ги опишете? Предлага 
се учениците да представят в схема характеристиките на населението, като се очаква да могат бързо да 
определят какво слагат като главни понятия и какво в разклоненията, да ги открият в текста и в изображе-
нията в учебника. Развива се научната грамотност:

НАСЕЛЕНИЕ

брой разпределение
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българи
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Може да се организира групова работа – две групи едновременно за 5 минути да се подготвят да харак-
теризират населението по признака: първа група – брой и географско разпределение, втора група – състав. 
Развива се научна грамотност. 

2. За постигане на втория ОР – описва видовете селища в България – предлагаме попълване на таб-
лица в учебната тетрадка. Селищата се групират според времето им на възникване, записват примери 
за всеки от периодите и посочете факторите, довели до възникването им. Развива се четивна грамот-
ност.

3. Дава примери за типични проблеми на населението и селищата в България – брейн-сторминг за 
формулиране проблемите на населението и селищата и дискутиране на пътищата са тяхното разреша-
ване.

4. За затвърждаване на учебния материал могат да се използват задачи 1, 2, 3, 4 на стр. 35 от учебника 
или задачите в учебната тетрадка.

Урочното обобщение може да се направи, като се коментира предложеният проблемен въпрос или 
учителят предложи друг такъв. Учениците също могат сами да формулират географски проблеми, свързани 
с населението.
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За затвърждаване на учебния материал могат да се използват задачите в учебната тетрадка или 1, 2, 3 
от учебника , стр. 130

Урочното обобщение може да се направи, като се коментира предложения проблемен въпрос или учителят 
предложи друг такъв. Може и да се използват рубриката в тетрадката – Какво още бих искал да знам?

Оценяване: от устно, практическо изпитване, активно участие, домашна работа, самостоятелна работа.
Домашна работа. Поставят се задача за зад 5 от учебника стр. 130

АКЦЕНТИ В УРОЦИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ
 
 ● Уроците за дейност са разработени в система със следните специфични акценти:
 ● По отношение на състава на системата: петнадесетте (15) урока за дейност в учебника са равно-

мерно разпределени в трите раздела – по четири урока за дейност в разделите „География на Европа“ 
и „География на Балканския полуостров“ и 7 в раздела „География на България“. Новост е различ-
ният формӚт, в който е проектирано осъществяването на този тип уроци, което е в съответствие с 
обогатяването на ситуационните методи с ролеви игри и на опитните методи с моделирането на пре-
зентации. Разнообразието от единадесет вида формӚта е видимо не само в подзаглавието, например: 
урок пътешествие (6, 47), урок кръгла маса (12, 58, 64), урок конференция (15), урок презентация 
(22), урок дебат (26), урок дискусия (28 ), урок телевизионно предаване (31), урок семинар (34), урок 
дискусия (39, 44), урок панорама (51), учебна екскурзия наблюдение и проучване на селището, в кое-
то живея (59, 67). Името на формӚта съответства на спецификата на образователната технология на 
разработената тема. 

 ● По отношение на структурата или връзката между компонентите на системата (това са всич-
ки уроци за дейност). Първият общ признак във всички уроци за дейност е специфичната макрос-
труктура на този тип урок, въведена в 5. клас и приложена в 6. клас, с възможност мотивирането да 
се направи при предварителната подготовка в предходния урок, а изпълнението на задачите да се 
представи и коментира в самия урок за дейност. Продължава въведеното в 6. клас изпълнение на три 
групи задачи от позицията на три роли – географ изследовател, географ критик, географ предприемач. 
Създават се ситуации за екипна дейност, за коментар, аргументация, работа с текст и др.

 ● По отношение на средата на системата (това е връзката на уроците за дейност с всички уроци 
от другите типове): 15-те урока за дейност в учебника имат връзка с уроците за нови знания, тъй 
като в тях се формират или развиват уменията за прилагане на новите знания от урока за нови знания. 
С уроците за преговор, тъй като в последните се развиват или се изпълняват по-бързо и за по-кратко 
време усвоените умения. С уроците за обобщение, тъй като в тях се прилагат усвоените умения, за 
да се развият модели на поведение при участие в различни игри. С учебните занятия за контрол, тъй 
като в последните има ресурси за целенасочено оценяване на различни дейности. 

Примери за осъществяване на общите изисквания във всички уроци за дейност по раздели.

В раздел „География на Европа“ акцентите при подготовката и провеждането на четирите урока за 
дейност може да бъдат: 

Целите на урока (очаквани резултати) са специфични в съответствие с трите роли в една от четирите 
ситуации: пътешествие, кръгла маса, конференция, презентация. 

В раздел „География на Балкански полуостров“ акцентите при подготовката и провеждането на четири-
те урока за дейност може да бъдат: затвърдяване на нови единични понятия, вземане на решения, работа 
с карта и др.

Целите на урока (очаквани резултати) са специфични в съответствие с трите роли в една от четирите 
ситуации: дебат, дискусия, телевизионно предаване семинар. 

В раздел „География на България“ акцентите при подготовката и провеждането на седемте урока за 
дейност са: затвърдяване на нови единични понятия за България, вземане на решения, работа с карта и др.

Целите на урока (очаквани резултати) са специфични в съответствие с трите роли в една от четирите 
ситуации: дискусия, пътешествие, панорама, кръгла маса. 
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Таблица 4 на стр. 8, 9, 10 може да бъде полезна, за да се видят: 1) особеностите на дейностите на различните 
роли в една тема и 2) разнообразието от дейности, което се извършва от една роля в различни теми.

Мотивиране – може да се направи заедно с обявяването на темата за предстоящия урок за дейност в 
края на предходния час:

 ● При отговора на трите въпроса за мотивиране може да си използват определени части от учебника: 
 ● Отговор на КАКВО ще учим? се намира при коментар на две неща: в заглавието (темата), където се 

откроява съдържанието на дейностите − за природата или за населението и в подзаглавието (фор-
мӚта) на урока, при което се откроява ситуацията, в която ще се извършват дейностите. 

 ● Отговор на ЗАЩО ще учим това?: в четирите различни ситуации от подзаглавието ще имат въз-
можност по различни начини да търсят отговор на географски въпроси, да решават задачи и да 
изказват личното си мнение в трите различни роли: географ изследовател – проучва различна 
географска информация, прави изводи, пътешества и описва; географ критик – проверява данни 
и факти, дава мнение; географ предприемач – предлага възможности за развиване на различни 
стопански дейности.

 ● Отговор на КАК ще учим: 1. Ще формират три екипа – всеки екип ще избере своята роля и при 
предварителната подготовка ще изпълни задачата за определена роля; 2. Като използва рубриката 
ПОМОЩ; 3. Обръща се внимание, че представянето на отговорите трябва да съответства на особе-
ностите на ролята в конкретната ситуация (пътешествие, кръгла маса, конференция, презентация ).

Изпълнение на задачите. 
 ● В началото на урока се припомня мотивирането (ако е направено в края на предходния час) и за 2-3 

минути всеки екип се подготвя да представи решението на задачата си, като определя говорител(и). 
 ● Говорителят на всеки екип представя в следната последователност: 1. Каква е задачата на екипа; 2. 

Как са изпълнени стъпките от рубриката ПОМОЩ – кратко и конкретно; 3. Членовете от екипа може 
да допълват или коригират; 4. Другите два екипа задават въпроси; 5. Учителят оценява работата на 
екипа. 

Урочно обобщение може да се направи, като се коментира изпълнението на задачите на всяка роля. 
Оценяване. По групи (по екипи) за изпълнението на задачите на всяка роля.
Домашна работа. Работният лист в учебната тетрадка може да се допълни и да се приложи в портфолиото.

АКЦЕНТИ В УРОЦИТЕ ЗА ПРЕГОВОР 

 ● Уроците за преговор са разработени в система със следните специфични акценти.
 ● По отношение на състава на системата: трите (3) урока за преговор в учебника са равномерно разпре-

делени през учебната година – един за начален преговор, един тематичен преговор в раздел „Геогра-
фия на България“ –  „Природната среда на България – разнообразие и богатство“ и един – годишен 
преговор „ Пред картата на Европа“.

 ● По отношение на структурата или връзката между компонентите (това са всички уроци за преговор) 
на системата. Първият общ признак във всички уроци за преговор е специфичната макроструктура на 
този тип урок, позната от 5. клас и приложена в 6.клас, с възможност мотивирането да се направи при 
предварителната подготовка в предходния урок, а изпълнението на задачите да се представи и комен-
тира в самия урок за преговор. Преговорът се постига с различни дейности: попълване на таблица за 
всички природни области, географска игра.

 ● По отношение на средата на системата (това е връзката на уроците за преговор с всички уроци от 
другите типове.

Начален преговор: 
Цели на урока (очаквани резултати) са на различни равнища: знаене (1. Преговаря изученото 

за континенти и океани), приложение (използва различни видове източници и на информация – текст, 
графични изображения, карти и извършва дейности за получаване на информация).
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Дейности: Доказва, че може да прилага наученото по география и икономика от 6. клас: за географска 
информация: видове източници и дейности за получаване на информация; 2) за география на континентите 
Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и Океания, като характеризира географското положение, гра-
ниците и особеностите на природата на океаните; като характеризира политическата карта, населението, 
стопанството на изучените континенти и страни (Бразилия, Аржентина, САЩ, Канада, Япония, Китай, 
Турция, Република Корея, Австралийски съюз и

Нова Зеландия) като посочва примери по карта или схема, или описва какво ВЕЧЕ ЗНАМ и ВЕЧЕ 
МОГА.

Тематичен преговор: Природните области на България
Стр. 127 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати) са на различни равнища: знаене (1. Преговаря изученото за 

природните области в България) и оценяване (2. Доказва или отхвърля твърдението: „Природните об-
ласти в България дават възможност за развиване на различни стопански дейности“.)

Дейности: Работи в екип. Попълва таблица. Локализира на контурна карта. Представя възможности за 
развиване на различни стопански дейности в кратък текст, табло, презентация и др

Годишен преговор : Пред картата на Европа. 
Стр. 142 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати): Припомня също най-важното за географията на България, като 

участва в игра с три групи въпроси и задачи: 
1. Показва бързо и точно на географската карта КЪДЕ се намира обектът
2. Описва кратко и вярно
3. Обяснява пълно и правилно
Мотивиране. КАКВО ще правим: ще припомним най-важното от географията на България ЗАЩО: 

наученото е освен полезно и забавно – ще участваме в игра. КАК: ще посочваме по карта, ще описваме, 
ще обясняваме.

Изпълнение на задачите за преговор.
Игра с три групи въпроси и задачи, различни по вид дейност и по трудност 
За постигането на цел 1. се използва карта на България. 
Първа група – Посочва обектите, отбелязани на картончета, предварително подготвени от учи-

теля. Например: 

 ● Посочи: 
Крайни точки 
устието на р. Тимок, 
връх Вейката, южно от местността Връшка чука, 
нос Шабла
 ГКПП:
Русе, Видин, Калотина, Кулата,
Капитан Андреево, Гюешево

 ● Природни области: 
Дунавска равнина

Старопланинска област

Краищенско-Средногорска област

Тракийско-Странджанска област

Рило-Родопска област

Българско черноморско крайбрежие. Черно море
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 ● Природни обекти:
Представителни форми на релефа: Предбалкан, 
Задбалкански котловини, Задбалкански котловини, 
Средна гора, Витоша...
Представителни реки: Искър, 
Янтра, Марица, Камчия, Струма, 
Места, Тунджа, Арда
Видове езера:
Сребърна, Варненско, Бургаско

 ● Защитени обекти: 
резерват „Сребърна“ 
Природен парк „Витоша“ 
Природен парк „Странджа“, национален парк 
„Рила“,
Национален парк „Централен Балкан“ 
Национален парк „Пирин“

 ● Селища 
Основани от траките : Сердика, днешна София, Пулпудева, днешният Пловдив, Верея, днешният град Стара Загора
Основани от древните гърци: Одесос, днешна Варна, Месембрия, днешният град Несебър. 
С римски произход: Видин, Свищов, Русе, Силистра.
Възникнали по времена Първата българска държава: Плиска, Велики Преслав. 
Възникнали по време на Втората българска държава: Търново.
Планински селища: Трявна, Габрово, Котел, Копривщица, Елена, Сливен, Самоков и др.
Градове с население над 100 хил. души: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.

За постигането на цели 2.
Втората група – играе, като описва географски обект накратко. Например:
Какво е ....: 
 ● климатична област; преходноконтинентална, контитентално-средиземноморска, черноморска клима-

тична област 
 ● сиви горски почви, смолници, алувиално-ливадни почви
 ● природна област
 ● национален парк, природен парк, резерват
 ● лонгозни гори

Трета група – участва в играта, като обяснява значението на понятие, процес, явление и др. 
Например: 

 ● кръстопътно географско положение
 ● съдебна власт, законодателна власт, изпълнителна власт, 
 ● административна област, община, кметство; 
 ● екологичен фактор

При работа в екипи и по групи се изпълняват условията за играта 
Оценяване
По трите групи въпроси оценяването е по специфични критерии: 
 ● Бързо и точно (показва на географската карта). 
 ● Кратко и вярно (описва процеси, явления).
 ● Пълно и правилно (обяснява процеси, явления, понятия).

Верните отговори на задачите от I група носят по една точка, на II група по 2, а на III – по 3 точки и 
може да се отбелязват в таблица:

Екип: Задачи от I група х 1 т Задачи от II група х 2 т Задачи от IIIгрупа х 3 т Общ брой 
точки

Покажете бързо и точ-
но на географската карта. 

Опишете кратко и 
вярно.

Обяснете пълно и 
правилно.
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АКЦЕНТИ В УРОЦИ ЗА ОБОБЩЕНИЕ

 ● Уроците за преговор са разработени в система със следните специфични акценти.
 ● По отношение на състава на системата: петте (5) урока за обобщение в учебника са равномерно 

разпределени по раздели – по един в първите два раздела в „Географският образ на Европа“ и в 
„Географският образ на Балканския полуостров“ и два в раздела „Природната среда на България“ и 
„Географският образ на България“; и едно – годишно обобщение „Географските образи на Европа, 
Балканският полуостров и на България“ .

 ● По отношение на структурата или връзката между компонентите (това са всички уроци за преговор) 
на системата. Първият общ признак във всички уроци за обобщение е специфичната макроструктура 
на този тип урок, позната от 5. клас и приложена в 6.клас, с възможност мотивирането да се направи 
при предварителната подготовка в предходния урок, а изпълнението на задачите да се представи и ко-
ментира в самия урок за обобщениепреговор. Преговорът се постига с различни дейности: попълване 
на таблица за всички природни области, географска игра.

 ● По отношение на средата на системата (това е връзката на уроците за преговор с всички уроци от 
другите типове): петте урока за обобщение в учебника имат връзка в явен вид: 1) с уроците за нови 
знания и с уроците за обобщение, тъй като и в двата типа урока се развива умението за обобщаване 
и това се прави с урочното обобшение в края на урока; 2) с уроците за преговор, тъй като при тях се 
припоня и подрежда голям обем учебен материал и ефективното участие в тях е предпоставка под-
готовката за обобщението да стане за по-кратко време; 3) с учебните занятия за контрол, тъй като в 
последните има ресурси за целенасичено оценяване на умението за обобщение – казването и писане-
то на най-главното кратко. 

Географските образи на Европа
Цел: Обобщава наученото за континента Европа по четири теми: географски адрес; природа; население 

и политическа организация; икономическа интеграция.
Дейност: Прави визитна картичка на континента по избран начин (чрез текст, рисунка, презентация, табло).
Оценки от работа в час по групи.

Географският образ на Балканския полуостров
Цел: Обобщава наученото за Балканския полуостров по четири теми: географски адрес; разнообразна 

и богата природа; най-населеният полуостров в Европа; стопански дейности от примитивно земеделие до 
високи технологии.

Природната среда на България – разнообразие и богатство
Цел: Обобщава наученото за природната среда на България.
Дейност: Използва Червената книга на България, съставя маршрут, вкл. и изучени защитени природни 

обекти; нанася го на картата. 
Коментира правила при посещение на защитени обекти.
Оценки от работа в час по групи

Географският образ на България
Цел: Обобщава наученото за България в четири теми: Географският адрес на България – на кръстопът 

между континенти, народи и култури и България – европейска и балканска страна; Природата на България 
– величествена, разнообразна и богата; Населението на България – етноси, религии, език, бит и култура; 
Страна със стопански контрасти 

Дейност: Прави визитна картичка на България по избран начин (чрез текст, рисунка, презентация, табло).

Географските образи на континента Европа, Балканския полуостров и България. Годишно об-
общение 

Стр. 143 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати): представя най-важното за изучените географски обекти:
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Екип I. Географи изследователи: Неповторимият географски образ на континента Европа, на Балкан-
ския полуостров и на България

Екип II. Географи критици: Проблемите на хората в континента Европа, на Балканския полуостров и 
в България. Как да се преодолеят? 

Екип III. Географи предприемачи: Използването на природните богатства за развиване на различни 
стопански дейности на континента, на полуострова, в страната с цел печалба и подобряване начина на жи-
вот, но и отговорност и грижа за всички.

Предварителна подготовка 
Вариант I. Рубриката ПОМОЩ се използва, за да се организира предварителната подготовка по въпро-

сите: 1) Какво ще съдържат обобщенията? – резултатът от работата по трите теми от Екипи1, 2, 3. 
Вариант II. Подреждане на изпълнени задачи от рубриката „Географски проект“ и избор на начина за 

представянето им. 
Вариант III. Представяне на избрани задачи от портфолиото по география в презентация или на постер.

Работа в урока за обобщение 
Вариант I. Рубриката ПОМОЩ се използва, за да се организира представянето на екипите: 
2) Как ще се представят обобщенията? – от позицията на съответната роля на всеки от трите екипа; 

3) Кой ще представи обобщенията? – водещите на представянето обявяват и обосновават поредността 
на представянето на всеки екип; дават думата на говорителя на всеки от трите екипа; участниците се из-
слушват, без да се прекъсват; има възможност за допълнения от екипа при задаване на въпроси от другите 
екипи. 

Обръща се внимание, че с обобщенията по трите теми се постига пълнота при обобщаването за геогра-
фията на континента Европа, Балканския полуостров и на България.

Вариант II. Представяне на разработени задачи от рубриката „Географски проект“ 
Вариант III. Представяне на избрани задачи от портфолиото по география и коментар „С какво съста-

вянето на портфолиото улеснява подготовката ми и прави ученето по-интересно или обратното?“
Оценяване на представените обобщения при работа по Вариант I II или III.

АКЦЕНТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА КОНТРОЛ

 ● Учебните занятия за контрол са разработени в система със следните специфични акценти.
 ● По отношение на състава на системата: петте (5) учебните занятия за контрол в учебника са равно-

мерно разпределени по раздели – един начален „Какво знаем в началота на 7. клас?“; три тематични 
контрола – по един във всеки раздел: „Какво знаем за географията на Европа?“; „Какво знаем за ге-
ографията на Балканския полуостров а?“; „Какво знаем за географията на България“ и един годишен 
контрол „Какво знаем в края на 7. клас клас?“ 

 ● По отношение на структурата или връзката между компонентите (това са всички учебните занятия за 
контрол) на системата. Първият общ признак във всички за учебните занятия контрол е специфичната 
макроструктура на този тип урок, позната от 5. клас и приложена в 6.клас, с възможност мотивира-
нето да се направи при предварителната подготовка в предходния урок, а изпълнението на задачите 
да се представи и коментира в самия урок за обобщение или преговор. Преговорът се постига с раз-
лични дейности: отговор на въпроси и показване по карта; попълване на таблица (за всички природни 
области); отговор на три вида въпроси при участие в географска игра. 

 ● По отношение на средата на системата (това е връзката на учебните занятия за контрол с останали 
типове уроци): има връзка с всички учебни единици от всички типове уроци, тъй като: 1) в тях при 
изпълнението на задачите се установяват постигнатите очаквани резултати за една (или всички ) об-
ласт(и) на компетентност от учебната програма (или раздел от учебника ); 2) при изпълнението на за-
дачите се установяват уменията на учениците да работят с различни видове задачи по форма на отго-
вора – със структуриран или свободен отговор – и да представят отговорите в бланка за отговори; 3) в 
тези уроци учениците имат възможност да проверят верността на изпълнените задачи като използват 
еталон на верните отговори и да направят самооценяване на резултатите, като използват скала. 
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24. Какво знаем за Европа, урок тематичен контрол
Стр. 96 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати): 1. Установява резултатите от обучението след изучаване на пър-

вия раздел „География на Европа“. 2. Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на резултатите.
Мотивиране.
КАКВО – Тестов контрол: Вариант 1. Тестът в учебника включва 7 задачи, различни по форма на от-

говор: със свободен къс отговор – 3 (№ 2,4, 7); със структуриран отговор – за избор на един верен отговор 
от четири – 1 (№ 5); със структуриран отговор за съотнасяне – 3 (№ 1, 3, 6).

ЗАЩО – виж целите 
КАК – От книгата за учителя може да се използват: 2.1) БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ – може да се размно-

жи за всеки ученик; 2.2) СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ. 

ОТГОВОРИ
Урок за контрол, стр. 57
Зад. 1  
1. Скандинавски п-ов, 2. Пиренейски п-ов, 3. о. Исландия, 4. Британски о-в, 5. о. Крит, 6. Бискайски 

залив, 7. Северно море, 8. Балтийско море, 9. Апенински п-ов, 10. Източноевропейска равнина, 11. Кавказ, 
12. Урал, 13. Алпи, 14. Карпати, 15. Долнодунавска низина

Зад. 2 – фиордов бряг (няма да пишеш обясненията) 
Зад. 3 
 ● зона на горите в умерения пояс – 1- а; 
 ● зона на степите – 2 – б;
 ● зона на тайгата – 3 – в;
 ● зона на тундрата – 4 – г;
 ● зона на арктичните пустини – 5 – д;

Зад. 4
а) Най-високата планина – Кавказ
б) Най-обширната равнина – Източноевропейската равнина
в) Най-дългата река – р. Волга
г) Най-голямото по площ езеро – Ладожкото езеро
д) Най-горещото място – в Атина (+48,0°C)
е) Най-студеното място – Уст Щугор (–58,1°C)
ж) Най-валежното място – по Адриатическото крайбрежие в станция Църквице
з) Най-сухото място – Прикаспийската низина, в Астрахан
зад 5 – в)
зад 6 – а) Великобритания – 4, б) Германия – 3, в) Русия – 2, г) Франция – 5, д) Швеция – 1
зад 7 
 ● Северна Европа – производството на метали и машини, добивът на нефт и газ в Северно море, рибо-

ловът, дърводобивът и дървопреработването, производството на храни.
 ● Западна Европа – автомобилостроенето, корабостроенето, електрониката, атомната енергетика, про-

изводството на различни видове храни и др.
 ● Средна Европа – услуги, преработващи дейности – електроника, машини, автомобили, камиони.
 ● Южна Европа – химически продукти – пластмаси, гуми; туризмът, изработването на сувенири, бижу-

та и др., цитрусови плодове, маслини, лозя; тестени изделия.
 ● Източна Европа – черни и цветни метали, машини, космически кораби, самолети, автомобили и др.

Изпълнение на задачите. 15 – 20 мин. – самостоятелна работа ако учителят реши да създаде условия за 
САМОПРОВЕРКА и САМООЦЕНЯВАНЕ.
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Домашна работа. Поставят се задачите за контрол от Вариант 2 КАКВО ЗНАЕМ ЗА ЕВРОПА: 
Зад. 1. Запишете обектите – „рекордьори“ в континента Европа.
а) Най-високата точка
б) Най-ниската точка
в) Най-високият действащ вулкан в Европа
г) Най-дълбокото езеро
д) Най-сухото място
е) Най-голямата по площ страна 
ж) Най-малката по площ страна
з) Най-многолюдната страна
Зад. 2. Кое от твърденията за политическата карта на Европа е грешно?
а) Федеративни републики са Германия, Русия, Швейцария
б) Монархии са Великобритания, Румъния, Андора
в) Всички републики в Европа са парламентарни
г) Най-малка по територия е Ватиканът, а най-голяма – Русия
д) Най-големи по брой на населението са Русия и Германия
Зад. 3. Съотнесете характеристиките, обозначени с цифри от 1 до 5, към страната, за която се отнасят.
а) Северна Европа –
б) Западна Европа –
в) Средна Европа –
г) Южна Европа –
д) Източна Европа –
1. В земеделието преобладава отглеждане на пшеница, цитрусови плодове,
маслини, лозя.
2. Най-развитите страни в континента, родина на индустриалната революция.
3. Населението говори езици от славянската езикова група.
4. Основните езикови групи са германската, славянската, угро-финската. 
5. Страните са сред най-богатите и напреднали страни в континента, изнасят предимно индустриални и 

високотехнологични продукти.
Зад. 4. Запишете кои отрасли са водещи в стопанството на:
а) Швеция
б) Великобритания
в) Германия
г) Италия
д) Русия
Откривате ли съвпадения? Как евроинтеграцията спомага за това?

ОТГОВОРИ 
Урок за контрол стр. 81. Какво знаем за Балканския полуостров
Зад 1. Карта на Балканския полуостров 
Зад 2. 
а) най-високата планина – Рила, 2925 м
б) най-големият остров – о. Крит
в) най-големият полуостров – Пелопонес
г) най-дългата река – р. Морава – 563 км
д) най-голямото по площ езеро – Шкодренското езеро – до 530 кв. км.
Зад 3. Грешните отговори са два.
 ● Коринтският канал свързва Йонийско и Егейско море.
 ● Реките на Балканския полуостров се оттичат към Адриатическо, Йонийско, Егейско и Черно море. 

Зад 4. Субтропичен климат
Зад 5. Коринтски канал, остров Крит и полуостров Пелопонес
Зад 6. в, г
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Зад 7
Словения – Любляна
Албания – Тирана
Гърция – Атина

Сърбия – Белград
Хърватия – Загреб

Зад 8. 
а) Гърция – 1, 3, 4, 6,7
б) Хърватия – 1, 3, 
в) Румъния – 2, 4 

г) България – 3, 4, 7
д) Албания – 1, 8 
е) Сърбия – 2, 4, 9

Домашна работа. Поставят се задачите за контрол от Вариант 2 КАКВО ЗНАЕМ ЗА БАЛКАНСКИЯ 
ПОЛУОСТРОВ 

Зад. 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите:
Образуването на брега се обяснява с покачването на нивото на морето в миналото, чиито води са пото-

пили сушата и високите ѝ части останали в морето като острови – тесни и дълги, разположени успоредно 
на брега.

а) Как се нарича този тип бряг? 
б) В кое море се намира описаният тип бряг? 
в) Кои са най-големите острови от тази група? 
Зад. 2. Отбележете в квадратчето с „+“ вярното и с „–“ грешното твърдение за природата на Балканския 

полуостров.
 ● Дарданелите свързват Егейско и Мраморно море. □
 ● Най-много валежи падат по егейското крайбрежие. □
 ● Най-високата планина е част от Македоно-Тракийския масив. □
 ● Реките по адриатическото и йонийското крайбрежие са пълноводни през зимата. □
 ● Балкански рис и муфлон се срещат в зоната на субтропичните гори и храсти □

Зад. 3. По данните от климатограмата определете вида климат.
Опишете неговите характеристики. – климатограма на Белград – стр. 64 в учебника
Зад. 4. Кое твърдение за населението на Балканския полуостров е грешно?
а) Най-старите жители на полуострова са траките, илирите и древните гърци.
б) Главен проблем пред балканските страни е застаряване на населението им.
в) Населението на полуострова принадлежи към европеидната и монголоидната раса.
г) Основните религии са източно православие, католицизъм и ислям.
д) На полуострова се говорят славянски, романски, албански, гръцки и турски езици.
Зад. 5. Съотнесете цифрата на стопанската дейност към буквата на страната, за която е характерна.
а) Гърция
б) Македония
в) Румъния
г) България
д) Сърбия
1. Лозя. 2. Медни руди. 3. Цитруси. 4. Зърнено-бобови 5. Автомобилостроене. 
4. Производство на метали. 9. Отглеждане на цвекло,

ОТГОВОРИ
Урок за контрол стр. 141
Зад. 1 
Грешните отговори са 4:
 ● В България преобладава равнинно-хълмист релеф. 
 ● Континенталните черти на климата се засилват от запад на изток. 
 ● В Дунавската равнина почвите са черноземни. 
 ● Иглолистната растителност е разпространена между 1600 и 2200 м н.м.в. 
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Зад. 2
а) Дунавска равнина – 6, 7;
б) Старопланинска област – 5, 8;
в) Краищенско-Средногорска – 4, 9;
г) Тракийско-Странджанска – 2, 10; 
д) Рило-Родопска – 1, 12;
е) Българско черноморско крайбрежие – 3, 11;
Зад. 3. Б, Зад. 4. В
Зад 5.
а) парламентарна република
б) унитарна република
в) Законодателна, Изпълнителна, Съдебна власт
Зад. 6 В
Зад. 7. 
а) географското положение  б) природните и човешките ресурси
в) законодателството  г) политическата обстановка

Домашна работа. Поставят се задачите за контрол от Вариант 2 КАКВО ЗНАЕМ ЗА БЪЛГАРИЯ 

Зад. 1. Отбележете с + вярното и с – грешното твърдение за природата на България.
 ● ГКПП Калотина и Гюешево са разположени по западната граница. □
 ● В България преобладава хълмист и нископланински релеф. □
 ● Континенталните черти на климата се засилват от изток на запад. □
 ● Главният вододел минава по билото на Стара планина. □
 ● В Дунавската равнина почвите са канелени. □
 ● Дъбовите гори са формирани до 1000 м н.в., а буковите – между 1000 и 1600 м н.в. □

Зад. 2. Запишете буквения код на природната област върху съответното място на картата. Съотнесете цифри-
те на природните обекти към буквата на природната област, в която са разположени, и отбележете на картата.

а) Дунавска равнина
б) Старопланинска област
в) Краищенско-Средногорска
г) Тракийско-Странджанска
д) Рило-Родопска
е) Българско черноморско крайбрежие
Зад. 3. 1. връх Мусала 5. Резерват Сребърна 9. Водопад Райско пръскало
2. Странджа 6. Шуменското плато 10. Старозагорско поле
3. Бургаско езеро 7. Чудните мостове 11. Варненско езеро
4. Триградското ждрело 8. Кресненски пролом 12. Пещера Дяволското гърло
3. Коя характеристика за населението на България е вярна?
а) равномерно разпределение б) висок дял на младото население
в) голям брой родени деца  г) отрицателен естествен прираст
Зад. 4. Една трета (34%) от населението на страната живее в шестте града с население над 100 хил. д. 

Запишете имената им:
Зад. 5. Запишете в учебната тетрадка:
а) Висш орган на законодателната власт в България е...
б) Съдебната власт в нашата страна се осъществява чрез система от ...
в) Главен орган на изпълнителната власт е...
Зад. 6. Коя характеристика за съвременното стопанство на България е грешна?
а) нараства потреблението на енергийни ресурси
б) увеличава се делът на частната собственост
в) най-голям дял в структурата на стопанството имат добивните дейности
г) днес България внася повече стоки, отколкото изнася.
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Зад. 7. Коя от стопанските дейности е преработваща?
а) земеделие; б) производство на ел. енергия; в) дърводобив; г) туризъм.

ОТГОВОРИ 
Урок за контрол стр. 144
Зад. 1.
а) най-високата точка връх Елбрус (5642 м)
б) най-големият полуостров – Скандинавски полуостров (800 хил. кв.км).
в) най-дългата река – р. Волга (3700 км)
г) най-голямото по площ езеро – Ладожко езеро (17,7 хил. кв. км)
Зад. 2. 
А. 1. Пиренеи; 2. Балтийско море; 3. Балкански п-в; 4. Британски острови; 5. Урал; 6. Средиземно море; 

7. о. Исландия; 8. р. Волга; 9. Атлантически океан; 10. Алпи; 11. Арктичен океан; 12. Река Рейн; 13. Ба-
ренцово море; 14. Апенини; 15. Норвежко море; 16. Връх Монблан; 17. Северно море; 18. Река Дунав; 19. 
Скандинавски планини; 20. о. Сицилия.

Зад. 3. 
Фактори на климата – географското му положение, преобладаващите въздушни
маси, влиянието на океанските течения и особеностите на релефа
Зад. 4. – 2, 4, 5, 7, 8, 9. Зад. 5. а.
Зад. 6. 
а) членуваща само в ЕС – Австрия, Швеция, Финландия.
б) членуваща само в НАТО – Норвегия, Исландия, Черна гора. 
в) членуваща и в двете организации – Франция, Германия, Гърция и др.
г) неутрална и не членува в ЕС и НАТО – Швейцария, Молдова, Беларус, Украйна, Кавказките републики.
Зад 7. 
а) Австрия – Виена; Швеция – Стокхолм; Финландия – Хелзинки
б) Норвегия – Осло; Исландия – Рейкявик; Черна гора – Подгорица
в) Франция – Париж; Германия – Берлин, Гърция – Атина
г) Швейцария – Берн; Молдова – Кишинев; Беларус – Минск; Украйна – Киев; Грузия – Тбилиси; Ар-

мения – Ереван; Азербайджан – Баку;
Зад. 8. 
а) Карта на Балканския полуостров, на която се надписват страните и техните столици 
Словения – Любляна; Албания – Тирана; Гърция – Атина; Сърбия – Белград; Хърватия – Загреб; Ру-

мъния – Букурещ. 
Зад. 9. в; Зад. 10. г
Зад. 11. Грешните отговори са три – в, г, д.
в) Има 5 климатични области
г) Главният вододел между тях следи билото на Стара планина, като в югоизточните части на страната 

се отклонява към Странджа, а в Рила заобикаля от юг изворната област на р. Искър
д) Кафявите горски почви са формирани в планините между 700 и 1700 м н.в.
Зад 12. 
а) 3   б) 2   в) 5   г) 6     д) 1    е) 4
Зад 13. 
1. Видин; 2. Плевен; 3. Силистра; 4. Габрово; 5. Варна; 6. Ямбол; 7. Стара Загора; 8. Кърджали; 9. 

Пазарджик; 10. Перник.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ
(Всеки веререн отговор носи една точка)

ОЦЕНКА Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2

% верни отг. 100 – 82% 81 – 65% 64 – 49% 48 – 31% Под 30%

Брой точки 17 – 14 13 – 11 10 – 8 7 – 5 Под 4
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИДЕИ ЗА РАБОТА
Storyboard е таблица, в която се планира презентация или моделът на презентацията. При използването 

на инварианта за изработване на презентация може да се обърне внимание на четирите му особености: 1) 
При определяне броя на слайдовете може да се имат предвид броя на очакваните резултати, които трябва 
да се постигнат в урока, както и броя на ситуациите, които правят наблюдаваем процеса на постигане на 
целите; 2) Съдържанието и дизайнът на всеки слайд се определят от дидактическата задача или мястото 
му в макроструктурата на урока (графа 2). С първите две особености се поставя акцент върху дидактически 
аспекти на презентацията; 3) При конкретизирането на съдържанието и дизайна се спазват изисквания за 
оптимално представяне на информацията в текст, карти, графики, снимки – от една страна, и за достъп-
ност, атрактивност на учебното съдържание – от друга. С тази трета особеност на презентацията се гаран-
тират информационните ù качества и се постига първата функция на ИКТ – осигуряване на информация. 4) 
Втората функция на ИКТ – възможност за комуникация – се проектира чрез устно представяне – като 
коментар на продукта и с въпроси към аудиторията. Това е и четвъртата особеност на инварианта. 

Примери варианти на STORYBOARD 

Таблица 1. Природни зони и области Европа

№ на 
слайд

Компонент от 
урока

Съдържание и дизайн на слайда Устно представяне 
на съдържанието 

на слайда

Мотивиране        
Постигане очакван 
резултат. Затвър-
ждаване/Обобщение 
Оценяване

текст графика карта снимка звук Комен-
тар на 
автора 

Въпро-
си към 
класа 

1 Мотивиране Особе-
ности на 
природни-
те зони и 
области в 
Европа

0° 20° 40° 60°20°

60°

50°

40°

70°

   Северна полярна окръжност

А Р К Т И Ч Е Н   О К Е А Н

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

А Т Л А Н Т И Ч Е С К И
О К Е А Н

2 Постигане очакван 
резултат: 
1. Характеризира 
природните зони и 
планинската област 
в Европа.
2. Нанася върху 
контурна карта 
изучените природни 
зони и области.
3. Изразява мнение 
за необходимостта 
от опазване на при-
родата на конти-
нента.

Зона на 
субтро-
пичните 
вечнозеле-
ни гори и 
храсти

+ +

3 Зона на 
степите

+ +

4 Зона на 
лесосте-
пите

+ +

5 Зона на 
горите в 
умерения 
пояс

+ +

6 Зона на ле-
сотундрата 

+ +
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№ на 
слайд

Компонент от 
урока

Съдържание и дизайн на слайда Устно представяне 
на съдържанието 

на слайда

7 Постигане очакван 
резултат: 
1. Характеризира 
природните зони и 
планинската област 
в Европа.
2. Нанася върху 
контурна карта 
изучените природни 
зони
и области.
3.Изразява мнение 
за необходимостта 
от опазване на при-
родата на конти-
нента.

Зона на 
арктични-
те пусти-
ни.

+ +

8 Планинска 
област

+ +

Затвърждаване/
обобщение 
4. Съставя марш-
рут и мислено 
пътешествие в 
природните зони на 
Европа.

Оценяване

Таблица 2. Население и селища Европа

№ на 
слайд

Компонент от 
урока

Съдържание и дизайн на слайда Устно представяне 
на съдържанието на 

слайда

Мотивиране,
постигане на оч-
акван резултат, 
затвърждаване, 
обобщение, оце-
няване

текст графика карта снимка звук Коментар 
на автора 

Въпроси 
към класа 

Мотивиране 

Характеризира 
населението 
на континента 
(брой, гъстота, 
разпределение)
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№ на 
слайд

Компонент от 
урока

Съдържание и дизайн на слайда Устно представяне 
на съдържанието на 

слайда

расов и религио-
зен състав

езикови групи

бит и култура)

Дава примери за 
типични пробле-
ми на население-
то – застаряване, 
миграции.

Дава примери за 
търпимост и вза-
имно уважение 
между хората

Затвърждаване/
Обобщение 

Оценяване

Таблица 3. Стопанство Европа

№ на 
слайд

Компонент от 
урока

Съдържание и дизайн на слайда Устно представяне 
на съдържанието на 

слайда

Мотивиране,
постигане на 
очакван резултат, 
затвърждаване, 
обобщение, оценя-
ване

текст графика карта снимка звук Коментар 
на автора 

Въпроси 
към класа 

Мотивиране

Постигане на очаква-
ните резултати
Характеризира 
съвременното сто-
панство на Европа – 
фактори и състояние.



55

№ на 
слайд

Компонент от 
урока

Съдържание и дизайн на слайда Устно представяне 
на съдържанието на 

слайда

Обяснява терито-
риалното разпреде-
ление на основни 
стопански дейности 
в Европа.

Разбира значението 
на икономическата 
интеграция и сто-
панското развитие 
на Европа.

Затвърждаване, 
Обобщение 

Оценяване

Таблица 4. Население, политическа карта и стопанство. Балкански полуостров

№ на 
слайд

Компонент от 
урока

Съдържание и дизайн на слайда Устно представяне 
на съдържанието на 

слайда

Мотивиране,
постигане на 
очакван резултат, 
затвърждаване, 
обобщение, оценя-
ване

текст графика карта снимка звук Коментар 
на автора 

Въпроси 
към класа 

Мотивиране

Постигане на очак-
ван резултат 
Характеризира насе-
лението, политиче-
ската карта и стопан-
ството на Балканския 
полуостров.

Обяснява терито-
риалното разпреде-
ление на основни 
стопански дейности.

Затвърждаване, 
Обобщение 

Оценяване
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Таблица 5. Население и селища България

№ на 
слайд

Компонент от 
урока

Съдържание и дизайн на слайда Устно представяне 
на съдържанието на 

слайда

Мотивиране,
постигане на 
очакван резултат, 
затвърждаване, 
обобщение, оценя-
ване

текст графика карта снимка звук Коментар 
на автора 
(напр.: ...)

Въпроси 
към класа 
(напр.: ...)

Мотивиране

Постигане очакван 
резултат
Характеризира насе-
лението на България 
по: брой, гъстота, 
разпределение, 
етнически и религио-
зен състав, градско и 
селско население.

Характеризира 
селищата на Бълга-
рия – възникване и 
развитие, видове

Дава примери за 
типични проблеми 
на населението и 
селищата в Бълга-
рия (застаряване, 
обезлюдяване, 
транспортни, еколо-
гични).

Затвърждаване, 
Обобщение 

Оценяване



57

ИДЕИ И НАСОКИ ЗА РАБОТА С ТЕКСТ С ГЕОГРАФСКО СЪДЪРЖАНИЕ 

Текстовете с географско съдържание служат за провокиране на интерес към и за разширяване на географските 
знания и за развитие на компетентности за изразяване на аргументирано мнение относно значими особености на 
географията на Европа, Балканския полуостров и България. 

Работата с различни текстове развива умения за учене и ключови компетентности. Учениците ще могат 
да прилагат различни стратегии  за работа, например: да разбират, да представят информацията от текста 
по различен  начин, да анализират, да съставят нов текст, да отговарят на въпроси, да формулират въпроси, 
да оценяват факти, събития, закономерности, да правят изводи, да подреждат факти, събития, понятия по 
различни критерии, да аргументират и оценяват, да работят с дигитален текст и др. Работата с текстове, 
които съдържат географска информация, е полезна, защото съдейства за формиране на функционална гра-
мотност, развива критично и самостоятелно мислене, провокира творчество. 

В 7. клас е особено подходящо по предмета да се предлагат различни по вид текстове. Учениците имат 
натрупан опит при изучаване на географски обекти от глобално, регионално и локално ниво. По този начин 
се формират полезни междупредметни връзки с почти всички учебни предмети и се отговаря конкретно на 
една от областите на компетентност – работа с географска информация.  

Насоки за формулиране на различни задачи към текстове:
 ● Отговорете на въпросите, дадени към текста. Тук учителят трябва да формулира предварително въ-

проси към даден текст. 
 ● Запишете въпроса към текста и със стрелки обозначете онези места в него, с които отговаряте.
 ● Направете план с ключови думи от текста.
 ● Разделете текста на смислови блокове и ги подредете логично, така че да направите характеристика 

на обект, процес, явление.
 ● Прочетете текста и обобщете със свои думи.
 ● Отговорете на въпроса „Какво научих от текста?“
 ● Съставете текст като перефразирате.
 ● Измислете  заглавие на текста.
 ● Направете мисловна карта (Mind map) по текста.
 ● Открийте ключова дума от всеки абзац.
 ● Продължете изречението: „Най-важното, което разбрах от текста, е...“
 ● Формулира заглавие на текст (провокиращо) и подзаглавие, което показва разбиране на ключова идея.
 ● Направете  връзка с нещо преживяно.
 ● Направете  връзка с нещо от заобикалящия свят.
 ● Направете връзка с друг подобен текст.
 ● Извадете думи, факти, термини в таблица по зададени критерии.
 ● Маркирайте/отбележете думи по критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма…) и ги подре-

дете по зададени изисквания в таблица, диаграма.
 ● Каква информация може да се извади от текста?
 ● Предложете собствено мнение по проблема.
 ● Предложете различни гледни точки. 
 ● Други.

Работата с текст успешно може да се съчетае с визуални ресурси в електронен или хартиен вариант.  
Интерпретирането на текстове с географско съдържание успешно може да се осъществи като схема, гра-
фика, карта, както и да се приложат уменията по ИКТ .
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ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В УЧЕБНИКА 

Използване на електронния учебник и ресурсите към него
За провеждане на интерактивен учебен процес е препоръчително да се използва електронният учебник 

и съдържащите се в него ресурси, за което прилагаме списък на видовете ресурсите. Всички ресурси са 
разпределени по теми и са разположени в края на електронния учебник. Те могат да бъдат свалени от елек-
тронната платформа на издателството, което дава възможност да се използват и без интернет.

Видеоматериали – 6 
Интерактивни задачи и информационни ресурси – 132
Аудио – 21
Интернет ресурси – 129
3D панорами с добавена виртуална реалност – 22    
Документи – 3

ИДЕИ И НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛА НА ПЪТУВАЩО УЧИЛИЩЕ 

Пътуващо училище в реална или вируална среда е идея на Тодор Гладков от Троян, представена в 
писмена разработка за придобиване на първа професионално-квалификационна степен (I ПКС) през 1999 
г. Тодор Гладков е първият учител по география в България, придобил І ПКС през 1999 г. за проведената 
система на пътуващо училище от 1993 до 2017 г. 

Значението на „Училище сред природата“ може да бъде разгледано в три плана като форма на организа-
ция, като средство и като среда и се свежда до: укрепване здравето на учениците и тяхната дееспособност; 
възпитаване на ценни нравствени качества; повишаване на интереса към природата и стремеж към нейното 
опазване...

Понятието „пътуващо училище“ Гладков1 въвежда интуитивно, но то е подчинено на определена логика. 
Само по себе си то означава, че учениците ще придобиват определени знания и умения в нестандартната 
обстановка, пътувайки по определен маршрут, като изпълняват нови, специфични задачи, ще действат в 
нова, непозната ситуация (Гладков, 1999 и 2009) 

Какво е общото и различното в двата типа организация – на „зеленото училище“ и на „пътува-
щото училище“?

 ● Първата и основна разлика се състои във възрастта на учениците.
 ● формата на организация „зеленото училище“ е стационарна и се провежда в учебно време, докато 

„пътуващото училище“ е по време на ваканция (по-рано се използваха дните за екскурзии).
 ● Учебните занятия в „зеленото училище“ са задължителни, докато тези в „пътуващото училище“ не са, 

което се дава възможност за по-голяма свобода на действие.
 ● Тук главен учител е природата, а обясненията за процесите и явленията са на интегрална основа.

Етапи на „пътуващото училище“
В технологично отношение „пътуващото училище“ има следната структура (етапи): 
 ● подготвителен етап 
 ● провеждане на „пътуващото училище“
 ● дейности след провеждането на „пътуващото училище“

I. Подготвителен етап
 ● Обявяване на пътуващото училище, което съдържа информация за дейностите и начина на провеждане. 
 ● Изработване на план-програма:

1 Гладков, Т. 1999. Пътуващото училище – оригинална форма за общуване с природата. В: Обучението 
по география, кн. 1. Гладков, Т. 2009. За системата на пътуващите училища. В: ГЕОграфия 21, брой 1, с. 
40 – 44 
http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/
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1. представяне на маршрут на ПУ
2. избор на темите (дейности) – по дни, часове 
3. подготовка на работни материали – бланки за наблюдение, работни листове, работни карти 
Най-добре е организацията и провеждането му да залегне в училищния учебен план в началото на учеб-

ната година. Основание за това е чл. 1 (1) от Наредбата за детските и ученическите туристически пътува-
ния: „Туристическите пътувания могат да бъдат организирани под формата на ..., училища сред природата 
(…, пътуващи училища), ... с образователна, възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна и др.“ 

В подготовката се включва определянето на маршрута. Изборът е подчинен на определена логика съо-
бразно характеристиката на обектите в конкретния район: история на отделните селища, стопанска дейност 
в тях в миналото и сега, древни пътища, крепости; природни забележителности, характерни пейзажи и  
природни феномени, защитени територии. 

В подготовката се предвижда още и общата организация. Формиране на групи (екипи) съобразно же-
ланията на учениците. Подсигуряват се битови условия, нощувки (главно по хижи) и туристически бази, 
транспорт, хранене.

 ● Координиране на дейностите с: кметствата, туристическите дружества, автостопанствата, планинска-
та спасителна служба. 

II. Подготовката на участниците: работа с учениците, с родителите, с ръководителите. 
Работата с учениците включва: анкетиране, с което се установява желанието им да участват в „пътува-

щото училище“; 
 ● продължителна работа за осъзнаване на целите и задачите на тази форма за обучение; 
 ● формиране на нагласа за учебна работа на открито; 
 ● сформиране на групи по желание в следните области: краезнание, география, история, биология, ли-

тература, астрономия, скаути, фотографи; 
 ● подготовка на учениците за безопасност по време на пътуването, както и медицински преглед и застраховки.

Работата с учителите и ръководителите, които ще участват. 
 ● Подробно да се запознават с целите и задачите на „пътуващото училище“, като на всеки се поставят 

конкретни задачи. 
 ● Работят в екип, оказват подкрепа и др. 

Желателно е в групата освен специалисти по някои предмети да се включат и класни ръководители, 
които по-добре познават учениците. 

Работата с родителите включва:
 ● Провеждане на родителска среща за изясняване на организацията на „пътуващото училище“ и финансо-

вите въпроси свързани с провеждането. 
 ● Всеки родител потвърждава съгласието си децата им да участват в „пътуващото училище“ със специална 

декларация, съгласно нормативната уредба. 
III. Провеждане на пътуващото училище
Провеждането е най-отговорният момент:
 ● първо, защото трябва да са постигнат определени цели 
 ● второ, защото голяма група ученици се извеждат организирано на открито, където въздействието на 

рисковите фактори е голямо. 
Времетраенето (продължетелността) е различно, например от 5 до 7 дни. По време на пътуването се 

извършват различни дейности: познавателни, спортни, занимателни, водят се дневници. През цялото време 
се следва план-графика за всеки ден. 

На всеки участник в „пътуващото училище“ се предоставя специално подготвената „книга за участник 
в пътуващото училище“, която включва информация за обектите, които се посещават, история на хижите, 
през които се минава, исторически данни за селищата, данни за защитените обекти, кратка история на ска-
утското движение. 

В последния ден на „пътуващото училище“:
 ● на всеки участник се връчва Почетно свидетелство, на което освен името на ученика и времето, 

прекарано в „пътуващото училище“, на гърба са отпечатани и правила за общуване с природата. 
 ● тест върху наученото по време на пътуването 
 ● анкета, в която учениците дават своята оценка на „пътуващото училище“
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Работата след провеждането на „пътуващото училище“ включва: обработка на данните от наблюдени-
ята; подреждане на събраните материали, организиране на фотоизложба, която да предизвика интереса 
на други ученици; изработване на видеоклипове, снимки, филми за дейностите по време на „пътуващото 
училище“; отразяване в сайта на училището, фейсбук групи и други социални мрежи.

IV. Система на пътуващите училища
Системата на пътуващото училище е представена в брой 1 от 2009 г. на списание „ГЕОграфия 21“, чрез 

текст, снимки, филми, резултати от анкети, мнения, конкретни маршрути и мнения на колеги за тях.(http://
www.prokarstterra.bas.bg/geo21/) 

Преди да започнете организация на „пътуващо училище“ направете професионална оценка – силни, 
слаби страни, възможности и заплахи при осъществяване на модела, представени чрез SWOT-анализ.

Таблица 1

СИЛНИ СТРАНИ (Strengths)
 ● Опита на училището
 ● Опита на учителя
 ● Мотивацията на учениците
 ● Подкрепа от родителите
 ● Подкрепа от местната управа
 ● Постига се екипност 
 ● Други

ВЪЗМОЖНОСТИ (Opportunities) 
 ● Информация (обекти, мрашрути, места за отдих)
 ● Специфика на организацията (брой нощувки, по-

стени обекти, времетраене работата на терен и др.)
 ● Места на провеждането – привлекателно, повече 

обекти, природни, културни забележителности и др.)
 ● Натрупват се нови знания впечатления, емоции, 

опознават се обектите в реална ситуация
 ● Други 

СЛАБИ СТРАНИ (Weaknesses)
 ● Липса на подкрепа
 ● Финанси 
 ● Липса на време
 ● Липса на желание 
 ● Други

ЗАПЛАХИ (Threats)
 ● Организацията (проблеми с транспорт, хотели, 

лошо време)
 ● Заболяване на учениците, учител
 ● Нарушаване на дисциплината, на предварител-

ния план-график
 ● Други
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5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ 
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