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1. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ 
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

В книгата за учителя по география и икономи-
ка за 5. клас на издателство АНУБИС се съдър-
жа информация, която улеснява преподаването на 
урока и взаимодействието с ученици и родители. 
Текстът е съобразен с конкретните изисквания на 
Закона за предучилищно и училищно образование 
(2015) и с потребностите в многообразния и твор-
чески процес на учене и преподаване. Интегрира-
ни са ключовите компетентности в общообразо-
вателната подготовка, чл. 77. (1). Акцентирани са 
цялостните политики за „подкрепа за личностно 
развитие на детето и на ученика; изграждане на 
позитивен организационен климат; утвърждаване 
на позитивна дисциплина и развитие на училищ-
ната общност“, чл. 174. (2). 

Ние сме уверени в съвременните възгледи на 
педагогиката и необходимостта от „сътрудни-
чество, ефективна комуникация и загриженост 
между всички участници в процеса на образо-
вание“, цитирани в Закона за предучилищно и 
училищно образование, чл. 174. (3). Нашата ан-
гажираност като издател и носител на ценности в 
образованието е свързана с Промяната. Необхо-
димо е пространство, в което българският учител 
да открие себе си. Пространство, в което да съ-
четае своя опит, нагласи, убеждения с реалност, 
която изисква единни политики и стратегии, 
сила, увереност и компетентност, за да се реали-
зира. Това е мотивът ни да създадем пособието 
„Книга за учителя“! 

Едно начало, събрало идеи от новите концеп-
ции в ученето, от разбиране за ролите на учени-
ка и на учителя. Ученикът в съвременния свят 
е погълнат от мултимедийните технологии. Той 
опознава и получава житейските уроци основно 
през екрана и цветните изображения. Нужни са 
му самопознание, личностно развитие и силата 
на човешкото общуване. В същото време и роли-
те на учителя на XXI век се свързват с предпри-
емаческо и позитивно мислене. Той е призван да 
покаже на децата „как да постигнат резултат“, 
да обясни „защо?“. От една страна, учителят е 
носител на традиции, ценности, вдъхновител на 
идеи в българското училище. От друга – разби-

ращ, ведър, образован, с умения в прилагане на 
новите стандарти в обучението. Учител, който 
може да превърне атмосферата на часа в т.нар. 
позитивна класна стая и да експериментира в 
актуални обучителни модели. Изискване към 
нас, педагозите, днес е успешната комуникация 
с родителите и взаимодействие в диференцира-
на среда – възможност за ефективно вграждане 
на деца с различни образователни потребности 
(СОП и СОТ). 

Според американския писател Уилям Артър 
Уорд „Посредственият учител разказва, добрият 
обяснява, най-добрият показва, а великият учи-
тел вдъхновява!“. Тази концепция е свързана с 
професионалните умения на педагога и с взаи-
моотношенията в образователната ни реалност 
– противоречиви и едновременно в синхрон и с 
blended learning, и при работа с интерактивна-
та дъска, и в игровизацията в съдържанието на 
урока, и в интерактивните методи на преподава-
не. Приложението на проектбазирани подходи, 
уменията за диагностициране „стила на учене“ 
на всеки ученик, развитие на дарбите, открива-
не ресурса на децата и стимулиране на силните 
страни в процеса на „активно учене“ са приори-
тетни в дейността на всеки обучаващ. Те са ак-
туални и най-вече в периодите на преход, когато 
малкият ученик застава пред предизвикателства-
та в 5. клас, а учителят го посреща, за да разкрие 
нови светове.

Какво е препоръчително да знаем 
за ученика в прехода 4. – 5. клас?
Ученикът в прехода 4. – 5. клас се отличава с 

особености, които обхващат различни ключови ас-
пекти от развитието. Детството постепенно преми-
нава в ранно юношество и е важно като педагози 
да обърнем внимание на:

• общото и интелектуалното развитие
• сферата на потребностите, интересите, убеж-

денията и учебната мотивация
• сферата на когнитивното развитие – памет, 

внимание и концентрация, мислене
• самооценката спрямо общуването с другите
• поведенческата саморегулация и организация-

та на време и пространство
• адаптацията и дезадаптацията на ученика и др.
Ако разгледаме по-подробно отделните настъп-

ващи промени, ще се убедим в необходимостта от 
оказване на помощ и подкрепа на детето – бъдещ 
петокласник:
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩО 
И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
Криза на самосъзнанието – детето търси 

индивидуалност (идентичност), има трудности в 
утвърждаване на норми и правила. Препоръки 
към педагога: прилагайте умерено физическо 
и психическо натоварване поради повишената 
възбудимост и снижената работоспособност. 
Системно поставяйте граници в поведението на 
детето, напомняйте въведените училищни и нрав-
ствени правила и утвърждавайте „позитивната 
дисциплина“.

Eмоционална неустойчивост, свързана 
най-често с промени в настроенията – от дър-
зост, приповдигнатост, активност, агресивност 
до депресивност, усещане за самота, конфликт-
ност. Препоръки към педагога: приложете 
упражнения за самоконтрол, саморегулация на 
поведението (дишане, релакс), управление на 
стреса. Стимулирайте развитие на емоционал-
на компетентност на ученика – да разпознава 
собствените си емоции (особено негативните), 
да управлява гнева, тъгата и страха; да разпоз-
нава емоциите на другите в общуването.

Ускорено полово съзряване като част от все-
общ подем в преустройството на организма. Неза-
вършено физическо израстване и духовно съзря-
ване и т.н. Препоръки към педагога: приемайте 
търпеливо и разумно предизвикателствата в поло-
вите стереотипи, отговаряйте на въпроси, свърза-
ни с различията.

Силен стремеж към самостоятелност и неза-
висимост от учителя и от родителите. Препоръки 
към педагога: стимулирайте развитието на адек-
ватна самооценка, водете интерактивен образова-
телен процес, който подкрепя изявата и участието 
на всяко дете. Поощрявайте родителите чрез тех-
никите на коучинг в образованието да възпитават 
децата в автономно правене на избор.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ, 
ИНТЕРЕСИ, УБЕЖДЕНИЯ, 
УЧЕБНА МОТИВАЦИЯ
Основните потребности и интереси на уче-

ника се отразяват в очакването: „Да съм като въз-
растен“ и в отговори на въпроси: „Кой съм аз?“, 
„Кои роли в живота ми подхождат най-добре?“. 
Новото и необичайното в интересите ги прави 
многопосочни и познавателни – свързани с нау-
ка, техника, спорт, изкуство – така те прерастват 
в увлечения. Препоръки към педагога: призна-
вайте индивидуалността на всяко дете, стиму-
лирайте самопознанието чрез игри, оценявайте 

обективно и позитивно знанията и учебните по-
стижения, стимулирайте личностното развитие 
на ученика.

Убежденията са свързани с отделни познания 
и с авторитета на значими възрастни, личности, 
герои на филми, литературни произведения. Ряз-
ко спада учебната мотивация. Препоръки към 
педагога: подкрепяйте любопитството на децата, 
четенето и стремежа да подражават на любими 
образи и герои. Провокирайте интереса с разно-
образни дидактически и психолого-педагогически 
подходи в обучението. Ангажирайте се с отговори 
на въпроси: Какъв е смисълът?, За какво всичко 
това ми е необходимо?, Какво е приложението на 
наученото в реалността?. Учете децата на житей-
ските умения.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАМЕТ, 
ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ, 
МИСЛЕНЕ
Паметта се обогатява и развива, механично-

то заучаване отстъпва място на умението да се 
диференцира съдържанието; учи се неволево. 
Препоръки към педагога: изисквайте изготвя-
не план на урока от ученика, демонстрирайте как 
се отделя важно от маловажно, обобщавайте и 
систематизирайте. Специално внимание обърне-
те на уменията за учене, въвлечете родителите в 
сътрудничество.

Вниманието и концентрацията бележат спад 
и се влошават – допускат се грешки при четене, 
писане. Ученикът по-трудно се концентрира пора-
ди многопосочните си интереси – от една страна, 
се увлича от собствените си потребности, от дру-
га, е необходимо да се ангажира с преподаването, 
с урока. Препоръки към педагога: привличай-
те вниманието на ученика, като поставяте цели, 
въвличайте го в конкретни дейности, поставяйте 
учебни задачи, съобразени с индивидуалните въз-
можности и интереси, планирайте и контролирай-
те дейността в синхрон с изискванията за качество 
в образованието.

Мисленето непрекъснато се развива. Мислов-
ните операции сравняване, доказване, оценяване, 
предвиждане и движение от конкретно към общо 
се утвърждават. Препоръки към педагога: 
умело въвеждайте нови и непознати понятия, от-
деляйте достатъчно време за тяхното усвояване и 
научаване, включително с визуализиране и други 
дидактически и интерактивни методи. Стимули-
райте творчество у ученика. Развивайте собстве-
на креативност и новаторско мислене. 
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА САМООЦЕНКА 
СПРЯМО ОБЩУВАНЕ С ДРУГИТЕ
Самооценката при децата се формира на база 

общуване с другите и отразява огледално тяхно-
то отношение. Силно се повлиява от процеса на 
оценяване, от характера на взаимоотношенията с 
връстниците и отношението с учители и родители. 
Препоръки към педагога: давайте позитивна об-
ратна връзка и поощрявайте изявите и активността 
на ученика. Създавайте спокойна атмосфера на до-
верие и безопасност. Подкрепяйте и поощрявайте 
родителите към образци на приемащо поведение, 
отчитане на индивидуалния напредък, не сравня-
ване с другите и увереност. 

ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА САМОРЕГУЛАЦИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕ 
И НА ПРОСТРАНСТВО
Поведението с намален самоконтрол, инте-

ресът към субкултури (специфични идоли, мода, 
маниери и облекло) са типични в процеса на само-
регулация на ученика в 5. клас. Водещ модел за под-
ражание са връстници и приятели, както и личности 
авторитети. Липсва началният учител и средата на 
сигурност. Препоръки към педагога: приложе-
те различни стратегии от позитивното възпитание 
и моделите на Бен Фурман („Методът детски уме-
ния“, 2007). Създайте взаимодействие на доверие, 
акцентирайте по-силните страни на ученика (не 

дефицита), търсете ресурси, планирайте програми 
за личностно развитие на детето. При резултат от-
разете успехите публично и поощрете участието. В 
случаи на поведенческа дезадаптация и деструктив-
ни поведения (агресия, тормоз, асоциални прояви 
и др.) потърсете консултация с психолог, с детски 
специалист, информирайте и привлечете родителя 
като партньор. Потърсете ефективни стратегии за 
организация на времето и пространството, за да 
стимулирате усещането за сигурност и безопасност 
у ученика.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИЯ 
И ДЕЗАДАПТАЦИЯ В ПРЕХОДА 
4. – 5. КЛАС
Адаптацията на ученика към 5. клас има клю-

чово значение за успеваемостта в учебния процес. 
Симптомите за адаптираност се регистрират до 2 – 
3 месеца след началото на учебната година. Засягат 
основните сфери – интелектуална, поведенческа, 
комуникативна, соматична (телесна), емоционал-
на. Често се открояват и нарушения в нормалната 
адаптация на детето под влияние на учебен стрес, 
личностни и социални фактори, известни като про-
цеси на дезадаптация. Приема се, че адаптацията 
и дезадаптацията на детето, в прехода 4. – 5. клас 
зависи до голяма степен от личността на учителя и 
педагогическия му подход. В този смисъл полезно е 
да се ориентираме в най-често срещаните фактори 
за дезадаптация на ученика (таблица 1). 

Таблица 1. Фактори, свързани с дезадаптацията на ученика в периода 4. – 5. клас

№ Фактори за дезадаптация Препоръки към педагога

1 Изменение в условията на средата и 
обучението: учители „предметници“, 
нови кабинети, различни деца (ново 
училище), потребност да се изгражда 
авторитет, необходимост от утвържда-
ване.

Проведете своеобразна „екскурзия“ в училището за ориентация 
в средата; запознайте учениците с кабинетите, служителите, ад-
министрацията; отговорете на въпроса: „Към кого да се обър-
на, когато...“; съпровождайте децата през първата седмица при 
смяна на кабинети (движение и преместване в пространството 
заедно); запознайте се с родителите – чрез групова работа за 
„запознаване“ и създаване на доверие; чрез нестандартна ро-
дителска среща; организирайте „свободно време“ и анимация 
в училищната среда с различни игри и форми за комуникация.

2 Изменение на изискванията. Въведете детето в „ползите“ от разнообразието и възможнос-
тите да общува с различни хора; установете връзка с родите-
лите (електронни дневници, SMS-и, график за чуване по теле-
фона, график на приемно време; включване в дневния ред на 
родителска среща).
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Изграждането на доверителни отношения 
между учителя и ученика в 5. клас е основопола-
гащо за добрата адаптация и за по-нататъшните 
взаимоотношения в учебната среда. Стимули-
райте взаимно уважение с родителите и с де-
цата, признавайте техните способности, прово-
кирайте усвояване на житейските умения. Това 

са посланията и на „позитивната класна стая“, 
станала обект на внимание през последните го-
дини сред успешните професионални практики 
в педагогиката. Моделът се отличава със свои 
елементи и особености и служи за ориентир в 
прилагането на съвременните идеи при работа с 
деца (схема 1).  

Създаване 
атмосфера 

на доброжелателство, 
непоколебимост 
и достойнство

ЕЛЕМЕНТИ 
НА ПОЗИТИВНОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ

Аз мога
Аз съм значим

Аз съм необходим

Стимулиране 
на самостоятелност 

и чувство 
на отговорност

Поставяне 
на ясни цели, 

задачи и стратегии 
как да се изпълнят

Формиране 
на интерес 

и загриженост 
към всеки ученик

– Познавам те
– Насърчавам те

– Вярвам в твоите 
възможности

Изграждане 
на доверие 

и безусловно приемане 
– срещи на класа

Схема 1. Елементи 
на позитивното възпитание

№ Фактори за дезадаптация Препоръки към педагога

3 Отсъствие/намален контрол от учителя 
и чувство у ученика за „обезличаване“ 
(чувства се „невидим за учителя“, тър-
си пътища за деструктивно привлича-
не на вниманието, развива усещане за 
„безнадзорност“ и/или „опиянение от 
свободата“).

Приемете спокойно и разумно промяната в поведението на уче-
ника; инициирайте сътрудничество със семейството; стимули-
райте самостоятелност и самоуправление; проявете внимание 
към индивидуалността на всяко дете; организирайте съвместно 
изготвяне на правила на поведение в класната стая и системно 
„напомняйте“ на децата нормите в периода на адаптация (5 – 6 
правила).

4 „Пробив в знанията“, пропуски в изу-
чавания учебен материал.

Приложете психолого-педагогическа диагностика и провере-
те степента на усвоения материал; анализирайте личностните 
особености и социалната среда на децата; приложете научаване 
чрез игра, ориентирайте се в „стила на учене“ на децата; съз-
дайте ясни критерии за оценяване.

5 Социални взаимоотношения. Приемете „борбата за лидерство“ като естествен етап в разви-
тието на груповата работа; отчетете значимостта на приятел-
ския кръг за ученика; подкрепете самочувствието на детето; 
дискутирайте толерантността (международен ден – 16 ноем-
ври); отразете възможните рискове за добрата адаптация: хи-
гиена на живот, хигиена на мислене, влияние на виртуалното 
пространство, социална среда.
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Актуален е въпросът как да създадем атмосфе-
ра на доверие в „позитивната класна стая“? Как 
да предизвикаме интереса на децата към ученето 
и познанието? Можем да започнем от първата ни 
формална или неформална среща с учениците:

• представете се по име; разкажете за себе си на-
кратко, като изтъкнете най-силните страни, профе-
сионални успехи и умения, които притежавате

• поставете изискванията си към учебния 
предмет и взаимодействия; обсъдете какво 
очаквате да се направи

• инициирайте въвеждане на „правила“ в учеб-
ния процес (подходящо е да се обсъдят и израбо-
тят от групата деца, да бъдат поставени на видимо 
място под формата на колаж, цветен стимул, фото-
графии и т.н.)

• придържайте се към ефективно управление на 
времето в часа (планиране, разпределяне, контро-
лиране на учебния процес)

• проявете интерес към личността на всяко дете 
(опознайте го и чрез игра, напр. „Кой съм аз?“, 
„Какво умея да правя най-добре?“ и мн. др. 

• създайте запомняща се атмосфера (чрез под-
ходяща тиха музика; интересен кратък разказ; мо-
тивиращо резюме „Защо е важно да знам?“ 

• предложете приемливи решения на разно-
образните ситуации

• стимулирайте „учене на самоконтрол“ чрез 
различни съвременни подходи (приложение 1)

• преподавайте урока в синхрон с различните 
стилове на учене (приложение 2).

В Закона за предучилищно и училищно обра-
зование (2015) ясно се упоменава тенденцията в 
българското образование – умение на учителя да 
диагностицира стила на учене на всеки ученик. На 
базата на получената информация педагогът може 
да структурира и преподаването на урока така, че 
да удовлетвори потребностите на всички участни-
ци в процеса на обучение. 

Как да разпознаем стила на учене 
и да адаптираме стратегията 
си на преподаване

Стилът на учене е свързан с „предпочитания 
начин на възприемане и преработка на информа-
ция“ (Tennant, 1988). Формира се още в ранния 
опит от развитието на човека, а в психологията 
и педагогиката е популярен от 30-те години на 
XX век. Съществуват разнообразни формулиров-
ки и класификации за стил на учене. Сред най-раз-
пространените са на Х. Гарднър, Колб, Майерс и 
Бригс, Голей и др. Стилът на учене като относи-
телно устойчива величина се различава от страте-
гиите на учене – подходящ метод за приложение 
на стила по съответен начин. Този подход гаран-
тира активност, интерес и творческа активност в 
обучението и изисква определени стъпки, които 
учителят да следва:

Стъпка 1. Запознайте се подробно с концепци-
ята „стил на учене“.

Стъпка 2. Определете стила на учене на всеки 
ученик чрез специално утвърдена методика – скала 
за оценяване на индивидуалния стил на учене и игра, 
напр. https://www.surveymonkey.com/r/playstyle или 
www.ivanpivanov.com/uploads/sources/ и др.

Стъпка 3. Подберете основните похвати и тех-
ники, подходящи за преподаването на урока. 

Подборът на стратегии за преподаване на урока 
е професионелен и личен избор на учителя. Чес-
то той се представя и демонстрира в учителското 
портфолио като доказателство за гъвкав подход 
и новаторство в работата. Можете да използвате 
разнообразни варианти, например:

Учене чрез сътрудничество – утвърдена стратегия, 
известна като „Методи на Кегън“ (1985). Авторът 
популяризира цялостното си изследване, свързано 
с приложение на техники, които формират социал-
ни умения и сътрудничество у децата. В схема 2 са 
показани елементите на стратегията „Учене чрез съ-
трудничество по Кегън“, 1985.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО КЕГЪН, 1985

Два вида цели

1. Непосредствени Развитие на познавателни 
способности

Чрез конкретно учебно 
съдържание

2. Социални Формират отговорности Формират сътрудничество 
в групата

Схема 2
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Според концепцията на Кегън обучението е 
ефективно, ако всеки от участниците дава своя 
принос в ясно организиран групов процес със 
следните елементи:

• пространствено разположение на участниците 
(приложение 3)

• формиране на нехомогенни групи
• поставяне на общи задачи, които стимулират 

сътрудничество
• ясно фокусиране на отговорности
• избор на похвати и техники: за подбор на гру-

пи (игри за групова работа); за разработване и 
усвояване на нови знания (интервю с учебни фи-
шове); за обобщаване и систематизиране (мозъчна 
атака, кръгла маса); за оценяване.

Индивидуална работа с децата
Много често в урочната система се налага при-

лагане на индивидуална работа с децата. В тези 
случаи подходящо е да разпределите учениците в 
три основни групи (съобразно индивидуалните осо-
бености, интереси, социални умения и др.), без да 
давате израз за начина и смисъла на подбора: 

Таблица 2. Основни групи ученици 
и подходящи учебни задачи за учене

Диферен-
циране 

на децата 
– нива

Особе-
ности 

на децата

Учебни задачи,
съобразени 

с дидактическите 
цели на урока

1-во ниво
(15 – 20% 
от класа)

трудно се 
справят с 
уч. съдър-
жание

лeсни и опростени; по-мал-
ко и по-достъпна информа-
ция; повече онагледяване 
и картини; повече занима-
телност; по-голям размер 
на символи и букви; думи, 
разделени на срички; игро-
ви упражнения

2-ро ниво
(50 – 60% 
от класа)

добре се 
справят с 
уч. съдър-
жание

презентации; практически 
и кратки упражнения; уп-
ражнения за затвърждаване 
на материала; фронтално 
преподаване

3-то ниво
(15 – 20% 
от класа)

мн. добре 
и отлично 
се справят 
с уч. съ-
държание

усложнени, разнообраз-
ни задачи; повече инфор-
мация, основно словесна; 
сложни форми на изразява-
не и понятия; забавни игри; 
по-малък размер на симво-
лите

Приобщаващо образование 
в класната стая
Едно предизвикателство пред модерното обра-

зование (след учене чрез сътрудничество) поз-
волява уважаване и приемане на всички деца не-
зависимо от техния статус, произход и култура. 
Приобщаващата педагогика е насочена и към пер-
соналните потребности на децата със специални 
образователни и обучителни потребности (СОТ и 
СОП). Успешното прилагане стратегиите на при-
общаващото образование изисква придържане 
към определени стандарти на поведение. Препо-
ръчително е:

• да формирате готовност за работа у децата
• да мотивирате дейността – поставете тема, 

разяснете целта и задачите на урока
• да демонстрирате способите за реализиране на 

целта
• да дадете словесна инструкция за изпълнение 

на дейността
• да представите перспектива за полезността на 

информацията
• да разграничите отделните етапи в работата;
• да актуализирате старите знания
• да поставите самостоятелни задачи, съответни 

на възможностите на децата
• да направите проверка и оценка на извърше-

ното
Децата със специални потребности много често 

не могат да подчинят действията си на словесната 
инструкция от учителя. Необходима е корекцион-
на работа по отношение на допуснати неточности; 
уточняване на представите на детето по темата; фор-
миране на знания и умения практически да приложи 
изискванията на учителя. В тази връзка препоръчи-
телно към работата на учителя е:

• изработване на индивидуален план за всяко 
едно дете спрямо динамичния стереотип (инди-
видуални особености) и работа на „малки пор-
ции“

• приложение на тренировъчни/загряващи уп-
ражнения за моториката преди реализиране на за-
дачи с по-голяма продължителност

• използване на подпомагащи прийоми, забавен 
темп на работа

• разчленяване на сложните понятия
• използване на сетивния опит в процеса на 

преподаване, словесни (разказ, обяснение, бесе-
да), нагледни (илюстрации, показ, демонстрация) 
и практически методи (упражнение, практически и 
социални умения) и др.

• фокусираното към решения образование и т.н.
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Важни теми при работа с деца с различни по-
требности са: 

• семейното възпитание и атмосферата в семей-
ството, както и добрата връзка на педагога с роди-
телите

• увереността у децата и развитието на позитив-
на, адекватна самооценка

• саморегулацията на поведението, способност-
та да планира и реализира действията си докрай

• уважението и приемането на останалите деца 
(при деца със специални потребности, както и при 
останалите деца в класа е общовалиден и двупосо-
чен принципът за интегриране и приобщаване в ед-
наква степен по отношение на резличието)

Процесите на интегрираното/приобщаващото 
образование в класната стая са немислими без 
партньорството с родителите и семейството. В 
множество срещи с педагози и родители убедител-
но се откроиха представите на учителя за ефектив-
ни взаимоотношения с родителите, както и очаква-
нията на семейството за ролите и поведението на 
педагога.

Какво 
учителите 
очакват 

от родителите?

Какво родителите очакват 
от учителите?

Заинтересова-
ност, съпри-
частност, добро 
възпитание, 
отговорност, ак-
тивност, съдей-
ствие, отзивчи-
вост, разбиране, 
разумни компро-
миси и др. 

Търпение, мило отношение, обич 
към децата и работата, умение да 
изслушват и напътстват, да създа-
ват доверие, да провеждат инте-
ресни уроци, да дават примери от 
живота, да създават различни и за-
помнящи се часове, да стимулират 
децата да учат, да събуждат лю-
бопитство и интерес, да уважават 
родителите и техните пропуски, да 
провокират справедливост, да на-
учават децата да задават въпроси: 
„Защо, Как, Какво, Къде“.

Някои полезни напътствия 
към учителя при взаимодействие 
с родителите
Пътят към родителите понякога е конфликтен, из-

пълнен с неразбиране и дори огорчение. Привилегия 
е възможността да застанем уверено – това е силата 
да изразим своето отношение, да утвърдим своя ав-
торитет и имидж професионално и социално прием-
ливо! Някои познати моменти в ефективната кому-
никация с родителите ни гарантират успех:

• опознайте родителите: научете техните имена, 
потребности и интереси – така създавате доверие, 
посрещнете ги с усмивка

• отделете специално време и място за всяка 
среща с родителите; подгответе „нестандартна“ 
родителска среща

• предварително обмислете срещата: съберете 
факти за поведението и състоянието на ученика; 
представете накратко вашите изисквания, посъ-
ветвайте родителя как да постъпка съобразено с 
посланията на коучинга в образованието

• говорете достъпно и съответно на повода, из-
ползвайте подходяща терминология, подберете 
внимателно обръщението си в Ти или Вие форма

• бъдете конкретни, фактологични, активни; за-
давайте открити въпроси (Кога? Как точно? Къде?)

• ориентирайте се в типажа и в емоционалното 
състояние на родителя – по маниера, стила на обли-
чане, поведението (много често родителят изпитва 
неудобство, страх или гняв в очакването за критика: 
невинаги е правилно информиран; не разбира пос-
ланията на учителя за възпитанието; не притежава 
подходящ ефективен родителски стил; някои роди-
тели страдат от заболяване и т.н.) 

• придържайте се към правилата на вербална, 
невербална комуникация и избор на облекло и 
прическа; обърнете внимание на гласа си (да бъде 
мек, в ниски тонове, плътен, тих)

• въведете разговора с подходящи послания за 
детето: използвайте правилото 3:1 (3 позитивни 
послания, 1 препоръка)

• избягвайте оценяване, критика, високомерен 
тон или обидни квалификации независимо от не-
съобразително родителско отношение

• въвлечете родителя в отговорно поведение и 
отношение към ситуацията (Предлагам... очаквам 
да получа Вашата подкрепа)

• дайте възможност на родителя да изрази свое 
мнение/обратна връзка – ако е раздразнителен или 
агресивен, не приемайте реакцията му като на-
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сочена пряко към вас – изслушайте емпатично (с 
разбиране, напр. разбирам, аха... Правилно ли съм 
разбрал, че...? Мога ли с нещо да бъда полезен? 
Разбирам, мога ли сега да изразя своето мнение и 
т.н.), подканете го да изкаже съображенията си, за-
дайте въпрос: Какво конкретно имате предвид? 
Наистина ли искате отговор на този въпрос? и 
т.н.

• предложете съдействие – среща с други ро-
дители, помощ, информация за консултиране със 
специалист и т.н.

• уважавайте и пазете достойнството – своето и 
на родителя

• гарантирайте конфиденциалност (поверител-
ност) на срещата.
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Приложение 1

Педагого-психологически модели 
за стимулиране на самоконтрол 
при децата

ЗА ДА СЕ ФОРМИРАТ ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ НА УЧЕНИКА, СА НЕОБХОДИМИ: 
Единни „изисквания“ от училището, отнесени към 

„уменията за учене“ на всички деца. Демонстрация 
и окуражаване на децата: как да стоят „правилно“ на 
чина; как да организират материалите си на учебно-
то място; как да подреждат пособията си в началото 
и в края на всеки учебен час. Отразяване на стара-
нието и стремежа за ред с поощрение, привилегия 
или награда. Обособяване на места в класната стая, 
където децата могат да поставят индивидуални пред-
мети, вещи, портфолио, материали. Подреждане 
записа на дъската системно, с придържане към оп-
ределени области (за нови знания, план на урока, по-
нятия, напомняне и за домашни задачи). Осигурява-
не на достатъчно време за препис на информацията 
от дъската или запознаване с нея. Изискване за на-
личие на определени работни материали и пособия 
(листове с различни цветове, подвързии, надписи). 
Организиране на информацията в таблични форми, 
карти, диаграми. Даване на рамкирани текстове за 
допълване на информацията при инструктирането.
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ЗА ДА СЕ ПООЩРЯТ УМЕНИЯТА 
ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ВРЕМЕТО, СА НЕОБХОДИМИ:
Предупреждение навреме за предстоящи дей-

ности, срок на изпълнение и написване информа-
цията на дъската с често напомняне. Изработване 
календар на събитията и поставяне на стената в 
класната стая. Създаване на графици и списъци на 
нещата, които трябва да се направят. Съгласуване 
на общия календар с този на всяко дете.

Научаване на децата да разпознават времето и 
часа, графика и календара. Изработване на дне-
вен режим и график за класната стая (графичен, 
с рисунки и символи). Подпомагане на учениците 
да съобразяват и приоритизират (кои задачи са 
спешни и неотложни; кои са важни; кои са ва-
жни, но не спешни; кои не са важни). Демонстра-
ция как изпълнените задачи могат да се отмятат 
по списък. Разработване на по-дълги и сложни 
задачи на малки части. Помощ учениците да ор-
ганизират идеите си, като използват „подсказки“ 
(цветни листове, триещи се дъски, самоуправле-
ние/самопомощ). „Материализиране“ на успеха 
(карта на целите, списък на постиженията/колаж 
и др.).

ЗА ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ И ПОДДЪРЖА 
ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИКА, 
Е НЕОБХОДИМО:
Извикване на учениците отпред/близо до учителя 

за получаване на преки инструкции (напр. Всеки да 
излиза отпред и да идва до мен).Задават се инте-
ресни, провокативни въпроси, показват се снимки, 
разказват се кратки истории или се прочита стихо-
творение, за да се генерират дискусия и интерес към 
урока. Опит с игривост, и театралност – привличат 
вниманието и повишават интереса. Използване на 
мистерия: слага се предмет, свързан с урока, в кутия, 
чанта – начин да се накарат учениците да отгатват – 
предизвиква дискусии и писмени дейности. Прилага 
се система от различни сигнали: слухови: използва 
се звънче, пляскане или музикален фрагмент на пи-
ано, китара, устни сигнали (Стоп... Това е важно); 
зрителни: присветване с лампа, вдигане на ръката 
си (знак за учениците да вдигнат ръце и да затво-
рят уста, докато всички не замълчат и не започнат 
да внимават); рутинни фрази: Всички… Готови…; 
очен контакт: учениците трябва да виждат учите-
ля, когато говори, особено когато дава инструкции. 
За поддържане на вниманието: добра предвари-
телна подготовка и паузи при даване на инструкции. 
Отчетлив ритъм и разнообразни въпроси към целия 
клас, към двойки или индивидуален отговор при 
преподаване на урока. Намаляване на времето за го-
ворене. Използване на специализирани техники за 
задаване на въпроси (задават се отворени въпроси, 
изисква се учениците да разсъждават и се стимули-
рат критично мислене и обсъждания

Приложение 2
СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ СПОРЕД ГАРДНЪР (GARDNER)

Стил 
на учене

Предпочитания 
на детето

Технологии 
на обучение

Подходящи методи 
на преподаване

Визуален рисунки, схеми, 
пространствено 
представена ин-
формация, визуа-
лизация

графични обекти, 
мултимедийни 
презентации, си-
мулации, цветни 
стимули

видео, кино, диапозитиви, игри за въображението, лаби-
ринти, пъзели, илюстровани книги, съставяне на мемокар-
ти и флаш карти, работа със символи, картини, диаграми, 
подпомагащи запомнянето, цветни маркери, списъци с 
ключови думи, таблици, компютърни програми за онагле-
дяване, метод „Лавина“, „Снежна топка“, „Мрежата на 
паяка“, „Мозъчни карти“, „Рисуване на идеи“ 

Слухов рими, музика, 
звуци, ритми

аудио, видеофор-
мат на учебното 
съдържание

музика, песни, посещения на концерти, музикални игри, 
музикални инструменти, факти, представени под формата 
на мелодия/рими, групови дискусии, методи: „Светофар“, 
„Мозъчна атака“, „Пирамида“

Вербален писменни и разго-
ворни форми

текст, запис, ра-
бота в група

 „Дърво с решения“, „Инвентика“, „Какво би станало, ако 
... хората са еднакви“, „Въртележка“.
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Приложение 3

ВАРИАНТИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
В 5. КЛАС

2.1. Научни основания 
за разработване на учебния 
комплект

КАК ФУНКЦИОНИРА ГЕОГРАФСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ? 
Географското образование в средното учили-

ще функционира в предметна образователна 
система със свои: функции (мисия); органи-
зация по йерархични организационни едини-
ци (степени, етапи, класове) и по съдържание 
(културно-образователни области, учебни пред-
мети) със съответен хорариум; среда (външна 
среда: образователна политика, нови техноло-
гии; вътрешна среда – ресурси: нормативни, 
информационно-методологични. Предметна-
та образователна система има няколко особе-
ности. Тя е социална система – система, коя-
то организира труда на хората за решаване на 
проблеми; реална, целенасочено организирана 
система: с точно определени функции (способ-
ност да изпълнява определена дейност) в даде-
на среда и със съзнателно формирани: състав 
(елементи/компоненти), структура (връзки и 
взаимодействия между тях), организация (под-
реденост).

Функциите (мисията) на предметната образо-
вателна система на географското образование в 
средното училище са: да осъществява географ-
ската подготовка на младите хора – от 11 до 16 
(18) години като част от общообразователната им 
подготовка в средното училище; да помогне на 
учениците по-добре да разбират пространстве-
ните взаимоотношения на земната повърхност 
и характера на нейното усвояване от човека…
да се учат разумно да действат в пространството 
(Пинчмъл, Ф.) 

Предметната образователна система на гео-
графското образование в средното училище 
според Закона за предучилищното и училищно-
то образование (ЗПУО) от 1 август 2016 г. е 
организирана в основната и средната степен, в 
прогимназиалния и в двата гимназиални етапа 
от 5. до 12. клас, както е показано в Таблица 1.

Таблица 1

СТЕПЕН ЕТАП КЛАС ВИД 
ПОДГОТОВКА 

Основна Начален 
Прогимназиален

1 – 4
5 – 7 ЗП СИП

Средна Първи гимназиален
Втори гимназиален

8 – 10
11 – 12

ЗП СИП
ПП

Инструмент за управление на система на 
географското образование в средното училище 
е стратегията – тя отговаря на три въпроса:

• Каква е целта на географското образование?
• Какви са пътищата за постигане на целта? 

Това са атрибутите на обучението: съдържание-
то на географското образование (какво да се 
учи); организацията и технологията на учебния 
процес (как да се учи); контролът (как да се 
установи дали и в каква степен са постигнати 
целите). 

• Какви са ресурсите за постигане на целта? 
Те са в три групи: нормативни (учебен план, 
учебни програми…); информационно-методо-
логични (учебници, книги за учителя…) и човеш-
ки (учителят със своята професионална компе-
тентност).

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ГЕОГРАФСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ?
Главна цел на географското образование е 

да се формират основи на географската култура 
на учениците, като част от тяхната обща култура, 
за разбиране и за разумна дейност в реалното 
геопространство, в информационното прос-
транство и в киберпространството – светът 
на интернет на всички нива: глобално, регио-
нално (национално) и локално.

Ключова позиция е формирането на географ-
ска култура като личностно образование.

Особеностите на културата като модел на 
мислене, усещане и действие са: 

1) културата се придобива чрез дейност, чрез 
комуникация, не се наследява;

2) усвоява се в социален контекст – произтича 
от особеностите на социалната среда; 

3) винаги е колективно явление, т.е. предполага 
дейност в група, в екип (Хофстеде 1991: 368).

Главната цел се състои от три основни ком-
понента, своеобразни степени на нейното овла-
дяване.

Подцел 1: Да се формира географска грамот-
ност у учениците – да се усвоят базисни знания 
и умения за пространствената диференциация на 
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природата (природни компоненти, комплекси, 
региони) и пространствената организация на об-
ществото (страни, народи, политическа органи-
зация, икономически системи, региони) на трите 
географски нива: глобално, регионално (нацио-
нално), локално. 

Географската грамотност има следните особе-
ности: тя е личностно образование или овладя-
но учебно съдържание; източник на това съдър-
жание е географската наука; заема относително 
най-голям обем в учебното съдържание и най-го-
ляма част от учебното време; има сравнително 
голям относителен дял в ДОС.

Специфичното за географската грамотност в 
информационното общество е, че усвояването 
на знания започва с формирането на умения. 

В този смисъл дигиталната географска гра-
мотност може да се проявява чрез пет географ-
ски концепта (местоположение, място, взаимо-
действие, движение, райони) и чрез пет групи 
умения: 

1. Задава географски въпроси: 1.1. Разпознава 
географски спорни въпроси. 1.2. Дефинира гео-
графски проблеми. 1.3. Формулира географски 
въпроси. 1.4. Планира как да отговори на гео-
графски въпроси. 

2. Получава географска информация: 2.1. 
Локализира и събира географски данни. 2.2. Из-
ползва карти, за да събере или създаде нова ин-
формация. 2.3. Наблюдава природни и социални 
характеристики на места при полева дейност или 
в киберпространството. 

3. Организира географска информация: 3.1. 
Изработва карти като начин за организиране на 
географска информация. 3.2. Използва географ-
ска информация от различни източници, за да от-
говори на географски въпроси. 

4. Анализира географска информация: 4.1. От 
карти, аерофотоснимки, сателитни изображения, 
ГИС. 4.2. От различни източници – графики, диа-
грами, таблици, карти, текст, фотоси, документи, 
интервю. 

5. Отговаря на географски въпроси :5.1. Раз-
работва и представя географска информация. 5.2. 
Прави прогнози. 5.3. Прилага географски модели 
и обобщения. 

В контекста на постановките за географското 
образование в българското училище е важно да 
се има предвид и позицията по този въпрос на 
National Geographic Society: „Геограмотност е 
нов термин за една дългогодишна идея, състояща 
се от три компонента: взаимодействия (разбира-

не на света като система), взаимовръзки (обяс-
нение) и последици (приложения). Географската 
грамотност е способността да се използват гео-
графското разбиране и географското обяснение, 
за да се вземат дългосрочни решения през XXI 
век за здравето, околната среда и общността. 
Дали вземаме решения къде да живеем или какви 
предпазни мерки да вземем за природни опаснос-
ти, ние всички вземаме решения, които изискват 
Геограмотност през целия ни живот.1 

Подцел 2: Да се формира географска компе-
тентност за приобщаване на учениците към ге-
ографските реалности – овладяване на способ-
ност и готовност за: получаване, обработване 
и използване на географска информация чрез 
уверено и критично използване на технологиите 
на информационното общество – мултимедия, 
интернет, дигитални камери и др.; за оценяване 
и за вземане на решения с географска проблема-
тика (за местоположение, място, пространствени 
процеси, пространствени структури); за успешно 
поведение в определена ситуация при изпълнение 
на различни социални роли – в бита и в отдиха, на 
работното място, при самообразование.

Подцел 3: Да се формират модели на поведе-
ние у учениците за разумно взаимодействие с 
географската среда (адаптиране, изменение, 
преобразуване) при изпълнение на различни со-
циални роли, в посочените три области. 

Подцел 4: Да се формира ценностна ориен-
тация (отношения и стойности) – интерес към 
географското знание и познание, светогледни и 
нравствено-естетически ценности, които ста-
ват мотив, норма и критерий за разбиране и за 
разумна дейност в географското пространство. 

НА КОИ ПОСТАНОВКИ СЕ ОСНОВАВА 
ФОРМУЛИРАНЕТО НА ЦЕЛТА НА 
ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ? 
Целта е нормативно съждение, описание на 

желания резултат, на продукта от образова-
нието; отразява изменението в поведението на 
учениците, което се очаква в резултата от обуче-
нието (Бенетс, Т.)

В съответствие с организацията на систе-
мата на географското образование целите са 
формулирани в различни нормативни документи, 
както следва: 

• целите на учебния предмет география и 
икономика − в ДОС за учебно съдържание); 

1 http://education.nationalgeographic.com/education/media/
what-is-geo-literacy/?ar_a=1
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• целите на прогимназиален и на гимназиален 
етап − в ДОС за учебното съдържание в общо-
образователната подготовка и ДОС за учебното 
съдържание в профилираната подготовка; 

• целите на клас − в учебната програма по 
география и икономика за… (в частта „Кратко 
представяне на …“); 

• целите по области на компетентност 
(това са целите на раздел в учебника) − в учеб-
ната програма по… (в частта „Очаквани резулта-
ти“ от обучението за постигане на общообразо-
вателна подготовка в края на класа);

• целите на урок − в учебната програма по…
(в частта „Съдържание – компетентности като 
очаквани резултати от обучението“).

МАТРИЦА на отношението между степените на географска култура и нива на усвоеност1

Ниво на постигане 
на целта 
Степен 

на главната цел

Репродук-
тивно зна-

ние
Продуктивно знание Приложение, пренос 

на знания
Творческо 
прилагане,
на знания

Знаене Разбиране Приложение Анализи-
ране

Синтези-
ране Оценяване

1. Грамотност
1.1. Знания:
1.1.1. Теоретични
1.1.2. Емпирични
1.1.3. Методологич-
ни
1.1.4. Аксиологични
1.2. Умения за обра-
ботване на инфор-
мация:
1.2.1 получаване 
1.2.2. интерпрети-
ране 
1.2.3. представяне 
1.2.4. генериране 
(създаване на нова)
1.2.5. комплексно

назовава
определя
описва
изброява
посочва 
(съществе-
ни призна-
ци)
дефинира
преразказва

обяснява
посочва 
пример
идентифицира 
(разпознава)
анализира (чете 
карта)
абстрахира (по-
сочва съществе-
ното)
сравнява
класифицира
интерпретира
парафразира
доказва 
измерва
преобразува
разширява

променя
свързва 
използва
наблюдава 
ориентира се 
локализира 
(определя 
местоположе-
нието)
определя
изчислява
характеризира
изработва
моделира
демонстрира
модифицира

различава
диферен-
цира
определя

прави 
обобщени 
съждения
категоризи-
ра съотнася 
към при-
знак
комбинира

1. Компетентност
1.1. Оценява
1.2. Взема решение

проектира събира и 
анализира 
информа-
ция

прогнозира взема решение:
– идентифицира 
проблем
– събира и ана-
лизира инфор-
мацията
– генерира ал-
тернативи
 (хипотези)
– избира алтер-
натива

1  Гайтанджиева, Р. Стратегия на географското образование в средното училище при новите реалности. Издателска къща 
„Анубис“, С., 2000, с. 254 – 255.

Така формулираните цели образуват „дървото 
на целите“, което постига субординация (съпод-
чиненост) чрез конкретизиране на целите.

Така на най-ниското ниво (цели на урок = очак-
вани резултати) се постига разширено описание 
на резултата, което включва: 

1) очакваното поведение (поведенски термин 
или глагол); 2) условията, при които то да бъде 
наблюдавано; 3) критерия за успешност 

Методиката за постигане на разширено описа-
ние на целта предполага използване на следната 
матрица.
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КАКВИ СА ПЪТИЩАТА ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА ЦЕЛТА? СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
(КАКВО ДА СЕ УЧИ), ИЛИ УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ 
Съдържанието на образованието е много-

степенен модел на социалната поръчка, който 
в предмета на дидактиката е една от характе-
ристиките на обучението – съдържателната 
страна на обучението

Съдържанието на образованието се фор-
мира под влиянието на един глобален източ-
ник – културата, въплътена в социалния опит 
на обществото и няколко групи фактори: це-
лите на обществото, видовете дейност, на-
уката.

Функциите на учебното съдържание са 
поне три: 1) постигане на целите на обуче-
нието чрез последователно въвеждане на отдел-
ни части на учебния материал и 2) формираща 
функция, която се определя: 2.1) от гносеоло-
гичната стойност на знанията, 2.2) от организа-
цията на учебния материал, 2.3) от преместване 
на тежестта от усвояване на знания към форми-
ране на способности на личността чрез конкрет-
ни научни знания с висока степен на обобщеност 
и висока познавателна стойност; 3) организи-
ращата функция означава, че от характера на 
учебното съдържание произтичат много реше-
ния за учебния процес в технологичен план.

Равнища на учебното съдържание:
На равнище учебен предмет или макрострукту-

ра географското образование се осъществява:
• в две от 9-те културно-образователни об-

ласти: Природни науки и екология и Общест-
вени науки и гражданско образование;

Ниво на постигане 
на целта 
Степен 

на главната цел

Репродук-
тивно зна-

ние
Продуктивно знание Приложение, пренос 

на знания
Творческо 
прилагане,
на знания

Знаене Разбиране Приложение Анализи-
ране

Синтези-
ране Оценяване

2. Модели на пове-
дение
2.1. Изпълнява 
готови модели
3.2. Конструира мо-
дели

избира пове-
дение
задава въпро-
си
дискутира
проектира
изследва

изразява мне-
ние:
– приема
– поддържа
– отхвърля
– критикува
– избира
– предлага
– оспорва
– аргументира
– защитава

• в четири учебни предмета с интердисци-
плинарни и интегративни функции: околен 
свят (1. и 2. клас), човекът и природата (3. и 4. 
клас), човекът и обществото (3. и 4. клас), свят 
е личност.

• в самостоятелен учебен предмет: Геогра-
фия и икономика (5 – 12. клас). 

На равнище учебен материал учебното съдър-
жание се представя от компонентите на съдържа-
нието − водещи идеи, знания, начини за дейност. 

Водещите идеи са обобщени съждения, които 
обединяват всички останали компоненти на учеб-
ното съдържание (понятия, закономерности…) и 
стават „квинтесенция“ на научни, дидактически и 
житейски истини.

Знанията са отражение на външния свят; иде-
ално възпроизвеждане на обективната дейст-
вителност в езикова форма. Те са четири вида: 
теоретични, емпирични, методологични, аксиоло-
гични.

Теоретичните знания отразяват вътрешните 
съществени признаци и свойства на географски-
те обекти, процеси, явления. Едни от теоретич-
ните знания са закономерностите. Те отразя-
ват съществените, повтарящи се и относително 
устойчиви връзки и отношения между географ-
ски обекти, процеси, явления. Закономерностите 
може да се класифицират по два признака: 1) съ-
образно науката се отнасят за диференциацията 
на природата, за организацията на обществото, за 
взаимодействието на човека с природата; 2) съ-
образно с обхвата си са: глобални, регионални, 
локални.

Емпиричните знания са резултат от сетивното 
познание. Те са представи (на въображението, на 
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паметта, картографски…) и факти – нещо реално, 
неизмислено – отнася се до миналото или настоя-
щето, никога за бъдещето: географска номенкла-
тура – имена на единични обекти или таксони; ге-
ографски данни – количествени характеристики; 
термини и имена, свързани с открития, събития.

Методологични знания показват КАК се 
изучават фундаменталните теми и КАК се от-
говаря на специфичните географски въпроси 
(правила, указания).

Аксиологичните знания разкриват значения, 
стойности на пространствена структура или про-
цес, на местоположение. Те показват процедури 
за оценяване, напр.: 1) спрямо какво се опреде-
ля значението (или се прави оценката); 2) какви 
са границите на оценката – от… до…; 3) какви 
са интервалите/степените на оценката.

Начините за дейност се: умения, компетент-
ности, модели на поведение. 

Умения
Класификация на умения-
та според дейността за 
използване на информа-
ция: 

За получаване на инфор-
мация

За интерпретиране на 
информация

За представяне на ин-
формация 

За генериране (създаване 
на нова) информация 

Специфични за обучение-
то по география умения 

Получава географска ин-
формация 

Анализира географска 
информация 

Отговаря на географски 
въпроси 

Организира географска 
информация 

Задава географски въ-
проси 

Компетентности 
Географската компетентност като „мул-

тисензорна комуникационна компетентност е 
способност и готовност да се получава, обра-
ботва и използва географска информация чрез 
уверено и критично използване на технологиите 
на информационното общество – мултимедия, 
интернет, дигитални камери и др., при оценява-
не и вземане на решение за успешно поведение 
в определена ситуация“. 

Дигиталната компетентност – „уверено и 
критично използване на технологиите на инфор-
мационното общество“ при: търсене, събиране, 
използване (създаване, организиране, разпозна-
ване на уместното от неуместното, съществено-
то от несъщественото, реалното от виртуалното) 
на електронна информация.

• използване на подходящи средства (презен-
тации, графики, чатове, карти) за създаване, пред-
ставяне или разбиране на сложна информация;

• търсене и достъп до уеб сайт и използване 
на интернет базирани услуги като дискусионен 
форум и електронна поща (е-mail);

• използване на ИКТ за развитие на критично 
мислене, творчество и иновации в различен кон-
текст в дома, при отдиха и на работното място.

В Международната харта на географското 
образование (МХГО) са определени комплекси-
те базисно географско съдържание: 

Декларативно знание – знание „какво“ – 
знание за географски факти и понятия, за връз-
ки между понятия. Това е теоретично или ем-
пирично знание.

Процедурно знание – знание „как“. Това е 
методологичното знание и показва КАК се 
изучават фундаменталните теми и КАК се от-
говаря на специфичните географски въпроси: за 
местоположение (абсолютно и относително) – 
къде (методологично знание); структура – как-
во (теоретични или емпирични знания за обекта) 
– общи или единични понятия (съществени 
признаци на обекта) и умения за прилагането им. 

Стратегическо знание – знание „защо“ – 
демонстрира навици за самоорганизация и ме-
тапознание при изучаване на: процес – защо 
– генезис (закономерности); къде би могло…– 
прогноза (аксиологично знание).

КАКВИ СА ПЪТИЩАТА ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА ЦЕЛТА? ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
(КАК ДА СЕ УЧИ) 
Учебният процес по география е: „взаимо-

действие между двата субекта – учител и 
ученик/ученици в условията на локалната кул-
турно-образователна среда (култура на взаимо-
отношенията в училище, образователно ниво на 
учениците, компетентност на учителя) за пости-
гане на конкретни цели движение от учебен про-
блем към решен учебен проблем“ (Гайтанджиева 
2000: 46). Посочените характеристики се проявя-
ват при прилагането на съответни правила:

1. Познаване, разбиране на целта и стремеж за 
постигането Ӝ чрез формулирането и присъстви-
ето Ӝ във всяко задание.

2. Информиране за (не)успех на извършени 
дейности чрез осигуряване на набор от задачи, 
определяне на времето за решаване, на критерии 
за самооценка, както и на инструмент за само-
оценяване – рубрика.
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3. Темпът на учене е функция от информацията 
за успех или неуспех и от мотивацията.

4. Чрез ситуации за обмен на изработените 
продукти се осигуряват: подкрепа за положител-
ните резултати и предупреждение за лошите.

5. Задачите са в съответствие с показателите 
на изследването. 

6. Поддържането на средното равнище на мо-
тивация (активност) осигурява най-висок успех. 
Постиженията зависят от знаенето и спазването 
на правила.

Технологизирането на учебния процес се 
осъществява по различни начини:

Последователно изпълнение на взаимнообу-
славящи се процедури, които водят до пости-
гане на целта. Напр. етапите на формиране на 
умения – изграждане на ориентировъчна основа 
(правило); материален етап; външноречеви етап; 
вътрешноречеви етап; идеален етап. Акцентът е 
върху структурата на процеса – правилото, ин-
варианта.

Основна единица при технологизирането 
на учебния процес е учебната ситуация за 
постигане на целта. Акцентът е върху опти-
малното съчетаване на атрибутите на образова-
телния процес – методи, форми, средства в учеб-
на задача.

 Обединяване на първите два аспекта – фор-
мира се пълният модел на образователната тех-
нология. 

Образователната технология представля-
ва процесуално-действената, организацион-
но-функционалната страна на образователната 
дейност – от целите и мотивите, чрез съдържа-
нието, методите, средствата и условията – до 
оценката на резултатите.

Образователната технология може да се оп-
редели като своеобразно приложение на идеи от 
философията на конструктивизма за ученето и 
конкретизирането им в инструктивен модел или 
дизайн на учене:

1. Целите се формулират от ученика при под-
крепата на учителя, провокиращ любопитство и 
интерес към проблема, който ще се изучава. 

2. Ученикът има централна роля в процеса на 
учене, включително и при контрола. 

3. Учителят изпълнява ролите на ръководи-
тел, наблюдаващ и контролиращ, координатор, 
съветник, треньор, обучител.

4. Акцентът се поставя върху конструирането 
на знанието, а не върху възпроизвеждането му. 

5. Усвоените вече знания, ценности и нагласи 
се използват в процеса на конструиране на но-
вото знание. 

6. Ученето на нещо ново или опитът да се раз-
бере нещо познато е нелинеен процес, типичен 
при използването на уеб и ГИС, а при определе-
ни ситуации – и за презентационната техноло-
гия с Power Point.

7. На учениците се осигурява възможност „да 
се научат да учат“ при изпълнението на мно-
жество задачи, което създава среда за метапоз-
нание, самоанализ, самоконтрол, саморефлексия. 

8. Учебните ситуации (средата, уменията, съ-
държанието и задачите) са реалистични, автен-
тични, провокиращи любопитство и интерес. 

9. Акцент се поставя върху решаването на про-
блеми, а изследването е подходящият подход. 

10. Конструктивната дейност се извършва ин-
дивидуално и чрез социални взаимодействия и 
сътрудничество. 

11. Съвместното учене е благоприятно за 
създаването на възможности за представяне и 
аргументиране на различни мнения по избрани 
начини.

12. Грешките се приемат като друга гледна 
точка към вече конструираното знание. 

13. Оценяването е автентично и преплетено 
едновременно с преподаването и ученето. 

В тази ситуация е благоприятен фактът, че 
през последните години в обучението по геогра-
фия доказа своята продуктивност технологи-
ята на структуриране и ситуиране на урока 
(Гайтанджиева 2000: 160 – 164), която експли-
цитно съдържа повечето от посочените идеи без 
шестата. Тя е и специфичната в контекста на ин-
тегрирането на ИКТ в обучението по предмета.

Една от образователните технологии е за 
формиране на понятията в обучението по гео-
графия. Тя включва: 1) разбиране и усвояване 
съдържанието (съществените признаци) на по-
нятието и свързаните с него представи; 2) фор-
миране на умения за прилагане на понятията; 3) 
изграждане и осмисляне на системи понятия.

Формирането на общи понятия включва: 1) 
разчленяване на съществените и несъществените 
(променливи) признаци. 2) съпоставяне, проти-
вопоставяне, съотнасяне на близки понятия за 
разграничаването им; 1.3) разкриване и усвоява-
не на условния код на понятието 

Формирането на единични понятия: съдър-
жанието на единичното понятие има двуслоест 
строеж.
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Изграждане и осмисляне на системи поня-
тия: 1) разкриване и осъзнаване на структуро-
образуващите връзки между понятията; изводи 
за цялост на системата от понятия; 2) разкриване 
и осъзнаване мястото на системата в по-висше-
стоящата система

Формиране на умения в обучението по гео-
графия – етапи: 2.1) изграждане на ориентиро-
въчна основа – какво, защо и как (правило) ще се 
прави; 2.2) изпълнителска дейност: материален, 
външноречеви, вътрешноречеви, идеален етап; 
2.3) контрол и регулиране.

Какво е методът на обучение – система от 
правила за педагогическо взаимодействие, коя-
то е детерминирана от принципите на обуче-
нието, на чиято основа учителят и учениците 
избират начини и пътища за конкретни дейст-
вия, водещи към достигане на поставената цел. 

Класификации на методите на обучение
Какви класификации на методите на обучение 

има?1

Признаци Видове методи
Източник на информация Словесни

Нагледни
Практически

Познавателна дейност на 
ученика

Обяснително-илюстрати-
вен
Репродуктивен
Проблемно изложение
Частично-търсещ
Изследователски

Интеракция – организира-
но взаимодействие

Ситуационни
Дискусионни
Опитни (емпирични) ме-
тоди

Класификация на методите на обучение?
1. Признак: 3. Интеракция – органирано взаи-

модействие
Интерактивни методи и техники

Ситуационни Конкретни ситуации
Казус
Ситуация
Игра
Ролева игра

1 Кънчев, Д. Научно-методически основи на обучението 
по география в българското училище. С., Тилия, с. 124
III курс – история и география, география и биология; РО; 
Методика на обучението по география – доц. д-р Даниела 
Ангелова

Интерактивни методи и техники
Дискусионни Анкета

Беседа
Брейнсторминг
Дискусия
Обсъждане
Дебат

Опитни (емпирични) Метод на проектите
Експеримент
Моделиране

• Какви са пътищата за постигане на целта? 
Контролът (как да се установи дали и в каква 
степен са постигнати целите) 

ЗА КОНТРОЛА – КАТО ТРЕТИ НАЧИН 
(ПЪТ) ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ – 
ВИЖ ЧАСТ III.
Какви са ресурсите за постигане на целта? Те са 

в три групи: нормативни (ДОС, учебен план, учеб-
ни програми…); информационно-методологични 
(учебници, книги за учителя…) и човешки (учите-
лят със своята професионална компетентност).

ИНТЕРАКТИВНА УЧЕБНА СРЕДА
Новият век изисква прилагане на нови, гъвка-

ви, атрактивни и разнообразни методи и подхо-
ди в обучението. Нова организация на времето 
и пространството както за учителя, така и за 
ученика. Основен въпрос, на който успешният 
преподавател трябва да търси непрекъснато от-
говор, е: „Как да се създаде среда, която гаран-
тира ефективна организация на класната стая и 
качествен учебен процес, или т.нар. интерактив-
на учебна среда.

Интерактивната учебна среда се характери-
зира с прилагане на различни подходи за учене, 
насочени в две посоки – 1) ориентирана към 
ученика и 2) система, базирана на технологи-
ите. Когато двата подхода успешно се комбини-
рат, се достига до високо ниво на интерактивно 
взаимодействие и ефективност в образовател-
но-възпитателния процес. 

За да се създаде интерактивна образовател-
на среда, е важно участниците в процеса на 
обучение да се мотивират. Мотивирането за 
дадена дейност е от съществено значение. В обу-
чението то е движеща сила и е пряко свързано с 
оценяването на постиженията на учениците.  

За учителя мотивите са свързани с постигане на:
• по-високо качество на постигнатото – реали-

зиране на целите, задачите и очакваните резул-
тати
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• активност, самостоятелност, нова култура на 
подготовка и професионално общуване

• новаторски идеи и творчески търсения
• оценка и самооценка, критичност, гъвкавост
Обучаваните също съзнават полезността на 

прилагането на интерактивните методи. Моти-
вацията е свързана с възможности за:

• включване в интересна за тях дейност, с по-
вече динамика и възможност за контакти помеж-
ду им, например работата по групи

• установяване на партньорски отношения в 
класа, например, при прилагане на метода на ро-
левите и стимулационните игри и др. 

• приемане позицията на другия – в действия-
та, мисленето, без конформизъм и безкритично 

• изява на творчество, на общоинтелектуални 
и специфични способности

• изява пред класа, пред групата
• формиране на лидери
• оценяване на резултатите и постиженията – 

индивидуално, групово, общокласно и т.н.
• повишаване на интереса чрез участия в раз-

лични форми на обучение и изготвяне на различ-
ни материали – учебни проекти, презентации, 
модели и др.

Създаването на интерактивна среда е не-
разделна част от ефективното педагогиче-
ско планиране. Тя е резултат от подготовката 
на учителя и е белег за иновативен модел на 
урок. Учителите планират и реализират часовете 
си на базата на нормативно утвърдени материали 
за учебно съдържание – програми, наредби, но 
използват и прилагат богата палитра от учебни 
ресурси – допълнителна литература, електрон-
ни ресурси, аудиовизуални средства и много 
др. Интерактивната среда изисква „физическо“ 
аранжиране на стаята или кабинета – дизайн, 
който подпомага протичането на учебния час, 
който позволява достъп до различни материали, 
използване на мултимедия, електронна дъска, 
постери, флипчарт и различни дидактически ре-
сурси и средства. Класната стая трябва да е така 
организирана, че да се осигурява лесен и бърз 
достъп до ресурсите, средствата и пособията как-
то от учениците, така и от учителя.

2.2. Нормативни основания 
за разработване на учебния 
комплект

Разработеният учебен комплект – учебник, 
книга за учителя, тетрадка, електронен учеб-
ник е в съответствие с постановки от различ-
ни нормативни документи на МОН.

Националната стратегия за учене през це-
лия живот (НСУЦЖ), която определя стра-
тегическата рамка на държавната политика за 
образование и обучение в периода 2014 – 2020 
г., насочена към постигането на европейската 
цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж… „Интелигентният и приобщаващ рас-
теж зависи от действията, предприемани в рам-
ките на системата за учене през целия живот, 
насочени към развиване на ключови компетент-
ности и постигане на определено качество на 
резултатите от обучението в съответствие с по-
требностите на пазара на труда.“ Това разбиране 
предопределя една по-съвременна концепция за 
съдържанието на училищното образование у нас, 
основана на изместване на приоритета от факто-
логичното знание към компетентностите. В този 
контекст се преосмисля ролята на знанието като 
отправна точка на промените в българското об-
разование през ХХI век. Днес то вече не е значи-
мо само за себе си, а преди всичко се търси него-
вата универсалност и практическа приложимост. 
Този факт сам по себе си дава нови ориентири 
за подобряване на качеството на образование 
чрез модернизиране на учебното съдържание и 
извеждане на съвременните ключови компетент-
ности като основен фактор на промяната. Всичко 
това е отразено в сега действащата нормативна 
уредба, както следва:

ЗПУО (ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 
1.08.2016 г.)

Учебна програма по география и икономи-
ка (Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г.) 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г.)
Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г.)
Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г.)
Наредба № 11 от 1 септември 2016 г.)

Културно-образователна област „Общест-
вени науки и гражданско образование“ ин-
тегрира учебни предмети (роден край, човекът и 
обществото, история и цивилизации, география и 
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икономика, предметен цикъл „Философия“ (пси-
хология и логика, етика и право, философия, свят 
и личност) , които имат водеща роля в развитието 
на социалната култура на учениците и в реали-
зиране на гражданската мисия на образованието. 
Чрез усвояване на най-значимите постижения на 
социалното познание (история, география, ико-
номика, етика, право, философия) учениците се 
подготвят за по-добро ориентиране, адаптиране 
и реализиране в съвременното демократично об-
щество; развиват уменията си за активно граж-
данско участие в социалния живот в условията на 
културно многообразие и глобализация.

Учебният предмет география и икономика 
подготвя учениците да се ориентират в простран-
ствените измерения на най-важните проблеми на 
съвременността. Учениците изучават делението 
на земната повърхност на региони и влиянието 
на географския фактор за тяхното образуване и 
развитие; запознават се със значението на при-
родните и социалните ресурси за развитието на 
икономиката; разглеждат териториалните систе-
ми, формирани в резултат от взаимодействието 
на човека и обществото с природата; изучават 
географската основа на проблемите и конфли-
ктите на съвременния свят – в глобален, регио-
нален, национален и локален обхват. Учебният 
предмет запознава учениците с географските 
предпоставки на евроинтеграцията и превръща-
нето на България в част от европейското иконо-
мическо, политическо и културно пространство.

ДОС за познавателните книжки, учебниците и 
учебните помагала в Наредба № 6 от 30 ноември 
2015 г. за познавателните книжки, учебниците 
и учебните помагала (ДВ, бр. 94 от 4 декември 
2015 г.), в който е определено следното:

Чл. 19. (1) Съдържанието на учебника по уче-
бен предмет от общообразователната подготовка 
трябва да отговаря напълно на съответната учебна 
програма по отношение на учебното съдържание 
(теми, компетентности като очаквани резултати от 
обучението по съответните теми, нови понятия)

Чл. 24. Съдържанието на електронния ва-
риант на учебник по учебен предмет или модул 
трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да 
съответства на теми и на очакваните резултати 
към тях от учебната програма; 2. да допринася 
за активиране и мотивиране на учениците; 3. да 
включва с образователна цел различни медийни 
формати, като текст, изображения, видеозапис, 
аудиозапис, анимация, симулации и др., които 
не могат да бъдат представени в печатното изда-
ние на учебника; 4. да стимулира взаимодействие 
между участниците в учебния процес; 5. да под-
помага използването на разнообразни методи-
чески решения и учене чрез практика; 6. да дава 
възможност за самооценяване на постиженията 
на учениците.

В учебната програма са определени очакваните 
резултати, учебното съдържание, типовете уроци, 
видът на оценяването и са разпределени, както е 
показано в таблицата.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
В КРАЯ НА КЛАСА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ТИПОВЕ УРОЦИ ОЦЕНЯВАНЕ

Области на 
компетент-

ности

Знания, умения, 
отношения

Теми Очаквани 
резултати 
(дейност 
и съдър-
жание) 

Осн. 
понятия

НЗ
30

Д-ст
10

Пр
3

Об
3

К-л
5

Текущо: 
Уст.

Писм.
Практ.

Контр 
Раб.

В урока
Дом.р.

Проекти
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3. ФОРМИ И МЕТОДИ 
НА КОНТРОЛ

Контролът в обучението 
по география

I. Същност
II. Функции 
III. Контролен цикъл 
IV. Основни параметри на контролната дей-

ност:
1. Вид
2. Цел
3. Съдържание
4.Технология на контрола
4.1.Форма на организация − индивидуална, 

групова, общокласна
4.2.Начин на представяне − устно, писмено, 

практическо, комбиниран
4.3.Инструментариум 
4.4. Методика на оценяване
4.4.1. Специфични методи и форми за оценява-

не на постиженията на учениците 
4.4.2. Инструменти за оценяване и самооценява-

не. 
4.4.3. Изисквания за оценяване на постижения-

та на учениците, определени в учебната програма 
5. Методика на осъществяване на контрола – в 

урока или в учебно занятие за контрол

I. Същност на контрола „една от основните 
дидактически задачи в процеса на обучението“ 
(Р. Гайтанджиева)

II. Функции. 
Управленска – контролът дава информация 

как протича образователният процес за постига-
не на очакваните резултати: 

– дали се постигат целите (положителна об-
ратна информация), 

– или има отклонения (не се постига резултат).  
Тази информация е аргумент за учителя да 

въздейства върху образователния процес, т.е. да 
управлява.

Така се осъществява т.нар. „контролен цикъл“ 
и мотивираща функция.

III. Контролен цикъл – (четири процедури). 
При липса на една от тях той не изпълнява своето 
предназначение:  

3.1. Подготовка (планиране) на контрола

3.2. Осъществяване (проучване на състояние-
то): установяване на резултати

3.3. Анализ на резултатите и оценяване (диаг-
ностициране) – установяване съответствието 
на резултатите с целите (възможни са три 
варианта: абсолютно съвпадение (Р=Ц); + от-
клонение (Р>Ц); – отклонение (Р<Ц) 

3.4. Регулиращо въздействие
Основни параметри на контролната дейност:
Субекти и обекти. Обект – лицата, към които 

е насочен (ученици и др.) По-големият обхват на 
обекта прави резултата по-представителен.

Субект – лицата, които го осъществяват (учи-
тел, директор, експерт), могат да бъдат и самите 
ученици в условия на самоконтрол. 

1. Вид според честотата на провеждане:
• текущ – урочен (с голяма честота); теку-

щият контрол може да заема различно място в 
макроструктурата на урока. 

• периодичен – на входа, тематичен – на изхо-
да (през определен период от време), периодич-
ният контрол (учебно занятие за контрол) включ-
ва следните компоненти:

 – обявяване на темата и мотивиране на дей-
ността (кога, защо, как)

 – инструктаж
 – самостоятелна работа, изпълнение на зада-
чите

 – анализ и коментар на резултатите 
 – оценяване
 – регулиращи въздействия

2. Цел на контрола – формулира се в съответ-
ствие с функциите на контрола:

1. Да се установят резултатите от обуче-
нието… (управленска функция). 

2. Да се затвърди умението за самоконтрол и 
за самооценяване; да се стимулират нагласи за 
участие в коментар на резултатите (мотиви-
раща функция).

3. Съдържание на контрола – съвпада със 
съдържанието на очаквания резултат или на стан-
дарта

3.1. Аспекти на учебното съдържание (зна-
ния, умения и компетентности)

3.2. Видове прояви на знанията
Както е известно от теорията и практиката на 

оценяването, има различни прояви на усвоените 
знания и различни подходи за проверката им като 
репродуктивност, продуктивност и творческо 
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прилагане на знанията, уменията и компетенци-
ите.

Репродуктивното знание се проявява, когато 
се:

• изброяват факти
• дефинират понятия
• изразяват принципи или закономерности
• формулират закони или закономерности
• възпроизвеждат формули и др.
Проявите на продуктивното знание пък са 

следните:
• осмисляне на фактите
• опериране с понятията
• разбиране на принципите
• прилагане на законите
• умение да се прилагат пряко отделни знания 

за решаване на сравнително прости задачи, про-
блеми.

По-висша степен на усвояване на знанията са 
техните приложения, преносът им при реша-

ване на различни задачи. Към тази категория мо-
жем да отнесем:

• уменията за анализ и синтез;
• оценяването на ситуации и проблеми;
• защита на цялостна концепция, теза;
• умение да се прилагат знания от различни 

области с цел да се реши сложен проблем.
Най-висшата степен на усвояване на знанията 

се проявява в творческото им прилагане, което 
се изразява в:

• умения да се проблематизира
• правене на изводи и предположения при не-

достиг на информация
• подбор на адекватни методи за изследване
• нетрадиционна интерпретация на резултати
• избор на нетрадиционни подходи към реша-

ване на проблеми и разкриване на
• противоречия
• предлагане на алтернативни решения
• преценяване на риск

3.3. Матрица на отношението между степените на географска култура и нива на усвоеност, 
изразено в поведенски термини1

Ниво на постигане 
на целта 
Степен 

на главната цел

Репродук-
тивно 
знание

Продуктивно знание Приложение, 
пренос на знания

Творческо 
прилагане, 
на знания

Знаене Разбиране Приложение Анализи-
ране

Синтези-
ране Оценяване

1. Грамотност
1.1. Знания:
1.1.1.Теоретични
1.1.2. Емпирични
1.1.3. Методологични
1.1.4. Аксиологични

1.2 Умения за обра-
ботване на информа-
ция:
1.2.1. получаване 
1.2.2 интерпретиране 
1.2.3. представяне 
1.2.4. генериране (съз-
даване на нова)
1.2.5. комплексно

назовава
определя
описва
изброява
посочва 
(съществе-
ни призна-
ци)
дефинира
преразказ-
ва

обяснява
посочва 
пример
идентифицира 
(разпознава)
анализира 
(чете карта)
абстрахира 
(посочва съ-
щественото)
сравнява
класифицира
интерпретира
парафразира
доказва 
измерва
преобразува
разширява

променя
свързва 
използва
наблюдава 
ориентира се 
локализира 
(определя 
местоположе-
нието)
определя
изчислява
характеризира
изработва
моделира
демонстрира
модифицира

различава
диферен-
цира
определя

прави 
обобщени 
съждения
категори-
зира
съотнася 
към при-
знак
комбинира

1  Гайтанджиева, Р. Стратегия на географското образование в средното училище при новите реалности. Издателска къща 
„Анубис“, С., 2000, с. 254 – 255.
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Ниво на постигане 
на целта 
Степен 

на главната цел

Репродук-
тивно 
знание

Продуктивно знание Приложение, 
пренос на знания

Творческо 
прилагане, 
на знания

Знаене Разбиране Приложение Анализи-
ране

Синтези-
ране Оценяване

2. Компетентност
2.1. Оценява
2.2. Взема решение

проектира събира и 
анализира 
информа-
ция

прогнозира взема реше-
ние:
– иденти-
фицира 
проблем
– събира и 
анализира 
информа-
ция
– генерира 
алтерна-
тиви
(хипотези)
– избира 
алтернатива

3. Модели на поведе-
ние изпълнява 
3.1. Готови модели
3.2. Конструира 
модели

избира поведе-
ние
задава въпроси
дискутира
проектира
изследва

изразява 
мнение:
– приема
– поддържа
– отхвърля
– критикува
– избира
– предлага
– оспорва
– аргумен-
тира
– защитава

4. Технология на контрола
4.1. Форма на организация − индивидуална, 

групова, общокласна
4.2. Начин на представяне − устно, писмено, 

практическо, комбиниран
4.3. Инструментариум 

ВИДОВЕ ЗАДАЧИ СПОРЕД ФОРМАТА 
НА ОТГОВОРА
СЪС СТРУКТУРИРАН ОТГОВОР
Със структуриран изборен отговор
– условие на задачата: твърдение и въпрос, на-

пример: зад. 4 – отг. А Б В Г, условие – твърде-
ние или въпрос и възможни отговори: 1. 2. 3. 4., 

условие и отговори – комбинация от 4-те твър-
дения

А. 1 и 2   Б. само 2 
В. 1, 2 и 3   Г. всички са верни

Със структуриран отговор за съотнасяне
– свържете със стрелки, за да се получи вярно 

определение (закономерност)
– посочете пример за…
– запишете цифрите на верните отговори
А – 1  Б – 4  В – 2  Г – 3
– групирайте
А – 1, 3, 5   Б – 2, 4
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Със структуриран отговор 
Отбележете с + и с – верни, неверни твърде-

ния
Подредете в правилна последователност
Със свободен отговор
Свободен къс „Какво е изобразено на схема-

та?“ „Как се нарича?“ „Запишете“
Свободен разширен 
В описанието на … попълнете липсващи думи 

в текста.
В описанието на … открийте грешни думи и ги 

коригирайте. 
Какво е …? Довършете определението.
Какво е …? Докажете отговора си чрез схема.
Описана е ситуация…
Мотивирайте отговора си в 1 – 2 изречения.

Текст + фигура
Въпрос 1
А. факт + 
    обясн.
Б. 
В.
Г.

Въпрос 2
Св. отг.

Въпрос 3
На кой въпр. 
се отг. с 
изсл.?
а – да – не
б – да – не

Правила за съставяне на набор от задачи 
или тест

1. Всички задачи да са от един и същи вид. 
Ако е невъзможно, то наборът от задачи или 
тестът да се раздели на няколко основни блока 
(items).

2. Задачите да са независими една от друга.

Формулиране на задачи1

ФОРМУЛИРАНЕ 
НА УСЛОВИЕТО

ФОРМУЛИРАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА ОТГОВОРИ

Със структуриран отговор
Със 

свободен 
къс 

отговорЗадачи с изборен отговор 
за идентифициране

Задачи с отговор 
за съотнасяне

1. Проблемът, върху който е фо-
кусирана задачата, трябва да е 
зададен в нейното условие.

2. Търсете максимално кратки 
формулировки.

3. Избягвайте негативните фра-
зи и отрицателните съждения в 
условието на задачата.

4. Въпросителната форма при 
формулиране на условието е за 
предпочитане пред недовърше-
ното изречение.

5. Визуалното оформление на 
задачата трябва да съдейства за 
нейното бързо и лесно възпри-
емане.

1. Използвайте такъв формат на задача-
та, при който има само един верен или 
точен, пълен отговор.

2. При наредбата на отговорите след-
вайте тяхната логическа последовател-
ност.

3. Отговорите трябва да имат приблизи-
телно еднаква дължина и да са хомоген-
ни по своя характер.

4. Позицията на верния отговор трябва 
да варира на принципа на случайността.

5. Използвайте атрактивни дистракто-
ри.

6. Избягвайте думи или фрази, които 
могат да играят ролята на ключ при от-
криване на верния отговор.

1. Съдържанието на 
отговорите е предста-
вено в две колони.

2. Съдържанието на 
всяка колона трябва 
да е хомогенно.

3. Елементите от вся-
ка колона се подреж-
дат в оптимален ред.

4. На всеки елемент 
от едната колона НЕ 
трябва да съответства 
САМО един елемент 
от другата колона.

1 http://www.factmonster.com/atlas/index.html; http://geography.about.com/library/blank/blxindex.htm?nl=1, 
http://www.kengeo.com/
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4.4. Методика на оценяване
4.4.1. Специфични методи и форми за оце-

няване на постиженията на учениците 
В практиката на изпитване в университетите и 

в училище за съжаление най-често обект на про-
верка и оценка е репродуктивността на знани-
ята. Това се постига чрез:

• обективен тест;
• писмено или устно възпроизвеждане на зна-

ния в дадена област и др.
Продуктивността на знанията може да се 

провери чрез:
• решаване на прости задачи и казуси
• есе
• рецензия
• критика
• участие в дискусии и др.
Подходящи форми за проверка на приложе-

нието преноса на знания са:
• изследователски разработки
• доклади
• есета
• решаване на сложни задачи и казуси, проекти
• създаване на модели
Най-високата степен на владеене на знанията 

– творческото им прилагане, може да се уста-
новява чрез следните форми:

• планиране и провеждане на оригинално из-
следване;

• анализ на актуални проблеми;
• анализ на специализирана литература;
• участие в проблемни дискусии.
4.4.2. Инструменти за оценяване и самооце-

няване. В контекста на обучението по география 
и икономика двата инструмента за оценяване 
и самооценяване – рубрика и портфолио – се 
използват в различни ситуации:

• Портфолиото – за самооценяване на интегри-
раната дидактическа и дигитална компетентност 
на учителя по география относно двата етапа на 
използване на образователни ИКТ в обучението 
по география – прилагане и интегриране на ИКТ. 

Портфолиото като метод за оценяване според 
В. Andersen и Katja van den Brink (2005: 50 – 56) 
и като форма на оценяване се основава на съби-
рането и систематизирането от обучавания през 
определен период от обучението в работна папка 
(портфолио) на различни материали, с които до-
кументира своето развитие. 

Цел на регистриране и оценяване на постиже-
нията е стимулиране на положителна мотивация. 

Ако учителят представи портфолиото си за 
оценка и от колегите, то става средство за куму-
лативна оценка. Портфолиото може да се използ-
ва и в ситуация на вътрешно и външно оценяване 
на учителя. При разработването на портфолио-
то като средство за оценяване на постиженията 
трябва да се имат предвид няколко негови харак-
теристики: разнообразие на източниците, це-
лесъобразност, динамичност, яснота, интеграл-
ност, авторство, многофункционалност. 

В структурата на портфолиото са включ-
ват: всички изпълнени задачи (писмени работи, 
доклади, чертежи, мултимедийни продукти); ко-
ментари и външни оценки на тези работи, както 
и отговори на въпроси за самооценка. В този 
смисъл методът за самооценяване чрез портфо-
лио съдейства за саморефлексия. Въпросите за 
самооценяване може да бъдат следните: 1. По-
стигнах ли целта? 2. Как да приложа усвоените 
знания – имам ли необходимите умения? 3. Как 
да определя постигната ли е целта и какви са ре-
зултатите? 4. Как да разбера дали съм участвал 
добре в обучението? 5. Как да оценя резултати-
те от цялото обучение и резултатите на всеки 
етап? 6. Как да оценя собствената си стратегия 
на учене? 

Чрез такива въпроси портфолиото прави само-
оценяването задължителна част от образовател-
ния процес, като позволява да се получи инфор-
мация за разбирането на ученика, за интересите, 
мотивацията, усвоените знания и формираните 
умения в обучението. 

За ефективното използване на метода на 
портфолиото като метод за оценяване е необ-
ходимо коректно определяне на критерии за 
оценяване и представянето им преди началото 
на оценяването. Критериите за оценяване са 
поне три:

1. Развитие на знания и умения, регистрирани 
в работен лист, които показват:

• етапи и резултати от дейността;
• мнение за качеството на образователните ус-

луги и 
• използване на мултимедийни продукти.
2. Качество на портфолиото относно:
• включените в него материали; 
• разнообразие на средствата, използвани за 

създаването им; 
• структурност; 
• естетичност.
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3. Обоснованост на включените материали.
От съдържателна гледна точка информацията 

в портфолиото може да се класифицира така: 
1. Собствени продукти от учебната дейност. 2. 
Копия от предишна самостоятелна работа извън 
клас. 3. Оценки и отзиви. 4. Презентации.

Като предназначение портфолиото може:
• да бъде начин за доказване на професионал-

на компетентност;
• да осигурява обобщени данни за контекст на 

преподавателската дейност;
• да акцентира върху силните страни в препо-

давателската дейност и върху тези, които трябва 
да се усъвършенстват;

• да фокусира върху качеството, не върху ко-
личеството;

• да позволява саморефлек сия.

• В този смисъл процесът на създаване на порт-
фолио е по-важен и значим от крайния продукт.

Като инструмент за самооценяване то съ-
държа специфичните дейности на учителя по 
география в обучението с трите вида ИКТ, чрез 
които се регистрира състоянието му относно 
интегрираната дигитална дидактическа компе-
тентност. Формулировката на дейностите като 
критерии за оценяване е съобразена както със 
спецификата на използването (прилагане и ин-
тегриране) на ИКТ в обучението по география, 
така и с нивата на квалификация 6 – 7 – 8 от Ев-
ропейската квалификационна рамка EFQ (Com-
mon European Principles 2006: 19 – 10) (табл. 6).

При създаването на електронно портфолио 
може да се направи меню за търсене на отделни 
съставни части или хипертекстова структура.

ПОРТФОЛИО
за дигиталната и дидактическата компетентност на учителя по география

Таблица 6
ВИД ИКТ

  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
УЕБ ПРЕЗЕНТАЦОННИ ГИС

1. Дидактическа и дигитална грамотност
– Декларативно знание – знание „какво“: знание за факти и 
понятия; условно знание – знание за връзки между понятия. 
Това са теоретични и емпирични знания.

– Процедурно знание – знание „как“: показва как се прилага 
декларативното знание. Това е методологично знание.

– Стратегическо знание – знание „защо“: демонстрира навици 
за самоорганизация и метапознание.

2. Компетентност

2.1. Дидактическа компетентност
– проучва и избира ресурс за обучението по география с ИКТ

– създава собствен ресурс: 

  изпълнява уеб задание

  разработва база данни с уеб сайтове

2.2. Дигитална компетентност – избира ИКТ за обучението 
по география 

2.3. Интегрирана дигитална дидактическа компетентност – 
проявява се чрез начина на използване на ресурси, когато:

– прилага идеи в традиционния урок по география

– провежда интегрирано обучение по география с ИКТ (тема)

– публикува опит (заглавие, адрес, книга, списание)
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• Рубриката – като ориентир в процеса на из-
пълнение на задачи от трите ОИКТ и като крите-
рий за оценяване на резултатите от обучението 
на учениците.

Рубриката е средство за оценяване, което съ-
държа правила, принципи, чрез които се оценяват 
резултатите от дейността на ученика – отговори, 
създадени продукти. Форматът на рубриката из-
глежда така:

Как да се направи рубрика?
В интернет има различни ресурси: колекция 

от рубрики за избор и електронен генератор на 
рубрики. http://www.teach-nology.com/web_tools/
rubrics/

Стъпки в създаване на рубрики:
1. Определя се резултатът (в първата колона на 

таблицата) – критериите, по които се извършва 
дейността или се изработва продуктът.

2. Дефинират се качествата като ниво на пости-
гане на резултата (и обикновено съответстват на 
оценки). 

3. Тества се чрез преглед или практическо при-
ложение.

4.4.3. Изисквания за оценяване на постиже-
нията на учениците, определени в учебната 
програма:

При формиране на срочна оценка е необходи-
мо да се има предвид следното съотношение на 
видовете оценки: 

Текущи оценки (от устни, от писмени, от прак-
тически изпитвания) – 40%

Оценки от контролни работи – 30%
Оценки от други участия (работа в час, изпъл-

нение на домашни работи, работа по групи и др.) 
– 30%

5. Методика на осъществяване на контро-
ла – в урока или в учебно занятие за контрол

СТРАТЕГИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА КОНТРОЛ1

Вид контрол

Особености 

Контрол за 
установява-
не на входно 

равнище 
№ 1

Тематичен контрол (ТК)
Контрол за установяване 

на изходно равнище

№ 50/51
ТК 1 – № 12 ТК 2 – № 33

Общ брой 
задачи 10 12 12 14 14 18 18

+ 6/1/3 5/5/2 6/5/1 6/6/2 6/6/2 12/4/2 12/4/2
– 3/3/1/1/2 1/4/6/–/1 1/6/5/–/– 3/7/2/–/2 1/8/3/–/2 2/9/4/2/1 3/8/3/2/2
= 8/1/1 10/1/1 10/1/1 11/2/1 9/5/– 13/3/2 14/3/1
≡ 8/2 12/– 12/– 13/1 13/1 17/1 17/1

10/– –/12 –/12 –/14 –/14 –/18 –/18
I – II – III – IV II/IV IV IV IV IV I/IV I/IV

Съдържание на контрола и особености на инстру-
ментариума:

Начини за анализиране на резултатите:

+ Съотношение между задачи според съдържанието: 
знания/начини за дейност/отношение
– Съотношение между задачи според нивото на 
усвоеност: знаене/разбиране/прилагане/обобщаване/
оценяване
= Задачи по форма на отговора: 
структуриран/свободен – къс/свободен – разширен 
≡ Задължителни/избираеми задачи

 Задачи по форма на организация: общокласна/гру-
пова 

I – през следващия час от учителя
II – в същия час – съвместно
III – в същия час размяна на 
контролни работи
IV – в същия час – самоконтрол и общокласен комен-
тар

1 Гайтанджиева, Р. Стратегия на географското образование в средното училище при новите реалности. Издателска къща Анубис, 
С., 2000, с. 262.
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4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище , Град , 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ................/................ ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 30 часа

Уроци за упражнения, практически дейности и екскурзии Д 10 часа
Уроци за преговор П 3 часа
Уроци за обобщение О 3 часа
Уроци за контрол и оценка К 5 часа

Годишен хорариум: 51 часа 

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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Първи учебен срок

№
УЧЕБНА 

СЕДМИЦА 
ПО РЕД1

ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

УРОЧНА 
ЕДИНИ-

ЦА2:

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Природата – човекът – обще-
ството 
Какво знам в началото
Отговарям вярно за 5 минути

НП Назовава, посочва по карта или схема, описва 
някои особености на природата на Земята като 
планета от Слънчевата система, на природата и 
на обществото в България – нашата родина, и на 
родния край.

2 ПЪРВИ РАЗДЕЛ. ГЕО-
ГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ 
Географията – древна и съ-
временна наука

НЗ Определя какво изучава географията. 
Описва откритията на Христофор Колумб, Вашку 
да Гама и Фернандо Магелан. 
Нанася маршрути на мореплаватели върху кон-
турна карта. 
Дава примери за използване на географията в 
своя живот. 

3 Ориентиране в природата НЗ Знае какво е ориентиране. 
Знае начини за ориентиране – по Слънцето, с 
компас, по картата, по местни признаци. 
Ориентира се в природата с помощта на компас и 
по карта. 

4 Географски глобус и географ-
ска карта

НЗ Определя какво е географска карта и мащаб. 
Чете условни знаци на географска карта. 
Познава способите за картографиране (на коли-
чествения фон, на качествения фон, на линиите на 
движение, точков способ). 
Използва елементите на географската карта (чете 
условни знаци, изчислява разстояния, разпознава 
способи за картографиране). 

5 Градусна мрежа НЗ Определя географски координати по карта. 
Изчислява разстояния с помощта на числения 
мащаб. 

6 Географи детективи Д Определя координати на обекти по карта.
Ориентира се по карта.
Определя (изчислява) действително разстояние с 
помощта на мащаба.
Нанася на карта обекти с условни знаци. 

7 ВТОРИ РАЗДЕЛ. 
ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Планетата Земя – форма, 
размери и движения

НЗ Описва мястото на Земята в Слънчевата система, 
нейната големина и форма. 
Обяснява движенията на Земята около оста Ӝ и 
около Слънцето и последиците от тях. 
Дава примери за влиянието на формата и дви-
женията на Земята върху природата и живота на 
човека. 

1  Учебните седмици се попълват в съответствие с графика на МОН за учебната година и с учебния план на училището 
(1 или 2 часа седмично)

2 Съкращенията в колона 4 – Урочна единица за: ... имат следните значения: НП – Начален преговор, ВК – Входящ контрол, 
НЗ – Нови знания, Д – Дейност, ТП – Тематичен преговор, ТО – Тематично обобщение, ТК – Тематичен контрол, 
ГП – Годишен преговор, ГО – Годишно обобщение, ГК – Годишен контрол
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НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИКА 
ЗА ВСЯКА УРОЧНА ЕДИНИЦА:

МЕТОДИ И ФОРМИ 
НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 

И/ИЛИ ПО РАЗДЕЛИ
ЗАБЕЛЕЖКА

(6) (7) (8) (9)
Използва въведени в 3. и в 4. клас понятия; 
разбира: многообразието и неповторимост-
та на природната среда; човекът в своята 
трудова дейност създава материални и 
духовни блага; осъзнава необходимостта 
от опазване и съхраняване на природното 
разнообразие. 

Велики географски 
открития 

Проследява маршрути на известни пъте-
шественици, изследователи по карта, вкл. в 
е-формат; съставя кратък текст за пъте-
шествие.

Текущи оценки (от устни, 
от писмени, от практически 
изпитвания) 
Оценки от други участия 
(работа в час, изпълнение 
на домашни работи, работа 
по групи и др.) 

хоризонт 
компас 

Използва избрани начини за ориентиране в 
природата.

числен мащаб 
общогеографска карта 
тематична карта 

Изпълнява задачи с елементите на географ-
ската карта.

градусна мрежа 
географска ширина 
географска дължина 

Прилага мерните единици за дължина (см, 
км) и за ъгъл (градус).
Използва обикновена и десетична дроб.
Съставя кратък текст на географски въпрос 
(географско „разследване“. 
Познава и използва мащаб; използва поня-
тията карта, елементи на картата.

Текущи оценки от практиче-
ско изпитване 

земна ос
равноденствие 
слънцестоене 

Изработва (чертае) схема за: мястото на 
Земята, за движенията на Земята; изпъл-
нява задачи, свързани с търсене, намиране 
и обработка на информация по темата в 
глобалната мрежа; развива техниката на 
четене и писмена култура.

Текущи оценки: 
от устно или от практиче-
ско изпитване; от работа 
в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от 
работа по групи
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№
УЧЕБНА 

СЕДМИЦА 
ПО РЕД1

ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

УРОЧНА 
ЕДИНИ-

ЦА2:

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(1) (2) (3) (4) (5)

8 Строеж на Земята НЗ Описва вътрешния строеж на Земята – ядро, ман-
тия и земна кора. 
Разграничава външните обвивки на Земята – 
литосфера, хидросфера, атмосфера, педосфера, 
биосфера. 
Дава пример за взаимодействието между обвив-
ките на Земята. 
Изработва схема на вътрешния строеж и външни-
те обвивки на Земята. 

9 Сушата и водата на Земята – 
континенти и океани

НЗ Обяснява какво е континент и океан, бряг и бре-
гова линия. 
Описва формирането на съвременните континен-
ти. 
Посочва на картата континентите, океаните и 
бреговите форми. 
Сравнява континентите и океаните по географско 
положение и по площ. 

10 Географи - пътешественици Д Разпознава и назовава континентите и океаните; 
определя географското им положение спрямо 
Екватора и спрямо Гринуичкия меридиан; 
сравнява ги по площ. 
Разпознава и назовава бреговите форми (остров, 
полуостров, проток, залив).

11 Тематичен контрол 

Моят проект
Работа по проект

ТК Установява резултатите от обучението след 
изучаване на първите два раздела: „Географска 
информация“ и „Планетата Земя“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в комента-
ра на резултатите.

12 ТРЕТИ РАЗДЕЛ. ГЕОГРА-
ФИЯ НА ПРИРОДАТА
Релеф и полезни изкопаеми

НЗ Определя какво е релеф. 
Обяснява особеностите на релефа – образуване, 
видове скали (магмени, седиментни и метаморф-
ни), които го изграждат, форми на релефа, абсо-
лютна и относителна височина. Разпознава (на 
карта, в изображение, в текст) форми на релефа 
(планина, хълм, плато, низина, равнина, долина, 
котловина, депресия). 
Дава примери за изкопаеми горива, рудни и 
нерудни полезни изкопаеми. 
Определя значението на релефа и на полезните 
изкопаеми. 
Знае правилата за разумно поведение по време на 
земетресение. 

13 Географи алпинисти Д Разпознава и назовава форми на релефа по текст 
и изображения. 
Изчислява относителна надморска височина.

14 Климат – фактори и елементи НЗ Определя какво е време и климат. 
Обяснява факторите и елементите на климата. 
Знае за изменението на климата по географска 
ширина и надморска височина. 
Чете климатограма по правило. 
Определя значението на климата. 
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НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИКА 
ЗА ВСЯКА УРОЧНА ЕДИНИЦА:

МЕТОДИ И ФОРМИ 
НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 

И/ИЛИ ПО РАЗДЕЛИ
ЗАБЕЛЕЖКА

(6) (7) (8) (9)
Изработва (чертае) схема на вътрешния 
строеж и/или на външните обвивки на 
Земята; работи с различни видове текст в 
устна или в писмена форма за изпълнение 
на конкретна задача с цел обогатяване на 
езиковата култура. 

Текущи оценки: 
от устно или от практиче-
ско изпитване; от работа 
в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от 
работа по групи.

Лавразия, Гондвана 
провлак, проток 
остров, залив 

Използва мултимедийни продукти (видео-
клип, интерактивна анимация или презен-
тация) по темата. 

Текущи оценки: 
от устно изпитване; от 
работа в час или от работа 
по групи.

Съставя маршрут за мислено пътешествие 
по картата; описва пътешествието с кратък 
географски текст и го представя в дневника.

Текущи оценки: 
от практическо изпитване; 
от работа в час или от рабо-
та по групи.

Изпълнява различни по форма на отговор 
задачи: със свободен (разширен и къс), със 
структуриран отговор (за избор, съотнася-
не, подреждане).

Оценки от контролна ра-
бота – може и по скала за 
самооценяване.

вътрешни и външни 
земни сили 

Запознава се с етапите за разработване на 
учебен проект; избира примерна тема за 
проект.

Текущи оценки (от устни, 
от писмени, от практически 
изпитвания) 
Оценки от други участия 
(работа в час, изпълнение 
на домашни работи, работа 
по групи и др.) 

Описва пътя на експедицията с текст; пред-
ставя снимки на фотоизложба;
моделира от пластилин форми на релефа. 

Текущи оценки: 
от практическо изпитване; 
от работа в час или от рабо-
та по групи.

въздушни маси, океан-
ски течения 
температура, атмос-
ферно налягане, вятър, 
валежи 

Текущи оценки: 
от устно или от практиче-
ско изпитване; от работа 
в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от 
работа по групи.
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№
УЧЕБНА 

СЕДМИЦА 
ПО РЕД1

ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

УРОЧНА 
ЕДИНИ-

ЦА2:

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(1) (2) (3) (4) (5)

15 Климатични пояси и области НЗ Знае особеностите на основните климатични 
пояси (екваториален, тропичен, умерен, полярен) 
и планинската климатична област. 
Разпознава климатичен пояс по климатограма. 
Съставя кратък писмен текст с помощта на клю-
чови думи или съпътстващи въпроси. 

16 Световен океан НЗ Обяснява свойствата на водата в Световния океан 
(температура, соленост, движения). 
Определя значението на Световния океан и необ-
ходимостта от опазването му. 

17 Води на сушата НЗ Обяснява особеностите на водите на сушата. 
Чете хидрограма по правило. 
Определя значението на водите на сушата и необ-
ходимостта от опазването им. 
Знае правилата за разумно поведение при навод-
нение. 

18 Географи патрули Д Разпознава по снимки и назовава уреди за наблю-
дение на различни елементи на времето. 
Пише текст за последиците от проявата на опас-
ните атмосферни явления за човека.
Обсъжда правилата, които трябва да се спазват 
при порой и наводнение. Посочва на картата океа-
на, който крие най-големи опасности за корабите. 
Оценява как географите патрули помагат на 
хората 

19 Почви, растителен и живо-
тински свят

НЗ Определя какво е почва. 
Описва особеностите на почвите – формиране, 
типове, разпространение и значение. 
Описва особеностите на растителния и животин-
ския свят – основни видове, разпространение и 
значение. 
Знае за изменението на природните компоненти 
по географска ширина и по надморска височина. 
Обяснява необходимостта от опазването на поч-
вите, растителния и животинския свят. 

20 Природни зони на Земята НЗ Определя какво е природна зона. 
Описва основните природни зони по правило. 
Проследява по карта измененията на природните 
зони по географска ширина. 
Разпознава природна зона по текст или изображе-
ние. 

21 Географи репортери Д Разпознава по снимки и описва особеностите на 
различни природни зони в „репортаж“.
Подготвя се да разговаря с местни жители – пра-
ви списък от въпроси, които ще зададе на своя 
събеседник. 
Използва „репортажите“, за да подготви филм.
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НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИКА 
ЗА ВСЯКА УРОЧНА ЕДИНИЦА:

МЕТОДИ И ФОРМИ 
НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 

И/ИЛИ ПО РАЗДЕЛИ
ЗАБЕЛЕЖКА

(6) (7) (8) (9)
 Текущи оценки: 

от устно или от практиче-
ско изпитване; от работа 
в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от 
работа по групи.

вълни
приливи и отливи

речна система 
устие 
водосборен басейн 
ледник
подземни води 
пълноводие и малово-
дие на реките 

Коментира възможности за опазване чис-
тотата на природата и на питейната вода.

Чете хидрограма, карта. 
Разпознава явления в атмосферата по 
снимки и по ключови думи.

Текущи оценки: 
от практическо изпитване; 
от работа в час или от рабо-
та по групи.

латеритни, пустинни, 
черноземни, кафяви 
горски почви 

Разбира многообразието и неповторимост-
та на природната среда. 

Текущи оценки: 
от устно или 
от практическо изпитва-
не; от работа в час или от 
изпълнение на домашна 
работа, или от работа по 
групи.

зона на влажните еква-
ториалните гори 
зона на тропичните 
пустини 
зона на горите в уме-
рения пояс 
зона на полярните 
пустини

Осъзнава необходимостта от опазването и 
съхраняването на биоразнообразието. 

Текущи оценки: 
от устно или 
от практическо изпитва-
не; от работа в час или от 
изпълнение на домашна 
работа, или от работа по 
групи.

Работа в групи при изпълнение на ролите 
„репортер“ и „местен жител“.

Текущи оценки: 
от практическо изпитване; 
от работа в час или от рабо-
та по групи.
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№
УЧЕБНА 

СЕДМИЦА 
ПО РЕД1

ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

УРОЧНА 
ЕДИНИ-

ЦА2:

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(1) (2) (3) (4) (5)

22 Урок контрол ТК Установява резултатите от обучението след изу-
чаване на третия раздел: „География на природа-
та“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в комента-
ра на резултатите.

23 Четвърти раздел. География 
на обществото и стопанството

Население на Земята

НЗ Знае броя, гъстотата и разпределението на насе-
лението. 
Изчислява средна гъстота на населението. 
Описва основните човешки раси. 
Определя разпространението на основни религии 
(християнство, ислям, будизъм). 
Дава примери за взаимно уважение и търпимост 
между хората. 

24 Селища НЗ Определя какво е селище. 
Обяснява образуването на селищата. 
Описва особеностите на видовете селища (град, 
село). 
Назовава и описва основни проблеми на селищата 
– замърсеност, пренаселеност или обезлюдяване, 
транспортни проблеми. 

25 Географи доброволци Д Описва връзката между природата и външния 
облик на селата от снимките. 
Назовава и дискутира проблеми на малки и на 
големи селища. 
Споделя идеи и предложения за решаване на 
проблеми. 
Дискутира проблеми на селището, в което живее, 
с представител на местната власт. 

26 Политическа карта на света НЗ Знае какво е държава и форма на управление. 
Групира държавите по площ, географско положе-
ние, брой на населението и форма на управление 
(република, монархия). 
Назовава някои международни организации 
(ООН, ЕС, НАТО). 

27 Стопанство НЗ Определя какво е стопанство. 
Обяснява влиянието на природните и обществе-
ните фактори върху развитието на стопанството. 
Назовава основни стопански дейности (добиващи, 
обработващи, обслужващи). 
Чете стълбчеста и кръгова диаграма. 

28 Географи предприемачи Д Представя стопански дейности в схема.
Анализира карти, кръгови и стълбови диагра-
ми, за да открие особености на някои стопански 
дейности. 
Обяснява кратко най-важното за една стопанска 
дейност, като формулира реклама за нея. 
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НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИКА 
ЗА ВСЯКА УРОЧНА ЕДИНИЦА:

МЕТОДИ И ФОРМИ 
НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 

И/ИЛИ ПО РАЗДЕЛИ
ЗАБЕЛЕЖКА

(6) (7) (8) (9)
Изпълнява различни по форма на отговор 
задачи: със свободен (разширен и къс), със 
структуриран отговор (за избор, съотнася-
не, подреждане).

Оценка от контролна работа 

миграция Текущи оценки: 
от устно или от практиче-
ско изпитване; от работа 
в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от 
работа по групи.

проблеми, свързани 
с липса на водоснаб-
дяване, канализация, 
транспортни връзки, 
липса на места за пар-
киране, трафик

Формулира въпроси за дискусия; участие 
в ролева игра; възможност за избор на 
вариант за дейност извън класната стая: 
наблюдение или учебна екскурзия.

Текущи оценки: 
от устно или от практическо 
изпитване; от работа по 
групи (при изпълнение на 
роли).

политическа карта Текущи оценки: 
от устно или от практиче-
ско изпитване; от работа 
в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от 
работа по групи.

пазарно стопанство 
земеделие 

Разбира значението на ресурсите като 
основен икономически проблем 
при производството на стоки и услуги. 

Текущи оценки: 
от устно или от практиче-
ско изпитване; от работа 
в час или от изпълнение 
на домашна работа, или от 
работа по групи.

Търси, намира и обработва информация за 
стопанството в глобалната мрежа. 
Изразява мнение по географски въпроси за 
стопанството – може и с/в мултимедийна 
презентация.
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№
УЧЕБНА 

СЕДМИЦА 
ПО РЕД1

ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

УРОЧНА 
ЕДИНИ-

ЦА2:

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(1) (2) (3) (4) (5)

29 Единство и многообразие на 
света 

ТП Припомня наученото за Земята като планета, 
за нейната природа, хора, държави, стопанска 
дейност. 
Преподрежда голяма по обем информация и пред-
ставя най-важното кратко по три различни начи-
на: в карта на ума; в таблица; в разширен план. 

30 „Нейно Величество“ геогра-
фията

Природата – уютен и неспо-
коен дом, богат център и 
бедна периферия

ТО Обобщава знания за планетата Земя, нейната 
природа, хората и стопанската им дейност по два 
начина – като участва:
в словесен двубой „Природата – уютен дом“ или 
„Природата – несигурен дом“ или в разговор на 
тема „Контрастът между центъра и периферията“. 

31 Урок контрол ТК Установява резултатите от обучението след 
изучаване на четвъртия раздел: „География на 
обществото и стопанството“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в комента-
ра на резултатите.

Втори учебен срок
32 ПЕТИ РАЗДЕЛ. 

ГЕОГРАФИЯ НА КОНТИ-
НЕНТИТЕ И СТРАНИТЕ
Африка. Географско поло-
жение, големина, брегове и 
опознаване на Африка

НЗ Определя географското положение, големината и 
границите на Африка по правило. 
Описва бреговете по карта. 
Описва опознаването и изследването на континен-
та от Вашку да Гама и Дейвид Ливингстън. 
Нанася върху контурна карта названията на: Ги-
бралтарския проток, Суецкия канал, Средиземно 
море, Червено море, о. Мадагаскар, Гвинейския 
залив, п-в Сомалия. 

33 Релеф и полезни изкопаеми НЗ Характеризира релефа на Африка. 
Познава типичните полезни изкопаеми за Африка 
и тяхното териториално разпределение. 
Нанася върху контурна карта названията на 
изучените форми на релефа: Заирска котловина, 
областта Судан, Сахара, Етиопска планинска земя, 
Калахари, Намиб, Килиманджаро, Драконови пла-
нини, Атласки планини. 

34 Климат НЗ Обяснява факторите и елементите на климата в 
Африка. 
Знае схемата на пасатите.

35 Климатични пояси и области НЗ Характеризира климатичните пояси и планинската 
област в Африка по правило. 
Нанася върху контурна карта климатичните пояси 
на Африка. 
Отговаря на географски въпрос, като комбинира 
различни източници на информация (климатограма 
и карта). 



41

НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИКА 
ЗА ВСЯКА УРОЧНА ЕДИНИЦА:

МЕТОДИ И ФОРМИ 
НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 

И/ИЛИ ПО РАЗДЕЛИ
ЗАБЕЛЕЖКА

(6) (7) (8) (9)
Подрежда информация в различни носители:
карта на ума,
таблица, разширен план. 

Оценки от работа по проект 

Представя мнения от позицията на различ-
ни роли или като защитава различна теза.

Изпълнява различни по форма на отговор 
задачи: със свободен (разширен и къс), със 
структуриран отговор (за избор, съотнася-
не, подреждане).

Оценка от контролна работа 

Самонаблюдаване и наблюдаване на съуче-
ниците, упражняване на самоконтрол при 
изпълняване на дидактически и/или кому-
никативни задачи, както и при учене с цел 
определяне на собствените силни и слаби 
страни съобразно собствения си стил на 
учене. 

Текущи оценки: 
от устно или от практическо 
изпитване; от работа в час 
или от изпълнение на до-
машна работа, или от работа 
по групи.

субекваториален пояс 
субтропичен пояс 

Текущи оценки: от устно или 
от практическо изпитване; от 
работа в час или от изпълне-
ние на домашна работа, или 
от работа по групи.
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№
УЧЕБНА 

СЕДМИЦА 
ПО РЕД1

ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

УРОЧНА 
ЕДИНИ-

ЦА2:

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(1) (2) (3) (4) (5)

36 Води НЗ Характеризира водите на Африка – главен водо-
дел,
отточни и безотточни области, използване и опаз-
ване. 
Характеризира река по правило. 
Нанася върху контурна карта названията на изу-
чените реки (Нил, Конго, Нигер, Замбези), езера 
(Виктория, Танганика, Чад) и водопада Виктория. 

37 Природни зони НЗ Характеризира природните зони и планинската 
област в Африка. 
Съставя маршрут за мислено пътешествие из при-
родните зони на Африка. 

38 Географи природозащитници Д Проучва информация от снимки, текст, карти, 
атлас. 
Описва защитен обект – един от четирите на-
ционални парка в Африка (Серенгети, Салонга 
Намиб-Науклуфт, Килиманджаро) по определени 
признаци: географско положение; природна зона, 
в която се намира; типични географски обекти в 
него: големи реки, планини, и др.
Описва най-големите заплахи за обитателите на 
четирите национални парка в Африка.

39 Население НЗ Характеризира населението на Африка – брой, 
разпределение, расов състав, бит и култура. 
Описва изменението и съвременното състояние на 
политическата карта на Африка. 
Изразява мнение за типични проблеми на населе-
нието (глад, болести, неграмотност). 

40 Политическа карта НЗ Описва изменението и съвременното състояние на 
политическата карта на Африка. 
Знае какво е държава и форма на управление. 
Групира държавите по: площ, географско положе-
ние, брой на населението и форма на управление 
(република, монархия). 
Назовава някои международни организации (ООН, 
ЕС, НАТО). 

41 Географи етнографи Д Проучва информация от снимки, текст, карти, 
атлас.
Описва народи от Африка (туареги, пигмеи, буш-
мени, масаи) като отговаря на определени въпро-
си: с какво е свързано името на народа; кои части 
на Африка обитава; как изглеждат на външен вид; 
с какво се обличат; с какво се хранят; с какво се 
занимават; как изглеждат техните селища и др. 
Представя етнографското проучване чрез рисунка, 
разказ, презентация (по избор).

42 Стопанство НЗ Характеризира съвременното състояние на стопан-
ството на Африка. 
Обяснява териториалното разпределение на основ-
ни стопански дейности. 

43 Страни в Африка. Египет. РЮА НЗ Характеризира страните Египет и РЮА по правило.
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НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИКА 
ЗА ВСЯКА УРОЧНА ЕДИНИЦА:

МЕТОДИ И ФОРМИ 
НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 

И/ИЛИ ПО РАЗДЕЛИ
ЗАБЕЛЕЖКА

(6) (7) (8) (9)
делта
естуар

червено-кафяви почви, 
тера роса; зона на са-
ваната, зона на твърдо-
листните вечнозелени 
гори и храсти; оазис 

Работи в екип; попълва таблица и/или кон-
турна карта; изразява мнение по географски 
въпроси. 

местно и преселено 
население 
колония 

По текст и по карта проследява формира-
нето и промените в политическата карта на 
Африка.
Показва на картата примери за различни 
държави.

Работи в екип; съхранява резултатите от 
етнографското проучване в портфолиото си 
по география.

Текущи оценки: 
от практическо изпитване; 
от работа в час или от рабо-
та по групи.

Текущи оценки: от устно 
изпитване с акцент върху 
правилно използване на 
терминологията.

Коментира защо тези страни може да се 
определят като северното и южното лице на 
африканския континент.
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№
УЧЕБНА 

СЕДМИЦА 
ПО РЕД1

ТЕМА НА 
УРОЧНАТА ЕДИНИЦА

УРОЧНА 
ЕДИНИ-

ЦА2:

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(1) (2) (3) (4) (5)

44. Географи фотографи Д Проучва информация от снимки, карти, атлас.
Характеризира страна и представя характеристика-
та по два нови начина:
прави фотохарактеристика на Египет; 
прави фотоизложба на тема „РЮА – страна на 
контрасти“ 

45. Географски образи на Африка ТО Припомня типичното и уникалното за Африка и за 
Антарктида.
Коментира специфични проблеми на всеки конти-
нент.

46. Урок контрол ТК Установява резултатите от обучението след изуча-
ване на Африка – от петия раздел: „География на 
континентите и страните“.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара 
на резултатите. 

47. Антарктида. Географско по-
ложение, големина, брегове и 
опознаване 

НЗ Определя географското положение, големината и 
границите на Антарктида. 
Описва опознаването и изследването на конти-
нента – Белингсхаузен – Лазарев, Руал Амундсен, 
българското участие. 

48. Природа на Антарктида НЗ Характеризира природата на Антарктида. 
Познава особеното в политическия статут на 
Антарктида.

49. Светът с един поглед ГП Посочва и назовава географски обекти на картата. 
Описва накратко важни термини (думи) 
Обяснява най-важни особености за природата, 
населението, стопанството.

50. Светът в мен и около мен ГО Формулира обобщения за планетата Земя, приро-
дата, хората и стопанството по света в ролята на 
участник в телевизионно предаване „Светът в мен 
и около мен“ по една от четири теми.

51. Урок годишен контрол ГК Установява резултатите от обучението по геогра-
фия и икономика в края на 5. клас.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара 
на резултатите.
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НОВИ 
ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИКА 
ЗА ВСЯКА УРОЧНА ЕДИНИЦА:

МЕТОДИ И ФОРМИ 
НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕМИ 

И/ИЛИ ПО РАЗДЕЛИ
ЗАБЕЛЕЖКА

(6) (7) (8) (9)
Изпълнява задачи, свързани с търсенето, на-
мирането и обработката на информация по оп-
ределени теми в глобалната мрежа. 
Изготвя мултимедийни презентации по зададе-
на тема. 
Изразява мнение по географски въпроси. 

Текущи оценки: 
от практическо изпитване; 
от работа в час или от рабо-
та по групи.

Чертае мисловна карта за Африка; пише 
разширен план; попълва таблица; съста-
вя каталог на „географските рекорди“ на 
Антарктида. 

Оценки от работа по проект 

Изпълнява различни по форма на отговор 
задачи: със свободен (разширен и къс), със 
структуриран отговор (за избор, съотнася-
не, подреждане).

Оценка от контролна работа 

проток Дрейк, Антар-
ктически п-в 
о. Ливингстън, айсберг 
озонова дупка 

Географска игра за три екипа Оценка от участието в игра-
та – от решаването на трите 
вода задачи. Основава се на 
събрания брой точки.

Изпълнява роля в игра (симулация): посоч-
ва примери, представя лична позиция и из-
бира начин за представяне – карти, постери,
табла и др. 
Работи в група (екип).

Оценки от: 1) участието в 
играта (симулация); 
2) представяне на проекта, 
по който работи през цялата 
година.

Изпълнява различни по форма на отговор 
задачи: със свободен (разширен и къс), със 
структуриран отговор (за избор, съотнася-
не, подреждане).

Оценка от контролна работа 
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5. НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 
НА МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛИ 
НА УРОЦИТЕ

В началото на учебната година в първия уче-
бен час учителят ориентира учениците по някол-
ко въпроса: 

1) Какво ще изучавате по новия предмет гео-
графия и икономика 5. клас? 

2) Защо е интересно и важно да учите този 
предмет? 

3) Как ще учите география и икономика? 

Отговорите на трите въпроса ще предложи 
учителят по ключови думи от въведението 
(стр. 3), от Апарата за ориентиране при из-
ползване на учебника (стр. 4) и от съдържа-
нието (стр. 5): 

1) какво: в името на новия учебен предмет има 
две думи: география – да учиш география, озна-
чава да търсиш отговор на въпросите: 

„Къде? (къде се намират обектите?); Какво? 
(какви са особеностите на природните обекти и 
на обектите, създадени от човека); Защо? (защо 
точно тези обекти се намират точно на това мяс-
то?) 

и икономика – да учиш икономика, означава 
да търсиш отговор на въпроса: „Как хората се 
организират да произвеждат блага?“ В учеб-
ника думата „икономика“ и думата „стопанство“ 
означават едно и също (те са синоними). Вижда 
се още в съдържанието при заглавието на тема 18 
– „Стопанство“, а заглавията на уроците за дей-
ност подсказват какви стопански дейности ще се 
изпълняват в различни роли, например предпри-
емачи, фотографи…

2) защо: ключови думи от въведението може 
да се използват като опори при отговора; 

3) как: Естествено един от отговорите на тре-
тия въпрос се отнася за източниците на инфор-
мация, които ще се използват. Сред тях много 
важни са учебникът на хартия и e-учебникът. 
Учебникът е важен е защото показва какво да 
учим и как да учим. Ако разбираме учебника, той 
ще бъде и помощник, и съветник. Важно е да се 
има предвид и възможността за използване на 
повече и различни по трудност задачи, различни 
по съдържание аудио- и видеоматериали, сним-
ки, в електронния формат на учебника. 

Така се прави годишното мотивиране на обу-
чението по география, т.е. мотивира се дейността 
през цялата учебна година. 

6

Природата – човекът – обществото

В трети и четвърти клас започнахте вашето вълнуващо 
пътешествие в света на географията. Научихте интересни 
неща за нашия дом – планетата Земя, за България и за род-
ния край. В този час ще си припомните най-важното от изу-
ченото. Ваши ценни помощници и съветници в този час ще 
бъдат илюстрациите и текстът към тях.

Задача: Отговорете на всяка група въпроси, като спазвате 
тяхната последователност. Открийте и посочете твърдени-
ята от рубриката „Вече знам“, които се отнасят към съответ-
ната група въпроси.

Земята – нашата планета
� Къде се намира Земята в Слънчевата система?

� Защо се сменят денят и нощта и годишните 
сезони?

� Каква е ролята на Слънцето като източник на 
топлина и светлина?

� Какво знаете за живата и неживата природа?

� Кои са основните замърсители на околната 
среда?

� Как се грижим за опазване на природата?

Начален преговор

Вече знам Земята е едно от космическите тела в безкрайната Вселена.
Природата е незаменимо условие за живот 
и източник на богатства.
Човекът и неговата дейност често нарушават хармонията 
в природата.
Обществото се грижи за природата.
Човекът е гражданин на държавата, в която живее, и е част 
от обществото.
Човекът изгражда селищата, пътищата, различни сгради.
Човекът извършва разнообразна трудова дейност 
и създава материални блага.
Човекът е творец на културните ценности – 
духовните блага.
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НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР. 
ПРИРОДАТА – ЧОВЕКЪТ – ОБЩЕСТВОТО

Входящ контрол: Отговарям вярно за 5 ми-
нути 

Стр. 6, 7, 8 от учебника 

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Припомня и коментира обобщения за 

планетата Земя, за природата и за човека: 
2. Припомня най-важното, като отговаря 

на въпроси за: 2. 1. Земята – нашият космически 
дом. 2. 2. България – нашата родина. 2. 3. Родни-
ят край – скъпо и свидно кътче

3. Установява дали знае най-важното в на-
чалото на 5. клас и може ли да решава зада-
чи, различни по форма на отговора. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайнът на класната стая 
и 2) възможността за работа с целия учебен 
комплект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
1, 3. Обсъждане
2. Беседа

Учебно-методически ресурси
1. Работа с учебника: 1) учениците си припом-

нят най-важното, като коментират 8-те обобще-
ния от рубриката „Вече знам“ – четене и анали-
зиране на ключови думи

2. 1 – 2. 2 – 2. 3. 2) отговарят на въпроси по 
трите теми при четене на текста в учебника и ра-
бота с учебната тетрадка

3. Изпълняват се и двата варианта за входящ 
контрол при общокласна работа. 

Първи вариант за входящ контрол: Отгова-
рям вярно за 5 минути: изпълняват се съвместно 
от учителя и от учениците двете (2 задачи, раз-
лични по форма на отговора: със структуриран 
отговор – за съотнасяне на обекти по карта на 
България; със свободен къс отговор – за допъл-
ване. Втори вариант за входящ контрол: про-
верете какво знаете и можете в началото: 
общокласна дейност – учителят може да чете ус-
ловието на всяка от шестте (6) задачи и отделни 
ученици да казват отговора. И тези задачи са раз-
лични по форма на отговора: със структуриран 
отговор (избор на верни твърдения) – № 1, 3, 5; 
със структуриран отговор (за съотнасяне) – № 2, 
4, 6. 

Оценяване
Още в първия урок – след изпълнението на за-

дачите за преговора може да се обърне внимание, 
че точно при изпълнение на различни дейности 
ще се поставят и оценките през учебната година. 

Тези оценки са в три групи: 
1) Текущи оценки (от устни, от писмени, от 

практически изпитвания) – пример за устно из-
питване са отговорите по трите групи въпроси

2) Оценки от контролни работи – пример може 
да е оценяването на 6-те задачи от втория ва-
риант на входящ контрол;

3) Оценки от други участия (работа в час, из-
пълнение на домашни работи, работа по проект, 
работа по групи и др.
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Първи раздел. 
Географска информация 

Стр. 9 от учебника

Тематичното мотивиране в началото на 
всеки раздел има възможност да се направи по 
илюстрациите в разтвора. В първите два раздела 
учителят показва как се прави, а от третия раз-
дел постепенно включва и учениците в диалог по 
трите въпроса: какво ще науча; защо ми е необ-
ходимо и как ще уча?, докато се стигне в четвър-
тия и в петия раздел учениците самостоятелно да 
правят тематичното мотивиране, т.е сами да мо-
тивират дейността си. Това е една дейност (ситу-
ация) за формиране на ключовата компетент-
ност – умения за учене. 

За да се отговори на първия въпрос какво ще 
науча в първи раздел. Географска информация, 
помага схемата от фиг. 1 в e-учебника. Има въз-
можност за използване на схемата от фиг. 1 на 
интерактивна дъска. 

Какви теми ще изучавате и каква е връзка-
та между тях?

Фиг. 1
За нови знания: 2. Географията – древна и 

съвременна наука. 3. Ориентиране в природата. 
4. Географски глобус и географска карта. 5. Гра-
дусна мрежа

За дейност: тема 6. Географи детективи

При анализа Ӝ се разбира: 
Какви теми ще изучаваме, в какви уроци (за 

нови знания, за дейност, за преговор, за обобще-
ние, за контрол) и каква е връзката между тях? 
Още от първия раздел става ясно – в учебника са 
разработени всички типове уроци. 

Отговорите на втория въпрос защо и на тре-
тия въпрос как може да се открият в таблица 1 
в e-учебника. В e-учебника има приложение за 
използването Ӝ на интерактивна дъска. 

При коментара на това, което предстои да зна-
ете и можете, се постигат две неща: 

1) предизвикват се любопитство и интерес към 
новото – Какво е?, Какво е новото?, Какво е ва-
жно, интересно и полезно? – това са отговори на 
въпроса защо; 

2) разбира се, че новото ще се научава и позна-
тото ще се припомня, като се извършват различ-
ни дейности с различни източници на информа-
ция – това са отговори на въпроса как. 

Таблица 1

ЩЕ ЗНАЕТЕ 

Какво е ориентира-
не. 
Начини за ориенти-
ране – по Слънцето, 
с компас, по карта-
та, по местни при-
знаци. 
Способите за кар-
тографиране (на ко-
личествения фон, на 
качествения фон, на 
линиите на движе-
ние, точков способ). 

ЩЕ МОЖЕТЕ

Да се ориентирате в приро-
дата с помощта на компас и 
по карта. 
Да определяте какво е гео-
графска карта и мащаб. 
Да четете условни знаци на 
географска карта. 
Да използвате елементите на 
географската карта (чете ус-
ловни знаци, изчислява раз-
стояния, разпознава способи 
за картографиране). 
Да определяте географски 
координати по карта. 
Да изчислявате разстояния с 
помощта на числения мащаб. 

При коментара на как ще уча? или при изпъл-
нението на различни дейности, е подходящо да 
се уточни, че точно резултатите от изпълнение 
на тези дейности ще се оценяват. Тези оценки са 
в три групи: 

4) текущи оценки (от устни, от писмени, от 
практически изпитвания); 

5) оценки от контролни работи; 
6) оценки от други участия (при работа в час, 

изпълнение на домашни работи, на проекти, при 
работа по групи и др. ) 

Географска 
информация

● Географията – древна и съвременна наука 
● Ориентиране в природата 
● Географски глобус и географска карта 
● Градусна мрежа

ГЕОГРАФСКА 
ИНФОРМАЦИЯ
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ГЕОГРАФИЯТА – ДРЕВНА 
И СЪВРЕМЕННА НАУКА

Стр. 10 – 11 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Определя какво изучава географията. 
2. Описва откритията на Христофор Колумб, 

Вашку да Гама и Фернандо Магелан. 
3. Нанася маршрутите на мореплавателите 

върху контурна карта. 
4. Дава примери за използване на географията 

в своя живот. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

още: 1) дизайна на класната стая; 2) възмож-
ността за работа с целия учебен комплект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, съз-
дава се подкрепяща среда, дава се възможност за 
общуване; 3) има възможност за формиране на 
групи във вътрешната страна на буквата П само 
с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет…

Методи за преподаване и учене
В началото на учебната година учителят прави 

сам урочното мотивиране, като обявява тема-
та и мотивира дейността в урока, като симули-
ра беседа − сам поставя и сам отговаря на 
три въпроса: какво ще изучаваме – отговорът 
е свързан с темата; защо ще учим това – отго-
ворите ще се търсят в подзаглавието и в отдел-
ните врязани заглавия и части от текста към тях; 
как ще учим – като извършваме определени дей-
ности (тези дейности са посочени конкретно в 
очакваните резултати или в целите на урока); 
като търсим отговор на определени въпроси; 
като работим с учебника – с фигурите и с текста; 
с атласа; с e-учебника; работим общо класно, по 
групи или индивидуално. 

Постепенно от петия-шестия урок учителят 
включва и учениците в отговорите на трите въ-

проса за урочното мотивиране. През втория срок 
може учениците сами да правят мотивиране-
то – сами да поставят трите въпроса и да от-
говорят на тях. Това е проява на ключовата 
компетентност „Умения за учене“ от учебна-
та програма („упражняване на самоконтрол при 
изпълняване на дидактически и/или комуника-
тивни задачи“). 

1. Определя какво изучава географията: 
разказ на учителя или беседа по въпросите: кои 
обекти изучава географията и с какви дейности 
се изучава географията. 

2. Описва откритията на Христофор Ко-
лумб, Вашку да Гама и Фернандо Магелан – 
симулация по картата може да се демонстрира 
от учителя като първи случай на използване на 
този метод

3. Нанася маршрутите на мореплавателите 
върху контурна карта – практическа работа. 

4. Дава примери за използване на геогра-
фията в своя живот – брейнсторминг дискусия. 

География 
на природата

Природа

География 
на обществото

География

Общество

10

1
Географията – наука за света и завладяваща приказка за неговото опознаване

Географията –
древна и съвременна наука

Науката география. Думата география произлиза от 
думите гео (земя) и графо (пиша) и означава земеописание. 

Географията ни запознава с природата на Земята, с хората, 
които я населяват, с техния живот и стопанска дейност. Тя изу-
чава природни обекти (планини, реки, гори и др.) и обекти, 
създадени от човека (страни, градове, пътища и др.) (фиг. 1). 

В древността географията описва познатите тогава земи и 
народи. Днес тя не само описва, но и обяснява изучаваните 
географски обекти. Географската информация се обработва 
с компютри и се изобразява на карти.

Великите географски открития. Времето от XV до XVIII 
в. е епохата на Великите географски открития. Тогава 
европейците откриват и опознават много неизвестни за тях 
земи и морета. Тези открития се извършват благодарение 
на развитието на науката, търговията, корабоплаването и на 
стремежа на хората да опознаят света. Търсенето на нови 
пътища към Индия – страна на приказни богатства, отвежда 
смели мореплаватели до непознати земи и народи (фиг. 2).

Откриването на Америка. През 1492 г. Христофор 
Колумб потегля от Испа-
ния да търси морски път за 
Индия. Корабите му преко-
сяват Атлантическия океан и 
достигат непозната земя. До 
края на живота си Колумб не 
разбира, че е откривател на 
континента Америка. 

Откриването на морски 
път до Индия. Португалският 
мореплавател Вашку да Гама  
решава да стигне до Индия по 
друг път. През 1498 г. корабите 
му заобикалят от юг конти-
нента Африка и достигат бре-
говете на Индия. Така те уста-
новяват, че Атлантическият и 
Индийският океан са свързани 
помежду си.

Фиг. 1. Географията – 
наука за природата 
и обществото
Географията изучава и обяс-
нява разпространението на 
различни обекти на Земята. Тя 
отговаря на важни въпроси: 
Къде? Кога? Защо? 

Фиг. 2. Велики 
географски открития

Ще научите Какво изучава географията и кои са 
Великите географски открития
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Учебно-методически ресурси
Учебник
2. Науката география – работа с учебника: 

ориентиране в трите подтеми, написани с по-
лучерен шрифт (цвят); четене и анализиране на 
ключови думи

2 – 3. Велики географски открития 
2. Четене на картата Велики географски от-

крития от приложение 2 в учебника. 
 Възможност за използване на e-учебника за 

коментар: Кой какво откри?
3. Учителят може да използва интерактивна 

дъска, за да покаже как се нанасят маршрутите 
(място и име на обектите) на мореплавателите 
върху контурна карта

4. Географията и хората. На интерактивна 
дъска се показват снимки, които илюстрират при-
мери за това как може да се използва наученото 
по география в три посоки: 1) в училище или при 
самообразование; 2) в различни професии (на ра-
ботното място); 3) при отдих… 

В e-учебник – презентация
Науката икономика
Какво изучава икономиката? Икономиката 

изучава защо и как се организира обществото, за 
да произвежда блага – материални и духовни. За 
да разберем какво е икономиката, трябва да раз-
берем, че: 1) ресурсите, от които се произвеж-
дат различни блага, са ограничени, а 2) нуждите 

(потребностите) на хората са големи. 3) Това се 
нарича недостиг и 4) необходимо е да се прави 
избор как да се използват наличните ресурси. 

Оценяване – без стандарт за оценяване има 
относителна свобода при избор на някои от 
възможностите за оценяване, посочени в про-
грамата: 

1) Текущи оценки (от устни, от писмени, от 
практически изпитвания

2) Оценки от контролни работи 
3) Оценки от участия (работа в час – качестве-

на оценка, изпълнение на домашни работи – ка-
чествена оценка, работа по групи – качествена 
оценка, и др.) 

При първата тема може да се покажат примери 
как ще се оценява през годината. 

2. Описва откритията на Христофор Колумб, 
Вашку да Гама и Фернандо Магелан. 3. Нанася 
маршрутите на мореплавателите върху контурна 
карта – оценки от участия – работа в час – ка-
чествена оценка.

4. Дава примери за използване на географията 
в своя живот – работа по групи – качествена 
оценка и др. 

Доказателствата или аргументите за оценките 
може да се съхраняват в портфолио на ученика и 
на учителя (виж част 6. приложения). 
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ОРИЕНТИРАНЕ В ПРИРОДАТА

Стр. 14 – 15 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Знае какво е ориентиране. 
2. Знае начини за ориентиране – по Слънцето, 

с компас, по картата, по местни признаци. 
3. Ориентира се в природата с помощта на ком-

пас и по карта. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) организиране на класната 
стая и 2) възможността за работа с целия уче-
бен комплект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет, ин-
тернет

Методи за преподаване и учене
1. Знае какво е ориентиране: разказ на учи-

теля или откриване на ключови думи в текста от 
учебника при отговор на въпроса: какво е ориен-
тиране?

2. Знае начини за ориентиране – по Слънце-
то, с компас, по картата, по местни признаци 
2) кои са четирите начина за ориентиране – бесе-
да с използване опита на учениците или откри-
ване на ключови думи в текста от учебника; 3) 
как се ориентираме – демонстрация от учителя 
на четирите начина. 

3. Ориентира се в природата с помощта на 
компас и по карта. Използва се e-учебникът за 
обсъждане на три от начините. 

Учебно-методически ресурси
1. Хоризонт. Разказ по фиг. 1 и посоки на хо-

ризонта. Учителят посочва по фиг. 2 в учебника 
главни и междинни посоки и помага на учениците 
да начертаят схема в тетрадката и да я напишат.

2. Ориентиране. Обсъждане по текста в 
учебника или разказ/демонстрация на учителя 
при отговор на въпросите : 1) какво е ориентира-
не; 2) кои са четирите начина за ориентиране; 3) 
как се ориентираме с компас, по карта, по Слън-
цето, по местни признаци. 

3. Ориентирането в природата и живота на 
хората. Възможност за използване на e-учебни-
ка за обсъждане: Как да се ориентирам по три 
начина?

E-ресурс – интерактивни задачи

Оценяване: 
Оценки за работа в час – от участие в комента-

рите по e-учебника. 

Линия на хоризонта

12

Фиг. 2. Главни (а) 
и междинни посоки (б) 
на хоризонта
Определете противопо-
ложните посоки. Започ-
нете от С – Ю, СИ – ЮЗ… 
Продължете сами.

Ще научите

Хоризонт и посоки на хоризонта. Повърхността на 
Земята е голяма и не може да се види цялата. Вижда се само 
определена част от нея. Колкото от по-високо се наблюдава 
земната повърхност, толкова по-голяма част от нея се вижда. 

Видимата част на земната повърхност се нарича хори-
зонт. Линията, по която земната повърхност и небето се 
„допират“, се нарича линия на хоризонта. Всичко, което се 
намира зад нея, е невидимо за наблюдателя (фиг. 1). 

Главните посоки на хоризонта са ви познати. Те са 
четири – север, юг, изток и запад (фиг. 2а). Между главните 
посоки има и междинни посоки – североизток, югоизток, 
югозапад и северозапад (фиг. 2б). Те служат за по-точно 
определяне на търсената посока.

Ориентиране. Да се ориентирате, означава да опреде-
лите местоположението си спрямо посоките на хоризонта 
и различни обекти. Има различни начини за ориентиране – 
по небесните тела, с помощта на компас, по карта или по 
местни признаци.

Ориентиране по Слънцето. Знаете, че Слънцето 
изгрява от изток и залязва на запад. Ако застанете с лице 
към изгрева, посоката изток ще бъде пред нас, гърбът ще 
сочи запад. Лявата ръка ще сочи север, а дясната ръка – юг. 

Ориентиране с компас. Компасът е уред, в който е 
поставена магнитна стрелка. Едната част от стрелката е 
оцветена и тя винаги сочи посоката север. Главните и меж-
динните посоки на света са нанесени върху кръг съкра-
тено с буквите: С (север), Ю (юг), И (изток), З (запад), СИ 
(североизток), ЮИ (югоизток), ЮЗ (югозапад) и СЗ (севе-
розапад). Кръгът е разделен на 360 части. Всяка част е 
равна на един градус (1°). Посоката север е отбелязана с 
0° (фиг. 3). 

Ориентиране с карта. Обикновено на картите има 
знак, който показва посоките на света. Ако няма такъв 
знак, горната част на картата винаги сочи север. При ори-
ентиране с карта тя трябва да се постави хоризонтално 
и да се завърти така, че горната Ӝ част да сочи север. 
В това положение картата е ориентирана по посоките на 
света. След това се определят посоките към изобразените 
на нея обекти. 

2

Какво са хоризонт и компас, кои са начините за ориентиране

Умението за ориентиране в природата – 
важно и необходимо в живота

Ориентиране в природата

Фиг. 1. Линия на хоризонта
Защо не можем да видим 
какво има зад линията на 
хоризонта?

б)

северозапад

югозапад

североизток

югоизток

а)
север

запад изток

юг
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ГЕОГРАФСКИ ГЛОБУС И ГЕОГРАФСКА 
КАРТА

Стр. 14 – 15 от учебника 

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Определя какво е географска карта и мащаб. 
2. Чете условни знаци на географска карта. 
3. Познава способите за картографиране (на 

количествения фон, на качествения фон, на лини-
ите на движение, точков способ). 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая 
и 2)  възможността за работа с целия учебен 
комплект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П. 

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
1. Географски глобус. 
2. Географската карта – разказ на учителя и 

обяснение на трите ключови думи в текста от 
учебника: умалено, обобщено, плоско изображе-
ние. 

Елементи на картата – анализиране на текста 
в учебника и посочване по карта (стенна или в 
атласа или от приложение в учебника). 

Съдържанието на географските карти се 
представя чрез условните знаци.

3. Способи (начини) за картографиране – 
коментар по фигурите и ключови думи в те-
кста 

4. Видове карти и тяхното използване: Спо-
ред своето съдържание глобусът и картите са 
тематични и общогеографски. Според способа 
на картографиране – карти с качествен, коли-
чествен фон и карти с точков способ.

Коментар по рубриката или по въпроса какво 
научихме в e-учебника: Симулация „ако искаме 
да кажем най-важното кратко – как ще гово-
рим и как ще пишем“?, разпознаване на карта.

Учебно-методически ресурси
1. фигури от учебника
2. карти от приложенията в учебника или от 

атласа
3. e-ресурс – презентации, аудио и интерактив-

ни задачи.

Оценяване
1 – 2 – 3. Оценки за работа в час – от участие 

в коментарите по текста и фигурите от учебника, 
общокласна оценка, свързана с познаване на по-
соките на света. 

Географски глобус. Глобусът показва най-вярно къл-
бовидната форма на Земята (фиг. 1). Той обаче е милиони 
пъти по-малък в сравнение с истинските размери на Земята. 
Затова на него са изобразени само най-големите и най-
важ ните географски обекти. 

Географска карта. Тя е умалено и обобщено плоско изо-
бражение на земната повърхност, на което обектите са 
показани с условни знаци.

Всяка карта има заглавие, което пояснява какво е изо-
бразено на нея. Други елементи на картата са мащабът и 
условните знаци. 

За да се представят на карта географските обекти, истин-
ските им размери трябва да бъдат намалени. Това става с 
помощта на мащаб. Численият мащаб показва колко пъти са 
намалени на картата истинските размери на обектите и раз-
стоянията между тях. Мащабът е отношение между две числа. 
Напр. при мащаб 1:100  000 (чете се „едно към сто хиляди“) 
двете числа са 1 и 100 000. И двете числа представят разсто-
яния в сантиметри. Първото число е разстояние по картата, 
равно на 1 см. Второто число показва в сантиметри действи-
телното разстояние, което съответства на 1 см на картата. Кол-
кото по-голямо е второто число, толкова повече са намалени 
истинските размери на изобразените обекти. 

Условните знаци са цветове и графични знаци, с които 
са изобразени обектите на картата (континенти, държави, 
градове, реки и др.). Знаците са пояснени в легендата на 
картата. Най-често водните обекти са изобразени със син 
цвят, горите и парковете – със зелен, градовете и пъти-
щата – с черен. С линии са показани граници, реки, пътища, 
а с точки – населени места.

Способи (начини) за картографиране. При предста-
вяне на височина и дълбочина на обекти се прилага спосо-
бът количествен фон. Това става с постепенна промяна 
на цвета (фиг. 2а). За представяне на качествени разли-
чия между обектите се използва качествен фон – напр. 
отделните държави са показани с различен цвят. При пред-
ставяне на преместване на обекти в определено направле-
ние се използват линии на движение – напр. със стрелки 

3 Географски глобус 
и географска карта

Географската карта – светът с един поглед

Ще научите Kакво е числен мащаб, общогеографска 
и тематична карта, способи за картографиране

14

Фиг. 1. Географски глобус 
Ако глобусът трябва да 
показва с подробности малки 
обекти, той ще бъде прека-
лено голям и няма да е удобен 
за използване.

ПРАВИЛО 
За да определите дейс-
твителното разстояние по 
карта, първо трябва да го 
измерите по нея в сантиме-
три. След това да умножите 
измереното разстояние по 
числото на мащаба. Напри-
мер, ако по карта в мащаб 
1:100 000 измереното раз-
стояние е 4 см,  действител-
ното разстояние ще наме-
рите, като умножите 4 см по 
100 000. След това получе-
ният резултат (400  000 см) 
превърнете в метри (4000 м) 
или километри (4 км). 
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ГРАДУСНА МРЕЖА

Стр. 16 – 17 от учебника 

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Определя географски координати по карта. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 
2) възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата на 
буквата П – отворени към бялата дъска (към екрана 
на мултимедиен (ММ) проектор). По този начин: 1) 
всички ученици се виждат помежду си и могат да 
общуват по-добре; имат еднакъв достъп до е-източ-
ника на информация и до стенната карта; 2) учите-
лят има достъп до всеки ученик, т.е. създава се под-
крепяща среда; 3) има възможност за формиране на 
групи във вътрешната страна на буквата П. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет…

Методи за преподаване и учене
При коментар на подзаглавието в учебника 

„Географските координати – точният адрес на 
всеки географски обект“ – какво означава „адрес 
и как се определя адресът“ се откриват трите 
нови ключови думи: градусна мрежа, географска 
ширина, географска дължина. 

1. Определя географски координати по 
карта. 

1.1. Градусна мрежа. Учителят обяснява и едно-
временно посочва по фиг. 1а, 1б, 1в от учебника но-
вите понятия: паралели, меридиани, Екватор, тро-
пични окръжности, Гринуички меридиан, градусна 
мрежа. Всички ученици посочват в своя учебник.

Учителят заедно с отделни ученици (по желание) 
отговорят на въпрос 1 и 2 от рубриката „Въпроси 
и задачи“, като посочват и на стенната карта. 

Всички ученици записват новите думи в 
(учебната) тетрадка. 

1.2. Географска ширина и географска дъл-
жина. Учителят едновременно чете текста в 
учебника, поставя акцент върху новите думи и ги 
посочва по фиг. 2а и 2б. Целта е всички ученици: 

• да се ориентират по фиг. 2а и 2б, 
• да произнасят новите думи 
• да ги посочват (да посочват обектите). 

Учителят заедно с отделни ученици (по желание) 
отговорят на въпрос 3 от рубриката „Въпроси и 
задачи“, като посочват и на стенната карта. 

1.3. Географски координати. 
Учителят едновременно чете текста в учеб-

ника и посочва по фиг. 3. Учителят заедно с от-
делни ученици (по желание) изпълняват: задача-
та по фиг. 4; (ако има време) може и задача 4 от 
рубриката „Въпроси и задачи“, като посочват и 
на стенната карта. 

В края на урока при затвърдяване – отделни уче-
ници четат определенията от рубриката „Какво на-
учихме“ в e-учебника. Повторението на определе-
нията може да бъде като отговор на въпроса: Какво 
вече разбрах и какво още не съм разбрал?

Учебно-методически ресурси
Учебник: 
1. Градусна мрежа – фиг. 1а, 1б, 1в в учеб-

ника
2. Географска ширина и географска дължи-

на – фиг. 2а и 2б. 3. Географски координати 
– фиг. 3 и фиг 4. 

Възможност за използване на e-учебника: 3.1) 
да разпознае „Кой е най-дългият паралел?“; 3.2) да 
определи географските координати на три града – 
Рио де Жанейро, Атина, Лондон; 3.3) да коментира 
„как се определя по карта действително разстоя-
ние“; 3.4) при затвърдяване в края на урока се из-
ползва рубриката „Какво научихме“ от e-учебник

Оценяване
1 – 2. Оценки за работа в час – от участие в 

коментарите по текст и фигури от учебника или 
при верен отговор на поне два от рубриката „Въ-
проси и задачи“

3. Оценки от домашна работа при изпълнение 
на задача. 
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ 
ГЕОГРАФИ ДЕТЕКТИВИ

Стр. 18 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Определя координати на обекти по карта.
2. Ориентира се по карта.
3. Определя (изчислява) действително разстоя-

ние с помощта на мащаба. 
4. Нанася на карта обекти с условни знаци. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 
2) възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет…

Методи за преподаване и учене
Коментар на учителя по рубриката „Помощ“ 

– тя помага да се ориентираме как да организи-
раме дейността си през часа. 

Четирите цели на урока може да се постигнат 
при изпълнение на задача I. 

Ако учителят прецени, че учениците не са раз-
брали в предходния урок дейностите по картата, 
учителят последователно изпълнява трите указа-
ния от рубриката „Помощ“ по фиг. 1 в учебника, 
т.е. чрез разказ или симулация дава пример как 
се решава задачата. 

Ако учителят прецени, че учениците са разбра-
ли в предходния урок дейностите по картата, може 
изпълнението на задача I. да се обяви като състе-
зание – игра между 3 или 4 групи (екипа), които се 
формират в началото на урока. За предварително 
определено време от 5 – 7 минути всеки екип по-
следователно изпълнява трите указания от рубри-
ката „Помощ“ по фиг. 1 в учебника и записва в те-

традката пропуснатата информация. След времето 
за групова (екипна) работа се дава възможност на 
екип по желание да представи решението – като се 
четат резултатите от изпълнението на дейностите 
и се посочва по картата – това е изпълнението на 
първото изискване от задача 2. 

След представяна на решението учениците 
имат възможност да споделят за кратко време и 
с няколко думи – брейнсторминг – мнението си 
по двата въпроса от задача 2: 1) кои картограф-
ски знания са били полезни при решаването на 
задачата и 2) къде може да ги използват в еже-
дневието си. 

Учебно-методически ресурси
Това е първият урок за дейност с четири нови 

елемента в разтвора на учебника: 1) заглавието 
на урока за дейност е свързано с професия; 2) има 
кратка информация: 2.1. какво правят хората, кои-
то упражняват тази професия и 2.2. с какво тази 
професия е важна и интересна; 3) от условието на 
задачите се ориентираме как да се организираме, 
за да изпълним дейностите последователното 
(стъпка по стъпка); 4) в рубриката „Помощ“ ще 
откриваме опори за извършване на дейностите. 

Възможности за използване на тези нови еле-
менти са посочени в методи за преподаване и 
учене. 

Учебна тетрадка (работен лист)

Оценяване
Има възможност за поставяне на текуща оцен-

ка от практическо изпитване на учениците от це-
лия екип или на отделни ученици. Оценката е за 
създадената карта и отразява как (в каква степен) 
са постигнати 4-те цели: вярно, пълно.
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Втори раздел. Планетата Земя

В началото и на втори раздел отново учителят 
показва как се прави тематично мотивиране – от-
говаря на трите въпроса: какво ще науча; защо 
ми е необходимо и как ще уча. 

За да се отговори на първия въпрос какво ще 
науча във втори раздел. Планетата земя, ни по-
мага схемата от фиг. 1 в e-учебника. В книгата за 
учителя има приложение за използване на схема-
та от фиг. 1 на интерактивна дъска. При анализа 
Ӝ се разбира: 

Какви теми ще изучаваме, в какви уроци (за 
нови знания, за дейност, за преговор, за обобще-
ние, за контрол) и каква е връзката между тях и 
тук, както в първия раздел са разработени всички 
типове уроци. 

Какви теми ще изучавате и каква е връзка-
та между тях?

За нови знания: 7. Планетата Земя – форма, 
размери и движения. 8. Строеж на Земята. 9. Су-
шата и водата на Земята – континенти и океани

За дейност: 10. Географи пътешественици 
За контрол: 11. Тематичен контрол № 1. 
Отговорите на втория въпрос защо и на тре-

тия въпрос как може да се открият в таблица 1. В 
e-учебника има приложение за използването Ӝ на 
интерактивна дъска. 

При коментара на това, което предстои да зна-
ете и можете, се постигат две неща: 1) предиз-
викват се любопитство и интерес към: какви са 
последиците от движенията на Земята и как те 
влияят върху природата и живота на човека – 
това са отговори на въпроса защо; 2) разбира 
се, че новото ще се научава и познатото ще се 
припомня, като се извършват различни дейности 
с различни източници на информация – това са 
отговори на въпроса как. 

Таблица 1
ЩЕ ЗНАЕТЕ 

Как формата и
движенията на Зе-
мята влияят върху 
природата и живо-
та на човека. 

ЩЕ МОЖЕТЕ

Да характеризирате Земята като планета. 
Да давате примери за взаимодействието между обвивките на Земята. Да разпознавате и на-
зовавате континентите и океаните; 
да определяте географското им положение спрямо Екватора и спрямо Гринуичкия меридиан; 
да ги сравнявате по площ. 
Да разпознавате и назовавате брегови форми (остров, полуостров, проток, залив). 

След като изучите този раздел, вие ще за-
почнете да откривате и решавате някои гео-
графски проблеми

Търсенето на начини за решаване на проблем 
– това означава да се работи по проект, което 
включва три дейности: 

1) да се подбира и проучва географска инфор-
мация от различни източници

2) да се представя географска информация в 
карта, текст, в различни графични изображения 
или чрез ИКТ

3) да се изразява най-убедително мнение по 
тези проблеми

Тези стъпки от технологията на проектна-
та дейност конкретно са посочени като изис-
кване в програмата (на стр. 2 – областта на 
компетентност: Географска информация 
предполага конкретни знания, умения и от-
ношения за проектна дейност в т. 4, 5, 6.) 
В тема 11 може да се формират 3 екипа, всеки от 
които ще избере един проект и ще работи по него. 

Например в първия раздел обръщайте внима-
ние на рубриката „Въпроси и задачи“, където 
има задачи за работа по проект. 

При коментара на как ще учим? или при из-
пълнението на различни дейности е подходящо 
да се припомни, че точно резултатите от изпъл-
нение на тези дейности ще се оценяват с оценки 
от познатите три групи. 
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ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – ФОРМА, РАЗМЕРИ 
И ДВИЖЕНИЯ

Стр. 20 – 21 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Описва мястото на Земята в Слънчевата сис-

тема, нейната големина и форма. 
2. Обяснява движенията на Земята около оста 

Ӝ и около Слънцето и последиците от тях. 
3. Дава примери за влиянието на формата и 

движенията на Земята върху природата и живота 
на човека. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда и възможност за ин-
терактивни игри; 3) има възможност за формира-
не на групи във вътрешната страна на буквата П. 
За още идеи вижте схемата на стр. 14.

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Комплект от учебник, работна тетрадка, таб лет 

(в случай, че училището разполага с таблети), атлас

Методи за преподаване и учене
Учителят включва и учениците в отговорите 

на трите въпроса за урочното мотивиране, което 
прави в първите 3-4 минути от урока: какво ще 
изучаваме – отговорът е свързан с темата и с от-
делните врязани заглавия и части от текста към 
тях. По този начин още в началото на урока се 
определя кои са новите неща, кои са познатите, в 
каква последователност ще се изучават. Учителят 
може да покаже на интерактивната дъска предва-
рително написания план на урока, учениците ще 
записват и допълват последователно през часа. 
защо ще учим това – за да научим повече и да си 
обясним това, което вече знаем. Отговорите ще 
се търсят в подзаглавието и в отделните врязани 
заглавия и части от текста към тях. 

Как ще учим – като извършваме определени 
дейности (тези дейности са посочени конкретно 

5 Планетата Земя – 
форма, размери и движения

Планетата Земя – нашият космически дом

Място на Земята в Слънчевата система. Земята е тре-
тата планета по отдалеченост от Слънцето (фиг. 1). Раз-
стоянието Ӝ до него е около 150 млн. км. Естествен спътник  
на Земята е Луната.

Форма и големина на Земята. Формата на Земята е къл-
бовидна. Тя е леко сплесната при полюсите и леко издута 
около Екватора. Площта Ӝ е 510 млн. кв.км, а обиколката Ӝ 
по Екватора – 40 хил. км (фиг. 2). Формата на Земята влияе 
върху количеството слънчева светлина и топлина, което полу-
чават различни части на нейната повърхност. Върху изду-
тата Ӝ част (около Екватора) слънчевите лъчи падат почти 
отвесно. Затова там е горещо. Около полюсите слънчевите 
лъчи падат почти хоризонтално. Местата там получават най-
малко топлина и затова е студено през цялата година.

Движения на Земята. Земята се върти около оста си и 
едновременно с това обикаля около Слънцето. 

Движение на Земята около оста Ӝ и последици от него. 
Земята прави едно пълно завъртане около оста си за едно 
денонощие. Затова едната Ӝ половина е осветена от Слънцето, 
докато другата е в сянка. На осветената е ден, а на неосвете-
ната – нощ. За едно денонощие смяната на деня и нощта става 
постепенно в различните места на земната повърхност. Ето 
защо часовниците отчитат различно време в различни места 
на Земята. Редуването на деня и нощта става за кратко време. 
Поради това Земята не може нито да прегрее, нито да се охлади 
така, че да бъде унищожен животът на нея. Смяната на деня и 
нощта влияе върху растенията, животните, хората.

Движение на Земята около Слънцето и последици 
от него. Пътят, по който Земята обикаля около Слънцето, 
се нарича земна орбита. Нашата планета изминава този 
път за една година. При движението около Слънцето оста на 
Земята винаги остава наклонена. Затова в различни места 
по земната повърхност има различна продължителност на 
деня и нощта и различен брой годишни сезони. 

Само два пъти през годината продължителността на деня 
и на нощта навсякъде е почти еднаква. Това става по време 
на пролетното и есенното равноденствие (фиг. 3).
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Фиг. 1. Място на Земята 
в Слънчевата система

Ще научите За Земята в Слънчевата система, движенията на Земята и по-
следиците от тях, земна ос, равноденствие и слънцестоене

в очакваните резултати или в целите на урока); 
като търсим отговор на определени въпроси; 
като работим с учебника – с фигурите и с текста; 
с атласа; с e-учебника; работим общокласно, по 
групи или индивидуално. 

1. Учениците последователно записват в 
тетрадката особеностите на планетата Земя; 
описват ги с ключови думи от текста и фиг. 1 и 2. 

2. Учителят обяснява по фиг. 3 двата вида дви-
жения на Земята в следната последователност: 
1) как се нарича движението; 2) как се извърш-
ва движението; 3) каква е продължителността на 
едно пълно завъртане; 4) какви са последиците 
от движението. Анализира по фиг. 3 равноден-
ствието и слънцестоенето в двете полукълба. 

Учебно-методически ресурси
Подзаглавията на урока, отбелязани с по-

лучерен шрифт може да се използват при съ-
държателното мотивиране и когато се пише 
планът на урока

Учебна тетрадка (работен лист)

Оценяване
Текущи оценки: от устно или от практическо 

изпитване; от работа в час или от изпълнение на 
домашна работа, или от работа по групи. 
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СТРОЕЖ НА ЗЕМЯ 

Стр. 22 – 23 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Описва вътрешния строеж на Земята – ядро, 

мантия и земна кора. 
2. Разграничава външните обвивки на Земята 

– литосфера, хидросфера, атмосфера, педосфера, 
биосфера. 

3. Дава пример за взаимодействието между об-
вивките на Земята. 

4. Изработва схема на вътрешния строеж и 
външните обвивки на Земята. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. За още 
идеи вижте схемата на стр. 14.

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
1. Учителят показва как ще прави описа-

нието – с броя слоеве от вътрешния строеж и 
на външните обвивки; определя признаците, по 
които ще се описват: име, разположение спрямо 
другите, обхват (или дебелина), химически със-
тав, агрегатно състояние. Описва слоевете от въ-
трешния строеж. 

2. Учениците при групова работа – в 5 групи 
– описват външни обвивки.

3. Изработва (чертае) схема на вътрешния 
строеж и/или на външните обвивки на Земята; 
работи с различни видове текст в устна или в 
писмена форма за изпълнение на конкретна зада-
ча с цел обогатяване на езиковата култура. 

Учебно-методически ресурси
Фигурите и текста в учебника
Задача 4 от рубриката в учебника „Въпроси 

и задачи“ – за домашна работа; Възможност за 
използване на e-учебника за подреждане на въ-
трешните слоеве и външните обвивки

При затвърдяване в края на урока – коментар 
по рубриката „Какво научихме“ от e-учебника

Учебна тетрадка (работен лист)

Оценяване
Текущи оценки: от работа в час, е-ресурси, 

презентации, интерактивни задачи

Земята отвън и отвътре – разнообразна, но в единство

Обвивки на Земята. Земята има сложен строеж. Изгра-
дена е от обвивки, които се различават по разположение, 
обхват, състав и състояние на веществата в тях. Обвивките 
на Земята условно се делят на вътрешни и външни (фиг. 1).

Вътрешно 
ядро

Външно ядро

Мантия

ЛитосфераХидросфера

Атмосфера

Земна кора

Биосфера

Вътрешен стоеж на Земята. В централната част на пла-
нетата е нейното ядро. Температурата там е около 5000 
градуса. Вътрешната му част е в твърдо състояние, а вън-
шната – в течно (фиг. 2). 

Мантията обвива ядрото. Заема най-голяма част 
от обема на Земята. Поради високата температура 

веществата в нея са в разтопено състояние. 
Земната кора е разположена над мантията. 

Тя е твърда – изградена е от различни видове 
скали. По-дебела е под планините на сушата, а 

по-тънка – под океанското дъно.
Литосферата включва земната кора и горната 

част на мантията (фиг. 2). Наименованието Ӝ озна-
чава „каменна обвивка“. В нея протичат процеси, при-

чиняващи земетресения и изригване на вулкани. 

Външни обвивки на Земята. Те са атмосфера, 
хидросфера, биосфера и педосфера.

Атмосферата е съставена от газове, водни пари и 
твърди частици. По-голямата част от въздуха се намира 

близо до земната повърхност, където се образуват обла-
ците, ветровете, валежите. 

22

6

Фиг. 1. Външни и вътрешни 
обвивки на Земята

Фиг. 2. Вътрешен строеж 
на Земята

Строеж на Земята

Ще научите За вътрешните  и външните обвивки на Земята 
и взаимодействието между тях
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СУШАТА И ВОДАТА НА ЗЕМЯТА – 
КОНТИНЕНТИ И ОКЕАНИ

Стр. 24 – 25 от учебника 

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Обяснява какво е континент и океан, бряг и 

брегова линия. 
2. Описва формирането на съвременните кон-

тиненти. 
3. Посочва на картата континентите, океаните 

и бреговите форми. 
4. Сравнява континентите и океаните по гео-

графско положение и по площ. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове (стр. 14). 

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет, атлас

Методи за преподаване и учене
Обяснение и описание от учителя 
При общокласна работа отделни ученици се 

ориентират по стенната карта и посочват конти-
нентите, океаните и бреговите форми. 

Учебно-методически ресурси
1) учебник и атлас; 2) мултимедийни про-

дукти (видеоклип, интерактивна анимация или 
презентация) по темата (от предмета ИТ); 3) 
e-учебник, по възможност – интерактивната 
дъска. 

Оценяване
Текущи оценки от устно изпитване по карта. 

7 Сушата и водата на Земята – 
континенти и океани

Континенти и океани – многоликата неспокойна Земя

Континенти и океани. Континентите са най-голе-
мите части на сушата. Те са седем: Европа, Азия, Африка, 
Северна Америка, Южна Америка, Австралия и Антарктида 
(фиг. 1). По-голямата част от сушата е в Северното полу-
кълбо. Изцяло в Южното полукълбо са разположени Антар-
к тида и Австралия. 

Някои континенти са свързани с тясна ивица суша, която 
се нарича провлак. Например Панамският провлак свързва 
Северна с Южна Америка. През провлаците са прокопани 
плавателни канали, за да се осигури корабоплаването.

Островите са по-малки части от сушата в сравнение 
с континентите. Те са оградени от всички страни с вода. 
Най-големият остров е Гренландия. 

Океаните са най-големите части от водната повърхност 
на Земята. Те са пет: Тихи, Атлантически, Индийски, Южен 
(Антарктичен) и Арктичен (Северен ледовит) океан (фиг. 2). 

Моретата са части от океаните. Някои от тях, напри-
мер Средиземно море, са разположени между континенти. 
Други, като Северно море, имат широка връзка с океана. 

Ивицата вода, която свързва съседни океани или морета, 
се нарича проток. Например корабите на Магелан премина-
ват от Атлантическия в Тихия океан през проток, който днес 
носи името на великия мореплавател.

24

Фиг. 1. Площ на континен-
тите (млн. кв.км)

Фиг. 2. Площ 
на океаните 
(млн. кв.км)

Ще научите Да описвате формирането на континентите, да обяснявате 
какво е океан, море, остров, бряг и брегови форми 
и да ги посочвате на карта

156

77

69

14

20
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ 
ГЕОГРАФИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ

Стр. 26 – 27 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Разпознава и назовава континентите и оке-

аните. 
2. Определя географското им положение спря-

мо Екватора и спрямо Гринуичкия меридиан. 
3. Сравнява ги по площ.
4. Разпознава и назовава бреговите форми 

(остров, полуостров, проток, залив). 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си 
и могат да общуват по-добре; имат еднакъв дос-
тъп до е-източника на информация и до стенната 
карта; 2) учителят организира класната стая за 
групова работа (стр. 14).

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет, атлас

Методи за преподаване и учене
С първата задачи се припомнят А) имената, Б) 

местоположението, В) площта на континентите и 
океаните и Г) разпознават се брегови форми. За 
изпълнение на втората задача се използва рубри-
ката „Помощ“ за организиране на дейността 
„разработване на маршрут“. Учениците инди-
видуално или в групи (екипи) изминават предло-
жен маршрут за мислено пътешествие по карта-
та (може, ако има време, в урока или вкъщи да 
съставят свой маршрут); описват пътешествието 
с кратък географски текст и го представят в днев-
ника, при което извършват четирите дейности, 
посочени в целите.

Учебно-методически ресурси
1 – 3. Това е вторият урок за дейност с четири 

нови елемента в разтвора на учебника: 1) загла-
вието на урока за дейност е свързано с профе-
сия; 2) има кратка информация: 2.1) какво правят 

хората, които упражняват тази професия и 2.2) 
с какво тази професия е важна и интересна; 3) 
от рубриката „Помощ“ и „Съвет“ за успешна ра-
бота се ориентираме как да се организираме, за 
да изпълним задачите добре; 4) в рубриката „Съ-
вети за успешна работа“ ще откриваме опори за 
извършване на дейностите, 5) във всяка от двете 
задачи са посочени основните дейности, които 
се извършват последователно (стъпка по стъп-
ка). 

Възможности за използване на тези нови еле-
менти са посочени в методи за преподаване и 
учене. 

4. Възможност за използване на e-учебника за 
съотнасяне име на бреговата форма към съответ-
ното място на картата.

Учебна тетрадка (работен лист)

Оценяване
Има възможност за поставяне на текуща оцен-

ка от практическо изпитване на учениците от це-
лия екип или на отделни ученици. Оценката е за 
създадената карта и отразява как (в каква степен) 
са постигнати 4-те цели: вярно, пълно.

Географи пътешественици

Географите пътешественици опознават нови места. 
Пътешествието е невероятно преживяване, което дарява със знание 

и вълнение. Неслучайно се казва, че „светът е книга и който не пътува, 
прочита само една страница от нея“.

Задача 1. Като географи пътешественици в този час ще 
направите мислено пътешествие. 

За да се подготвите за него, ще работите с картата и 
текста в урока.

А) Запишете в тетрадката си имената на континентите и 
океаните, означени на картата с цифри и букви.

26

Континенти, разположени

изцяло 
в Северното 
полукълбо

изцяло 
в Южното
полукълбо

изцяло 
в Източното
полукълбо

изцяло 
в Западното 
полукълбо

в Северното  
и Южното
полукълбо

в Западното  
и Източното
полукълбо

Тук не се пише Тук не се пише Тук не се пише Тук не се пише Тук не се пише Тук не се пише

Б) Начертайте и попълнете таблицата в тетрадките. 

Урок за дейност

А

В
ДД

Б

Г

1

3

5

24

6

7



60

Урок за контрол

НАУКАТА ГЕОГРАФИЯ, ГЕОГРАФСКАТА КАРТА И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Проверете вашите знания и умения, като записвате в тетрадките верния отговор към всяка задача

1. Какво изучава географията
а) природата на дадено място б) обществото на дадено място
в) взаимодействието на природата и обществото на дадено място г) планетата Земя

2. Запишете със съответния цифров код обектите, които се изучават от природната и от география 
на обществото: 1. население; 2. планини; 3. растителност; 4. трудова дейност на хората; 5. селища; 6. 
реки; 7. полезни изкопаеми; 8. животински свят; 9. жп линии; 10. предприятие.

а) Природна география  б) География на обществото 

3. Запишете със съответния буквен код географското откритие, направено от всеки мореплавател. 
А. Откриване на Америка  а) Фернандо Магелан 
Б. Откриване на морски път до Индия  б) Вашку да Гама 
В. Първото околосветско пътешествие в) Христофор Колумб  

4. Какво е ориентиране? Оградете най-пълния и точен отговор.
а) да знаете къде сте  б) да определяте главните и второстепенните посоки на хоризонта
в) да определяте колко е часът  г) да достигнете линията на хоризонта

5. Какво са:

a) географска карта 

б) географски глобус 

6. Какво означава мащаб 1:1 000 000?
а) на 1 см от картата отговарят 1 000 000 см от действителността
б) на 1 м от картата отговарят 10 км от действителността

7. Означете със знак + верните твърдения.
а) градусната мрежа се състои от паралели и меридиани
б) началният паралел се нарича Гринуич 
в) паралелите са успоредни помежду си
г) географска дължина на дадена точка е нейното отстояние от Гринуичкия меридиан

8. Кое твърдение е вярно?
а) Земята е звезда от Слънчевата система
б) Земята е космическо тяло, което свети с отразена слънчева светлина и има два естествени спътника
в) Земята е планета от Слънчевата система, има кълбовидна форма и се намира в непрекъснато движение
г) Земята е най-голямата от вътрешните планети и се движи около собствената си ос

9. Запишете значението на всеки географски обекти: 1. остров; 2. континент; 3. океан; 4. проток; 5. 
провлак; 6. полуостров

10. Запишете и подредете по големина:

а) континентите 

б) океаните 
Скала за оценяване/самооценяване

ОЦЕНКА ОТЛИЧЕН 6 МНОГО ДОБЪР 5 ДОБЪР 4 СРЕДЕН 3 СЛАБ 2
% от решените задачи 92 – 100% 75 – 91% 59 – 74% 50 – 58% Под 30%
Брой точки 10 8 – 9 6 – 7 5 – 4 Под 4 т. 
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ТРЕТИ РАЗДЕЛ 
ГЕОГРАФИЯ НА ПРИРОДАТА

При тематичното мотивиране на третия раздел 
учителят създава условия за по-активно участие 
на учениците при отговора на трите въпроса: 
какво ще науча в трети раздел – при анализа на 
схемата от фиг. 1; защо ми е необходимо и как ще 
уча – при анализа на таблица 1. 

Какви теми ще изучавате и каква е връзка-
та между тях?

Фиг. 1 
За нови знания: 12. Релеф и полезни изкопа-

еми. 14. Климат – фактори и елементи. 15. Кли-
матични пояси и области. 16. Световен океан. 17. 
Води на сушата. 19. Почви, растителен и живо-
тински свят. 20. Природни зони на Земята. 

За дейност: 13. Географи алпинисти. 18. Гео-
графи патрули. 21. Географи репортери

За преговор. За обобщение. За тематичен кон-
трол 22. 

Таблица 1
ЩЕ ЗНАЕТЕ 

О с о б е н о с т и т е 
на природните 
компоненти и на 
природните зони 
на Земята.

ЩЕ МОЖЕТЕ

Да обяснявате особеностите на 
природните компоненти и връз-
ките между тях. 
Да описвате и разпознавате 
природните зони на Земята. 
Да определяте значението на 
природните компоненти и при-
родните зони като среда за жи-
вот и условие за труд. 
Да обяснявате необходимостта 
от опазване на природната среда. 

След като изучите този раздел, вие ще про-
дължите да откривате и решавате географски 
проблеми, например за природата на Земята. 

Това са първият и вторият проект от тема 11, а в 
тези раздел ще се търсят начини за решаването му. 
Всеки екип избира теми за проект. Учителят дава 
разяснения – по темата, срок.

При коментара на как ще учим? или при из-
пълнението на различни дейности е подходящо 
да се припомни, че точно резултатите от изпъл-
нение на тези дейности ще се оценяват с оценки 
от познатите три групи. 

Работа по географски проект
Стр. 28 от учебника 
Показаната схема мотивира и организира про-

ектната дейност през учебната година в 5. клас: 
какво ще се прави? Припомня се, че ученето на 
география е свързано с откриване на различни 
проблеми, а търсенето на начини за решаване на 
проблем – това означава да се работи по проект – 
коментират се четирите заглавия на проекти. 
Те съдържат ключови думи: природата, хората, 
различни територии – различни хора. 

Защо ще се работи по проект? – учителят 
обяснява целта на всеки проект; учениците из-
разяват мнения и коментират какво ще бъде ин-
тересно и важно при работата по проекта. 

Как ще се работи? 
Първо – формират се екипите – те са четири. 

Всеки екип: 1) ще носи името на своя проект; 2) 
по който ще работи през цялата учебна година; 3) 
като изпълнява специално означените задачи във 
всеки раздел или при отделни теми и 4) ще пред-
стави решенията на проблема в последните уро-
ци за годишен преговор и годишно обобщение. 

Второ: Работата по проект включва три дей-
ности – те са посочени в схемата след избора на 
тема, формирането на екип и плана за действие: 

1) да се подбира и проучва географска инфор-
мация от различни източници

2) да се представя географска информация в 
карта, текст, в различни графични изображения 
или чрез ИКТ – оформяна на проекта

3) да се изразява най-убедително мнение по 
тези проблеми – представяне на проекта

По дейност 1) да се подбира и проучва гео-
графска информация от различни източници, 
може да се имат предвид възможности за изпъл-
нение на проекта при коментар на въпроси и за-
дачи, фигури и проектирани дейности от учебни-
ка при всички посочени теми.

След като се разделят на екипи, учителят ги на-
сочва към примерните теми
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РЕЛЕФ И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Стр. 30 – 31 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Определя какво е релеф. 
2. Обяснява особеностите на релефа – образу-

ване, видове скали (магмени, седиментни и мета-
морфни), които го изграждат, форми на релефа, 
абсолютна и относителна височина. 

3. Разпознава (на карта, в изображение, в 
текст) форми на релефа (планина, хълм, плато, 
низина, равнина, долина, котловина, депресия). 

4. Дава примери за изкопаеми горива, рудни и 
нерудни полезни изкопаеми. 

5. Определя значението на релефа и на полез-
ните изкопаеми. 

6. Знае правилата за разумно поведение по 
време на земетресение. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва: 

1) дизайна на класната стая и 2) възможност-
та за работа с целия учебен комплект. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
1. След общокласен коментар „знаете ли как-

во е релеф“ и като използва текста в учебника, 
учителят показва как де се открият съществе-
ните признаци на релефа

2. Последователно обяснение на учителя по 
текста и фигурите в учебника

3. В конкретни ситуации – на интерактивната 
дъска по материали от e-учебника учениците раз-
познават форми на релефа и ги назовават

4. Използват се предварително разработени 
смарткарти

5. Визуализация чрез табла или е-учебник
6. Наблюдение 

Учебно-методически ресурси
1 – 2. Учебник: Релеф – учителят показва как 

да се открият ключовите думи в определението: 
1) какво е релефът: неравностите; 2) къде са тези 
неравности: на земната повърхност и на океан-
ското дъно. Особености на релефа. Образу-
ване – кои сили променят релефа и как. Скали, 
които изграждат релефа – по фиг. 1: 1) в текста 

се откриват ключовите думи, за да се отговори на 
въпросите: кои са видовете скали, къде и при как-
ви условия се образуват; 2) по снимката се раз-
познават особеностите. Учителят показва как да 
се направи за първия вид скали (магмените), след 
това учениците може да работят в две групи за 
седиментни и за метаморфни скали. Измерване 
на неравностите на релефа – по фиг. 2: 1) Мор-
ското равнище, абсолютна височина, надморска 
височина относителна височина Видове форми 
на релефа. Формите на релефа са равнинни, из-
пъкнали и вдлъбнати (фиг. 3). Име, надморска 
височина, как и къде се образуват. 3. Възмож-
ност за използване на е-учебника (и на интерак-
тивна дъска) за разпознаване на форми на релеф 
по снимка и поставяне на името им. 4. Полезни 
изкопаеми – по фиг. 4: 1) учителят чете имената 
на трите групи и посочва по един примери за вся-
ка група; 2) учениците посочват други примери и 
може да се коментира как са ги научили (откъде 
ги знаят). 5. Значение на релефа и полезните 
изкопаеми за живота и стопанската дейност. 

Учебна тетрадка (работен лист)

Оценяване
Качествени оценки от работа в час, вкл. при 

затвърдяване – учителят заедно с отделни уче-
ници (по желание) отговорят на въпроси от 
рубриката „Въпроси и задачи“ като посочват и 
на стенната карта. 

8 Релеф и полезни изкопаеми
Релефът на Земята – музей на открито 

с причудливи скални форми

Релеф. Релефът е съвкупност от неравностите на повърх-
ността на сушата и на океанското дъно. Тези неравности се 
наричат форми на релефа. Различават се по начин на обра-
зуване, големина, височина и външен облик.

Особености на релефа.
Образуване. Релефът се образува под действието на 

вътрешните и външните земни сили (процеси). Заедно те 
видоизменят или създават нови форми на релефа. Вътрешни 
сили са движенията на земната кора. Те причиняват изди-
гане или потъване на земната повърхност, разкъсване или 
нагъване на земната кора. Външните сили променят релефа 
чрез разрушаване на скалите от водата, вятъра, температу-
рата на въздуха и жизнената дейност на организмите. 

Скали, изграждащи релефа. Релефът е изграден от раз-
лични видове скали – магмени (напр. гранит), седиментни 
(напр. варовик) и метаморфни (напр. мрамор) (фиг. 1а, б, в). 

Измерване на неравностите на релефа. Височината 
на релефа, измерена спрямо морското равнище (0 м), се 
нарича абсолютна височина. Разликата между абсолют-
ните височини на две точки на земната повърхност се нарича 
относителна височина (фиг. 2).
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Ще научите К акво е релеф и какви са формите на релефа, вътрешни и 
външни земни сили, видове полезни изкопаеми

Фиг. 1. Видове скали

а) Магмените скали са 
образувани от магма – 
гореща смес от разтопени 
скали, застинала в зем-
ната кора или на земната 
повърхност

б) Седиментните скали 
се образуват от разрушени 
скали, които се натрупват 
в пониженията на сушата 
или в океаните 

в) Метаморфните скали 
са променени дълбоко в зем-
ната кора от високата 
температура и натиска на 
скалите над тях

Видове форми на релефа. Те са равнинни, изпъкнали и 
вдлъбнати. Равнинни форми са низините и равнините (фиг. 3). 
Низините са високи до 200 м, а равнините – до 500 м. Изпъкна-
лите форми са планините, хълмовете и платата. Планините 

Фиг. 2. Определяне на абсолютна и относителна височина 

400 м

300 м

200 м

100 м

0 м

80 м

Относителна височина

къща – фар 300 м

Депресия

Абсолютна височина  –80 м

Абсолютна 

височина 400 м

Море
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ 
ГЕОГРАФИ АЛПИНИСТИ

Стр. 32 – 33 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Разпознава и назовава форми на релефа 

(планина, хълм, плато, низина, равнина, долина, 
котловина, депресия) по текст на карта, в изобра-
жение. 

2. Изчислява относителна надморска височина. 
3. Знае правилата за разумно поведение по 

време на земетресение. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая 
(стр. 14) и 2) възможността за работа с целия 
учебен комплект. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет, атлас.
Добре е да има предварително определени мес-

та в класната стая за представяне на различните 
продукти от петте дейности, така че, докато от-
делни ученици се представят, другите ученици 
свободно да могат да разглеждат и да задават въ-
проси по конкретни факти. 

Методи за преподаване и учене
1. Описва пътя на експедицията с текст; 
2. Симулация – представя снимки на фотоиз-

ложба
3. Моделира от пластилин форми на релефа. 
Рубриката „Помощ“ съдържа ориентири как да 

се представят продуктите и какви акценти да се 
поставят при коментара. По желание продукти-
те от изпълнение на ролята на алпинисти да се 
съхранят в портфолиото по география.

Учебно-методически ресурси
1. Учебник 
В края на предходния урок по география може 

да се организира предварителната подготовка 
за ролевата игра в урока за дейност – новата 
роля е на алпинисти: 1) как се осъществява дей-
ността: от подзаглавието се разбира с какво се 
занимават алпинистите, а в урока те имат въз-
можност да правят пет неща (дейности) да опис-
ват в тетрадките си формите на релефа; 2) да оп-
ределят надморската височина на обектите, през 

които ще преминат; 3) да използват направени-
те снимка за фотоизложба; 4) да опишат с текст 
пътя от базовия лагер до върха; 5) да моделират 
от пластилин формите на релефа, през които са 
преминали, и с тези макети да организират из-
ложба в училище. 

Защо ще се прави – за да упражнят различни 
дейности по картата и рубриката „Съвети за ус-
пешна работа“ помага за това; как ще се прави 
– ще извършат общокласно и под ръководството 
на учителя петте дейности. 

2. Електронен учебник 
Възможности за използване на е-учебник са: 

задачи в електронната платформа най-високите 
върхове; за съотнасяне името на формата на ре-
лефа към снимка; 

3. Учебна тетрадка (работен лист)
4. Атлас, приложения

Оценяване
Текущи оценки от практическо изпитване; от 

работа в час по петте дейности.

Урок за дейност Географи алпинисти

Географите алпинисти изкачват планини с цел покоряване на върхове. 
Те трябва да са добре екипирани, тренирани и смели. 
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Задача 1. Като географи алпинисти предстои да изкачите 
висока планина. 

А) Опишете с текст пътя, който изминахте от базовия лагер, 
т. А, до върха, т. Б: откъде тръгнахте и минахте, трудностите, 
които преодоляхте, красивите гледки, които видяхте.

Б) Подготовката на изкачването изисква да знаете над-
морската височина на обектите, през които ще преминете. 
Използвайте таблицата и изчислите:

– относителната височина на т. 1 спрямо базовия лагер
– абсолютната надморска височина на т. 3, ако знаете, че 

относителната височина между нея и базовия лагер е 350 м

Б

2

1

3

4

5

А



64

УРОК ЗА ДЕЙНОСТ 
ГЕОГРАФИ ПАТРУЛИ

Стр. 42 – 43 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Разпознава по снимки и назовава уреди за 

наблюдение на различни елементи на времето. 
2. Пише текст за последиците от проявата на 

опасните атмосферни явления за човека.
3. Обсъжда правилата, които трябва да се спаз-

ват при порой и наводнение. 
4. Посочва на картата океана, който крие 

най-големи опасности за корабите. 
5. Оценява как географите патрули помагат на 

хората. 

Насоки за организиране на учебната среда и 
възможност за работа с целия учебен комплект 

Организирането на учебната среда включва 
поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Класната стая се организира за групова ра-
бота

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет
Добре е всеки от трите екипа да представи ре-

зултата от дейността си на предварително опре-
делено за това място в класната стая, което ще 
оформи и подреди така, че другите екипи свобод-
но да могат да разглеждат и да задават въпроси 
по конкретни факти. 

Методи за преподаване и учене
Урочното мотивиране може да се направи в 

края на предходния урок с въведението, задача 1 
и рубриката „Помощ“ в учебника, за да се орга-
низира предварителната подготовка за роле-
вата игра в урока за дейност – новите роли са на 
патрули – климатични, водни и ледени патрули. 
1) какво ще се прави: от въвеждащия текст се 
разбира с какво се занимават патрулите. Всеки 
екип патрули ще извърши по две групи специ-
фични дейности със съответното изображение 
– учителят помага да се разбере това, което ще 
се прави по време на часа; 2) защо ще се прави 
проучването – за да научим повече за природния 
компонент – как се изучава, как се променя, как 
се опазва; 3) как ще се прави проучването – ще се 

формират три екипа – патрули – всеки екип изби-
ра конкретна роля и се ориентира как да изпълни 
двете дейности. 

1. Разпознава явления в атмосферата по сним-
ки и по ключови думи. 

2 – 3. Чете хидрограма, карта, климатограма
4. Припомнят правилата за БАК

Учебно-методически ресурси
Учебник 
1. Рубриката „Помощ“ се използва в края на 

предходния урок по география, за да се органи-
зира предварителната подготовка на всеки екип 
за двете дейности. Тя съдържа ориентири как да 
се представят продуктите и какви акценти да се 
поставят при коментара. 

E-учебник
Продуктите от изпълнение ролята на географи 

патрули може да се съхранят в портфолиото по 
география.

Оценяване
1. Текущи оценки: от практическо изпитване. 
2. Текущи оценки: от работа по групи. 
3. Текущи оценки: от работа в час при предста-

вяне на проучването. 

Географи патрули

Географите патрули наблюдават, пазят и спасяват хората от
различни природни опасности. Те предупреждават за

природните стихии и предотвратяват разрушителни последици
за населението и селищата. Работят в екип.

Задача 2. Прочетете климатограмата. 
Запишете климатичния пояс, за който се 
отнася, и опасностите за хората, които съз-
дават времето и климатът.
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Урок за дейност

В този час като географи патрули – климатични, водни и 
ледени, ще следите за опасни климатични явления. 

Задача 1. Вие сте екип Климатични патрули. Разпоз-
найте по илюстрациите изобразените опасни явления в 
атмосферата и ги опишете. Напишете текст за тях по ключо-
вите думи: засушаване, мъгла, буря.

лелелелелле

нананананааннннн
ататататата
вививививиииииии

ПОМОЩ
Описваме явлението, като отгова-ряме последователно на въпросите:
 Кое е явлението? Коя е причината за възникването му?
 Какви са последиците за живота и 
стопанската дейност на хората?
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ПРИРОДНИ ЗОНИ НА ЗЕМЯТА

Стр. 46 – 49 от учебника 
 
Цели на урока (очаквани резултати)
1. Определя какво е природна зона. 
2. Описва основните природни зони по правило. 
3. Проследява по карта измененията на при-

родните зони по географска ширина. 
4. Разпознава природна зона по текст или изо-

бражение. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на блок-маса, за да се работи по групи. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
Урочното мотивиране се прави съвместно 

от учителя и от учениците по познатите въ-
проси: какво ще научим – четат се заглавието и 
врязаните заглавия, които определят структура-
та на темата – състава и последователността на 
изложение; те ще се записват като план на урока 
Природна зона. Зоната на екваториалните гори. 
Зоната на тропичните пустини. Зоната на горите 
в умерения пояс. Зоната на полярните пустини. 
Природните зони и хората. При отговора на защо 
може да се поставят два акцента: 1) защо ще учим 
тази тема – С какво природните зони са важни за 
човека като среда за живот и условия за труд? 2) 
При отговора на защо се чете и подзаглавието 
(Природните зони на Земята – единство и много-
образие от природни пейзажи) – то е най-важното 
по темата, казано кратко – може да се използва 
при мотивирането, за да се постави като проблем-
на задача: „В хода в урока да се търсят доказател-
ства (факти) за това твърдение“.

Как ще изучаваме тази тема? Чрез извършва-
не на конкретна дейност, т.е. в този урок започва 
формиране на съответното умение за характери-
зиране на природна зона по правилото. В харак-
теристиката се отговаря на въпросите: 1) къде е 
разположена зоната; 2) какви са особеностите на 
релефа; 3) какви са особеностите на климата, во-

Полярни пустини

Иглолистни гори 
в умерения пояс

Широколистни гори 
в умерения пояс

Тропични пустини

Екваториални гори
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14 Природни зони на Земята
Природните зони на Земята – 

единство и многообразие на природата

Природна зона. Природата на Земята е 
изключително разнообразна. Въпреки това 
в определени части на земната повърхност 
природните условия са много сходни. Тези 
части се наричат природни зони. 

Природна зона е обширна част от 
сушата със сходен релеф, климат, води, 
почви, растителност и животински свят, 
които тясно си взаимодействат (фиг. 1). 
Външният облик на природните зони се 
определя предимно по растителността, 
откъдето произлизат наименованията 
им. На картата природните зони имат 
различни очертания и големина (карта 
на стр. 118). 

Главната причина за формирането на природните зони е 
неравномерното разпределение на топлината и влагата 
по земната повърхност (фиг. 2). Затова те са разпространени 
в определена последователност от Екватора към полюсите. 

Във високите планини природните зони се редуват от 
ниските към високите им части (фиг. 3). Затова се наричат 
височинни пояси. Броят на височинните пояси в дадена пла-
нина зависи от географското Ӝ положение и от надморската 
Ӝ височина. Колкото по-близо до Екватора се намира една 
планина и колкото тя е по-висока, толкова повече височинни 

пояси се редуват в нея.

Характеристика на природните зони. Предстои 
да направите пътешествие в няколко природни зони 

– на екваториалните гори, на тропичните пустини, 
на горите в умерения пояс и на полярните пус-

тини. Освен тези природни зони има и други, 
които ще изучите по-нататък. Характеристи-

ката на всяка зона се извършва по опреде-
лено правило (вж. приложение 1).

Зона на екваториалните гори. Разпо-
ложена е от двете страни на Екватора. 

Разпространена е в Южна Америка, 
Африка и на островите в Югоизточна 

Азия. В зоната преобладава рав-
нинен релеф. Климатът е горещ 

46

Ще научите Какво е природна зона, кои са основните природни зони 
на Земята, как  да ги описвате по правило

Фиг. 1. Взаимодействия 
в природните зони 

Фиг. 2. Редуване на при-
родните зони поради изме-
нението на топлината и 
влагата от Екватора към 
полюсите

дите; 4) какви са особеностите на почвите, на рас-
тенията и животните; 5) какви са условията за жи-
вот и за стопанска дейност; 6) има ли опасности 
за растителността, животинския свят, за хората. 

Първо учителят прилага правилото и показ-
ва как се характеризира зоната на екваториал-
ните гори. След това при групова работа учени-
ците характеризират останалите три зони. 

Урочното обобщение може да се направи по 
два начина: 1) с рубриката „Вече научихме“ в 
е-учебника или 2) като се посочат доказателства 
(факти) за твърдението от подзаглавието, поста-
вено в началото на урока като проблемна задача“

Задачи за домашна работа се поставят от 
рубриката „Въпроси и задачи“. 

Учебна тетрадка (работен лист)
Приложение стр. 118

Учебно-методически ресурси
Учебник. Използват се посочените в методи 

ситуации за постигане на очакваните резултати. 
В е-учебник: 1) задачи за характеризиране на 

природни области; 2) рубрика „Вече научихме“ 
може да се покаже на интерактивната дъска и 
да се коментира. 

Оценяване
Текущи оценки: от работа в час
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ 
ГЕОГРАФИ РЕПОРТЕРИ

Стр. 50 – 51 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Разпознава по снимки и описва особености-

те на различни природни зони в „репортаж“. 
2. Подготвя се да разговаря с местни жители 

– прави списък от въпроси, които ще зададе на 
своя събеседник. 

3. Използва „репортажите“, за да подготви 
филм. 

Насоки за организиране на учебната среда и 
възможност за работа с целия учебен комплект 

Организирането на учебната среда включва 
поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект (вж. стр. 14). 

• Класната стая може да се подреди по опреде-
лен начин, отговарящ на темата. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет, атлас.
Добре е всеки от четирите екипа да представи 

резултата от проучването си на предварително 
определено за това място в класната стая, което 
ще оформи и подреди така, че другите екипи сво-
бодно да могат да разглеждат и да задават въпро-
си по конкретни факти. 

Методи за преподаване и учене
Ролева игра. 
Екипна и групова работа. 
Проучване на източници на информация – 

снимки, текст, карти; формулиране на въпроси 
към местното население 

Учебно-методически ресурси
Учебник 
1. За да се организира предварителната под-

готовка за ролевата игра в урока за дейност в 
края на предходния урок по география може да 
се използват (да се коментират) въведението, за-
дача 1, задача 2, задача 3, рубриката „Съвети за 
успешна работа“. Новата роля е професията на 
репортера: 1) какво ще се прави: от подзаглави-
ето се разбира с какво се занимава репортерът; 
2) защо ще се прави репортаж за природни зони 
– това е един различен начин да научим повече 
за природните зони, а и може да се включи във 

филм, който ще представи най-пълно и точно 
природните зони; 3) как ще се прави репортажът: 
3.1) ще се работи в четири екипа – всеки екип из-
бира една природна зона; 3.2) проверява доколко 
познава мястото за своя репортаж, като извърш-
ва дейностите в Задача I; 3.3) – 3.4) извършва 
дейностите в Задача II: 3.3) – описва местните 
жители по външния им вид и дома, който обита-
ват; 3. 4) разговаря с местни жители по предвари-
телно подготвен списък от въпроси. 

2. Рубриката „Съвети за успешна работа“ се 
използва: 1) за да се организира предварителната 
подготовка на всеки екип за две дейности: 1.1) 
представи собственото проучване; 1.2) да задава 
въпроси на другите екипи; 2) за да се ориентират 
как да представят продуктите и какви акценти да 
се поставят при коментара. 

3. При изпълнение ролята на географи репор-
тери написаните репортажи може да се съхранят 
в портфолиото по география.

E-учебник
Всички е-ресурси по темата природни зони

Оценяване
1 – 2 – 3. Текущи оценки: от работа в час

Урок за дейност
Географи репортери

50

Географите репортери създават репортажи. 
Те отразяват най-характерното за местата, които посещават. 

За да подготвят своите репортажи, те избират места с интересна 
природа, срещат се и разговарят с местни жители. 

1

2

3 4

Задача 1. Като географи репортери ще подготвите репортаж 
за природните зони. Допишете изреченията в тетрадката си 
така, че да се получи кратък текст. Представете зоната по 
интересен и вълнуващ начин. Илюстрирайте всеки текст с 
подходяща снимка. Запишете номера Ӝ.

А. Природната зона е известна като „многоетажен дом“ за 
много птици. Тук е горещо и …
Б. В тази природна зона е горещо и сухо през цялата 
година. Заема …
В. Зоната, в която през цялата година е студено, е …
Г. Зоната, в която условията за живот 
са най-благоприятни, е …

Задача  2. Вече знаете, че ви предстои разговор с местни 
жители. Разпознайте на снимките представителя на зоната, 
за която пишете, както и дома, в който живее. Опишете ги. 

1

2

3 4

Урок за дейност
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УРОК ЗА КОНТРОЛ 

Стр. 52 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Установява резултатите от обучението по 

география и икономика след изучаване на трети 
раздел в 5. клас. 

2. Стимулира нагласа/интерес за участие в ко-
ментара на резултатите. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Класът е подготвен за работата си.

Методи за преподаване и учене
Тестов контрол – индивидуална, писмена форма

Учебно-методически ресурси
1. Тестът е в учебника и включва 7 задачи – 

всички със структуриран избираем отговор (1 
верен от 4). 

В e-учебника има вариант 2 на тематичния 
контрол, който съдържа 9 задачи, 2 от тях са със 
структуриран избираем отговор (1 верен от 4); 6 
за съотнасяне. Решаването на задачи е свързано 
с четене или анализиране (схеми, снимки, диа-
грами) или ориентиране и представяне на инфор-
мация на контурни карти. 

2. От е-учебника може да се използват: 2.1) 
бланка за отговори – може да се размножи за 
всеки ученик; 2.2) еталонът на верните отговори 
и 2.3) скалата за оценяване/самооценяване. Ако 
учителят реши да създаде условия за самопро-
верка и самооценяване, може да използва етало-
на на верните отговори и скалата за оценяване/
самооценяване. 

Оценяване
Оценка от контролна работа. Можете да оце-

ните по скала за оценяване/самооценяване. Вся-
ка вярно решена задачи носи 1 точка. 

Скала за оценяване/самооценяване
ОЦЕНКА ОТЛИЧЕН 6 МНОГО ДОБЪР 5 ДОБЪР 4 СРЕДЕН 3 СЛАБ 2

% от решените задачи 92 – 100% 75 – 91% 59 – 74% 50 – 58% Под 30%

Брой точки 10 8 – 9 6 – 7 5 – 4 Под 4 т. 

География на природата

1. Релефът на Земята е съвкупност от 
неравности на повърхността на сушата 
и океанското дъно и е резултат от 
действието на:

а) процесите извън планетата Земя

б) външните земни сили

в) вътрешните земни сили

г) вътрешните и външните земни сили

2. Коя група понятия се отнася за външ-
ните земни сили?

а) земетресения, вулкани, ветрове

б) слънчево греене, вулкани, земетресения

в) движения на земната кора, морска вода, 
ветрове

г) течаща вода, ветрове, ледници

3. Кои форми на релефа са изпъкнали? а) плато, долина, хълм 

б) планина, хълм, плато

в) котловина, хълм, депресия

г) планина, плато, низина

4. Кое твърдение за климата е вярно? а) състоянието на атмосферата на дадено място 
за кратък период

б) изменението на температурата на въздуха 

в) промените на времето в продължение на 
една година

г) състоянието на атмосферата на дадено място 
за период от много години

5. В кой ред всички понятия се отнасят 
за водите на сушата?

а) реки, езера, морета, подземни води

б) подземни води, реки, езера, океани

в) ледници, реки, езера, подземни води

г) морета, океани, езера, реки, ледници

6. За кой 
климатичен пояс 
се отнася 
климатограмата?

а) екваториален климатичен пояс

б) тропичен климатичен пояс

в) умерен климатичен пояс

г) полярен климатичен пояс

7. Кои твърдения са грешни? а) В екваториалните гори растителността е 
буйна, вечнозелена, многоетажна.

б) В тропичните пустини се намират най-студе-
ните и сухи места на Земята.

в) Горите на умерения пояс се отличават с нали-
чие на широколистни и иглолистни гори.

г) Типични полярни животни са бялата мечка, 
лъвовете, маймуните.
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ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ 
ГЕОГРАФИЯ НА 
ОБЩЕСТВОТО И 
СТОПАНСТВОТО

Стр. 53 в учебника

Тематичното мотивиране на четвъртия раз-
дел учениците може да направят самостоятелно: 
Вече знаят, че отговорът на първия въпрос какво 
ще науча в четвърти раздел. География на обще-
ството и стопанството могат да открият в схема-
та от фиг. 1, а отговорите на втория въпрос защо 
и на третия въпрос как може да се открият в таб-
лицата. При коментара на това, което предстои 
да знаем и можем, се открива, че: 1) предстои да 
научат много нови неща – за особености на насе-
лението, селищата, политическата карта на света, 
стопанството и основни стопански дейности и да 
разберат с какво са важни, интересни те – това 
са отговори на въпроса защо; 2) разбира се, ще 
продължат да научават новото или ще припомнят 
познатото, като извършват различни дейности 
с различни източници на информация – това са 
отговори на въпроса как. Ще продължат да от-
криват географски проблеми и да търсят начини 
за решаването им, т. е ще продължат да работят 
по проекти, което включва познатите дейности. 

В електронния ресурс ще намерите бланка за 
въвеждане в съдържанието на раздела.

● Население на Земята 

● Селища 

● Политическа карта на света 

● Стопанство

ГЕОГРАФИЯ 
НА ОБЩЕСТВОТО 

И СТОПАНСТВОТО

КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ И КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ  ТЯХ

За нови знания: 
 Население на Земята
 Селища
 Политическа карта на света
 Стопанство

За дейност: 
 Географи доброволци 
 Географи предприемачи

За преговор:
 Единство и многообразие на света

За обобщение: 
 Природата – уютен и несигурен дом. Светът – богат център и бедна периферия

                                                                                                                                        
За контрол: 
 Тематичен контрол № 3

СЛЕД КАТО ИЗУЧИТЕ ТОЗИ РАЗДЕЛ

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ
ГЕОГРАФИЯ НА ОБЩЕСТВОТО

И СТОПАНСТВОТО

 ЩЕ МОЖЕТЕ ДА

• характеризирате населението на света 
по основни демографски показатели 
• описвате основните форми на 
заселване в света 
• назовавате и описвате основни 
проблеми на населението и селищата
• назовавате някои международни 
организации 
• назовавате и групирате основни 
стопански дейности 

 ЩЕ ЗНАЕТЕ

• основни особености на населението, 
селищата
• политическата карта на света
и промените в нея
• същността на стопанството и основни 
стопански дейности
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НАСЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЯТА

Стр. 54 – 57 от учебника 

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Знае броя, гъстотата и разпределението на 

населението. 
2. Изчислява средна гъстота на населението. 
3. Описва основните човешки раси.
4. Определя разпространението на основни ре-

лигии (християнство, ислям, будизъм). 
5. Дава примери за взаимно уважение и търпи-

мост между хората. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
1. Брой, гъстота и миграции на население-

то. Учителят насочва вниманието към текста 
в учебника: първо се откриват и записват в 
тетрадката основните характеристики на насе-
лението – думите с получерен шрифт; след това 
– факторите – при анализирането им по диагра-
ми и карти. Учителят обяснява, че да се направи 
характеристика на населението, означава да се 
опише всяка характеристика и да се обясни. 

2. Човешки раси и народи. Обсъждане или 
брейнсторминг: какво знам за расите? Учите-
лят демонстрира как може да се опише една от 
раси по признаците… и след това отделни уче-
ници описват другите две основни раси по фиг. в 
учебника или на интерактивната дъска по ин-
формацията от e-учебника се използват е-га-
лерии.

3. Религии. Обсъждане или брейнсторминг: 
кои са основните религии и какво знам за всяка 
от тях? Може да се използва e-учебникът, за да 
се определи разпространението на основните ре-
лигии. 

4. Единство и многообразие на хората по 
света. Учениците посочват и обсъждат при-
мери за взаимно уважение и търпимост между 
хората. Ако има различни мнения може да се за-
пишат дискусионни въпроси. 

В края на урока за затвърдяване учителят за-
едно с отделни ученици (по желание) отговарят 
на въпрос 1 от рубриката „Въпроси и задачи“, 
като посочват новите думи, които са записали 
в (учебната) тетрадката. 

Учебно-методически ресурси
Учебник
В учебника: ориентиране в четирите под теми, 

написани с получерен шрифт (цвят); четене и 
анализиране на ключови думи.

Четене на картата, използване на приложени-
ята в учебника. Възможност за използване на 
e-учебник: да научи повече за основните раси и 
религии.

Учителят може да използва е-галерия, за да 
покаже снимки – примери за взаимно уважение 
и търпимост между хората в три посоки: 1) в 
училище или при самообразование; 2) в различ-
ни професии (на работното място); 3) при отдих. 
Ако има различни мнения може да се запишат 
дискусионни въпроси. 

Учебна тетрадка (работен лист)

Оценяване – по тази тема може да се пише 
оценка от участия в час – качествена оценка при 
изпълнение на задачи за раси и религии; при из-
разяване на мнения за необходимост от взаимно 
уважение и търпимост. 
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ
ГЕОГРАФИ ДОБРОВОЛЦИ

Стр. 60 – 61 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Описва връзката между природата и външ-

ния облик на селата от снимките. 
2. Назовава и дискутира проблеми на малки и 

на големи селища. 
3. Споделя идеи и предложения за решаване на 

проблеми. 
4. Дискутира проблеми на селището, в което 

живее с представител на местната власт. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет
1. Чиноветe/масите в класната стая може 

да се подредят в съответствие с броя на фор-
мираните екипи. 

Методи за преподаване и учене
1. Ролева игра на два екипа. 2. Формулиране на 

проблеми; проучване на информация от снимки, 
текст, карти и съставяне на текст с проблемите. 3 
Коментиране на различни начини за преодолява-
нето на проблеми. 4. Дискусия. 

Учебно-методически ресурси
Учебник
Въведението и задачи за първия екип и задачи 

за втория екип се използват в края на предходния 
урок по география, за да се организира предвари-
телната подготовка за ролевата игра в урока за 
дейност – новата роля е на доброволец: 1) какво 
ще се прави: от подзаглавието се разбира с как-

во се занимава доброволецът. Определят се дей-
ностите във всяка от двете ситуации – в село и в 
милионен град; 2) защо ще се прави проучването 
– за да се формулират проблемите и коменти-
рат различни начини за преодоляването им. 3) 
как ще се прави проучването – ще се формират 
два екипа – доброволци – всеки екип проучва 
информация от снимки, текст, карти и съставя 
текст с проблемите, коментира различни начи-
ни за преодоляването им. Участва в дискусия за 
проблемите на хората от родното място. 

Рубриката „Съвети за успешна работа“ се 
използва, за да се уточни как: 1) да представят 
собственото проучване; 2) да задават въпроси на 
другите екипи. Може да се използват правила за: 
дискусия и как да изчислява гъстотата на насе-
лението. 3) Съхранява резултатите от добровол-
ческата дейност в портфолиото си по география.

Интернет ресурси с допълнителна информация 
от снимки, текст, карти, с които да се формули-
рат проблеми. 

Оценяване
Има възможност за поставяне на текуща оцен-

ка от практическо изпитване на отделни ученици 
при изпълнение на избраната роля. Оценката е за 
изпълненията на отделните дейности и за създаде-
ните продукти и отразява как (в каква степен) са 
постигнати 4-те цели: вярно, пълно, оригинално.

ПОМОЩ
към задача 2

Използваме следните изрази: 

затруднения с транспортирането 

на хранителни продукти, опасност 

от наводнение, липса на болница, 

улици и др.

Географи доброволци

60

Географите доброволци познават проблемите 
на хората и на селищата. Готови са всеотдайно да помагат 
за тяхното разрешаване. Те са информирани и толерантни, 

умеят да изслушват хората и да работят в екип.

През този час ще бъдете географи доброволци. Ще се 
докоснете до проблемите на хората в малки и в големи 
населени места. За успешното решаване на всички задачи 
използвайте съветите за успешна работа.

Екип Доброволци на спасителна акция в малко 
населено място (село)

Задача 1. Опишете връзката между природата и външния 
облик на  селата от снимките. Можете да покажете и свои 
лични снимки на различни населени места.

Задача 2. Какви проблеми имат хората в селата? Защо в тях 
се провеждат доброволчески акции? Подредете проблемите 
по значимост според вас. Коментирайте различни начини за 
преодоляване на проблемите на тези села.

1
2

3 4

5

6

Урок за дейност
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ
ГЕОГРАФИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Стр. 66 от учебника
 
Цели на урока (очаквани резултати)
1. Представя стопански дейности в схема. 
2. Анализира карти, кръгови и стълбови диа-

грами, за да открие особености на някои стопан-
ски дейности. 

3. Обяснява кратко най-важното за една сто-
панска дейност, като формулира реклама за нея. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет
1. Чиноветe/масите в класната стая може 

да се подредят в съответствие с броя на фор-
мираните екипи. 

Методи за преподаване и учене
1. Общокласен коментар и решение за пред-

ставяне на стопанските дейности в схема. 
2. Търси, намира и обработва информация за 

стопанството от картографски и графични изо-
бражения. 

3. Изразява мнение по географски въпроси за 
стопанството или прави реклама за избрана сто-
панска дейност – може и с/в мултимедийна пре-
зентация. Съхранява резултатите от дейност-
та на предприемача в портфолиото си.

Учебно-методически ресурси
Учебник
1. Рубриката „Етапи на работа“ се използва в 

края на предходния урок по география, за да се 
организира предварителната подготовка за ро-
левата игра – новата роля е на предприемача: 1) 
какво ще се прави: от подзаглавието се разбира 
с какво се занимава предприемача. Определя се 
задачата – да вземе решение с каква дейност ще 
започне собствен бизнес; 2) защо ще се прави про-
учването – за да се ориентира в информацията за 
водещи производства в България като член на ЕС 
– на земеделски продукти, на вино, на хранител-
ни биопродукти; 3) как ще се прави проучването 
– ще се формират три екипа – предприемачи – все-
ки екип избира едно от водещите производства и: 
3.1) проучва някои от особеностите му от диагра-
ми, графики, карти – така се убеждава, че правил-
но е избрал точно това производство, за да развие 
собствен бизнес; 3.2) прави реклама за своя биз-
нес. 

2. Рубриката „Съвети за успешна работа“ се из-
ползва: 1) при обсъждането „какъв бизнес бихте 
избрали?“; 2) при проучването на информация и 
използването Ӝ като обяснение (аргумент) за пра-
вилния избор на производство за собствен бизнес; 
3) при съставянето на реклама 

Чрез презентация или на стенната карта всеки 
от трите екипа може да представи аргументите за 
избора на собствен бизнес и направената реклама. 

Учебна тетрадка (работен лист)

Оценяване
Има възможност за поставяне на текуща оцен-

ка от практическо изпитване на отделни ученици 
при изпълнение на избраната роля. Оценката е 
за: 1) аргументирания избор на производство за 
собствен бизнес и 2) направена реклама. 
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УРОК ЗА ПРЕГОВОР 
ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ 
НА СВЕТА

Стр. 68 – 69 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Припомня наученото за Земята като плане-

та, за нейната природа, хора, държави, стопанска 
дейност.

2. Преподрежда голяма по обем информация и 
представя най-важното кратко, както е полезно в 
различни професии. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П или на блок маса – отворени към 
бялата дъска (към екрана на мултимедиен (ММ) 
проектор). По този начин: 1) всички ученици се 
виждат помежду си и могат да общуват по-добре; 
имат еднакъв достъп до е-източника на инфор-
мация и до стенната карта; 2) учителят има дос-
тъп до всеки ученик, т.е. създава се подкрепяща 
среда; 3) има възможност за формиране на групи 
във вътрешната страна на буквата П само с пре-
местване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет, 
е-учебник

Чиноветe/масите в класната стая може да 
се подредят в съответствие с броя на форми-
раните екипи. 

Методи за преподаване и учене
1. При задача 1 избира професия и определя 

раздела, в който са необходимите за професията 
знания и които ще преговори; определя и начина, 
по който ще представи най-важното кратко при 
изпълнението на задача 2. 

2. Формулира проблемите, изобразени на 
снимките, и посочва на картата местата, където 
се проявяват. Коментира примери за подобни 
проблеми в родния край.

3. При споделяне на мечтите в задача 3 всъщ-
ност се формулират водещи идеи – казва се 
най-значимото и ценното за земята, хората и сто-
панската им дейност.

Съхранява направения преговор (и проект) в 
портфолиото си по география.

Учебно-методически ресурси
Учебник: С трите задачи се организира пре-

говора по три различни начина за трите раздела 
при екипна работа

Оценяване
Текущи оценки от: 1) устни изпитвания – при 

коментара на изпълнението на задачи 1 – 3

Единство и многообразие на света

68

Урок за преговор
През този час ще преговорите изученото за Земята като 

планета, за нейната природа, население, държави, стопан-
ство. За да се справите с толкова много информация, при-
помнете си наученото чрез географските знания:

1) необходими за различни професии

2) които помагат за решаване на много проблеми

3) които пораждат мечти

Задача 1
� Разгледайте илюстрациите и наименованията на всяка 

професия. Подредете специалистите от различните про-
фесии в съответната научна област. 

Строеж на Земята Природа на Земята Население и стопанство 
на света

Тук не се пише Тук не се пише Тук не се пише

сеизмологвулканолог геолог

хидролог почвовед еколог

лекаручител картограф



73

УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ 
ПРИРОДАТА – УЮТЕН И НЕСПОКОЕН 
ДОМ. СВЕТЪТ – БОГАТ И БЕДЕН 

Стр. 70 – 71 от учебника 

Цели на урока (очаквани резултати)
Обобщава знания за планетата Земя, нейната 

природа, хората и стопанската им дейност, като 
участва в коментар на твърденията за: 

„Природата – уютен дом“ или „Природата – не-
сигурен дом“ и „Светът – богати и бедни места“. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да се подредят така, 
че да се осигури възможност за дискусия или 
в съответствие с броя на формираните екипи 
(вж. стр. 14).

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
Общокласен коментар по урочното мотивира-

не на първото тематично обобщение: какво ще 
правим, как се обобщава. 

Може да се формират два екипа в класа – всеки 
екип избира една от темите. 

Във всеки екип се оформят две групи (или 
роли). За 5 минути всяка група, като използва те-
кста и фигурите в учебника, се подготвя да напра-
ви обобщението в съответствие със своята теза. 
Последователно всеки екип прави обобщението 
по своята теза: При представянето на екип 1 чрез 
двете роли се обръща внимание на начина, по кой-
то се формулира най-важното в зависимост от 
ролята. При представянето на екип 2 и на екип 3 
чрез използване на обобщенията като аргументи 
в защита на противоположни тези се обръща вни-
мание, че с двете групи обобщения се постига 
пълнота при обобщаването на темата. 

Учебно-методически ресурси
Учебник: използва се въведението, за да се 

уточни при общокласен коментар: 1) Какво оз-
начава да обобщавате и защо е необходимо да 
правите това? 2) Как се обобщава? – използва се 
и правилото. 

Организира се обобщението на трите раздела 
при екипна работа. 

Оценяване
Текущи оценки от устни изпитвания и от рабо-

та в екипи (по групи). 

Природата – уютен и неспокоен дом. 
Светът – богат и беден

70

Урок за обобщение

Вече преговорихте наученото дотук. В този час ви предстои 
да обобщите знанията си за природата и обществото. Разде-
лете се на два екипа, всеки от които защитава различна пози-
ция. Търсете отговори на въпросите Какво? Къде? Защо?

Природата е уютен дом, защото: Природата е несигурен дом, защото

съчетава планини и равнини, плата и 
котловини

земетресенията и вулканите са чести гости в 
някои нейни части

крие много подземни богатства вилнеят урагани и бури

няма лоши сезони наводненията заливат големи площи

има сини пространства – океани, морета, 
реки, езера

бушуват горски пожари

съхранява разнообразен растителен и 
животински свят

сред животните има опасни вредители

притежава красиви картини
големи територии са заети от тропични 
и студени полярни пустини

има разнообразни богатства има места с недостиг на природни ресурси

Задача 1
Прочетете твърденията. Коментирайте всяко едно от тях. 
Посочвайте примери от наученото.

� Първи екип. Природата – уютен и неспокоен дом.
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УРОК ЗА КОНТРОЛ 

Стр. 72 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Установява резултатите от обучението по 

география и икономика след изучаване на чет-
върти раздел „География на обществото и сто-
панството“. 

2. Стимулира нагласа/интерес за участие в ко-
ментара на резултатите. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
Тестов контрол. 

Учебно-методически ресурси
1. Тестът е в учебника и включва 5 задачи – 3 

със структуриран отговор за избор и 2 със свобо-
ден кратък отговор. 

В e-учебника има: 
Вариант 2 на тематичния контрол, който 

съдържа 12 задачи. 2 от тях са със структуриран 
– избираем, отговор, 1 верен от 4; 2 − със струк-
туриран отговор – за допълване; 7 − със структу-
риран отговор за съотнасяне; 1 със свободен къс 
отговор. Решаването на задачите е свързано с че-
тене или анализиране (схеми, снимки, диаграми) 
и представяне на контурни карти. 

И вариант 3 на тематичния контрол, който 
съдържа 10 задачи. 2 от тях са с избираем отго-
вор, 1 верен от 4; 3 са със свободен къс отговор; 
4 − със структуриран отговор за съотнасяне; 1 
задача за посочване на неверни отговори. Реша-
ването на всички задачи е свързано с четене или 
анализиране на карти, схеми, снимки, диаграми 
2. От книгата за учителя може да се използват: 
2.1. бланка за отговори – може да се размножи 
за всеки ученик; 2.2. скалата за оценяване/само-
оценяване. 

Ако учителят реши да създаде условия за са-
мопроверка и самооценяване може да използва и 
скалата за оценяване/самооценяване. 

Оценяване
Ако през учебната година сте използвали скала 

за оценяване/самооценяване, можете да оцените 
по същия начин и резултатите от годишния кон-
трол: Всяка вярно решена задачи носи 1 точка. 

Скала за оценяване/самооценяване
ОЦЕНКА ОТЛИЧЕН 6 МНОГО ДОБЪР 5 ДОБЪР 4 СРЕДЕН 3 СЛАБ 2

% от решените задачи 92 – 100% 75 – 91% 59 – 74% 50 – 58% Под 30%

Брой точки 10 8 – 9 6 – 7 5 – 4 Под 4 т. 



75

ПЕТИ РАЗДЕЛ
ГЕОГРАФИЯ 
НА КОНТИНЕНТИТЕ 
И СТРАНИТЕ

Стр. 73 от учебника 

Тематичното мотивиране на петия раздел уче-
ниците може да направят самостоятелно: Вече 
знаят, че отговорът на първия въпрос какво ще 
науча в пети раздел „География на континентите 
Африка и Антарктида“ могат да открият в схема-
та от фиг. 1, а отговорите на втория въпрос защо 
и на третия въпрос как може да се открият в таб-
лицата. При коментара на това, което предстои 
да знаем и можем, се открива, че: 1) предстои да 
научат много нови неща – за особености на при-
родата на Африка и на Антарктида; за население-
то, селищата, политическата карта, стопанството 
и основни стопански дейности на Африка и да 
разберат с какво са важни и интересни те – това 
са отговори на въпроса защо; 2) разбира се, ще 
продължат да научават новото или ще припомнят 
познатото като извършват различни дейности с 
различни източници на информация – това са от-
говори на въпроса как. Ще продължат да откри-
ват географски проблеми и да търсят начини за 
решаването им, т.е. ще продължат да работят по 
проекти, което включва познатите три дейности. 

В електронния ресурс ще намерите бланка за 
въвеждане в съдържанието на раздела.

● Антарктида. Географско положение, 
   големина, брегове и опознаване 

● Природа на Антарктида

ГЕОГРАФИЯ 
НА КОНТИНЕНТИТЕ 

И СТРАНИТЕ
● Африка. Географско положение, 
   големина, брегове и опознаване на Африка 
● Релеф и полезни изкопаеми 
● Климат 
● Климатични пояси и области 
● Води 
● Природни зони в Африка 
● Население
● Политическа карта
● Стопанство
● Страни в Африка. Египет. РЮА

КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ И КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ  ТЯХ
За нови знания: 
 Африка. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка
 Релеф и полезни изкопаеми
 Климат
 Климатични пояси и области
 Води
 Природни зони в Африка
 Антарктида. Географско положение, големина, брегове и опознаване
 Природа на Антарктида

За дейност: 
 Географи природозащитници
 Географи етнографи
 Географи фотографи

За преговор: 
 Годишен преговор: Светът с един поглед

За обобщение:
 Географски образи на Африка
 Годишно обобщение: Светът в мен и около мен

За контрол: 
 Тематичен контрол № 4
 Годишен контрол

СЛЕД КАТО ИЗУЧИТЕ ТОЗИ РАЗДЕЛ

ПЕТИ РАЗДЕЛ
ГЕОГРАФИЯ НА КОНТИНЕНТИТЕ И СТРАНИТЕ

 ЩЕ МОЖЕТЕ ДА

• описвате важни открития за 
опознаването на света и развитието
на географското познание 
• характеризирате географското положение 
и границите на Африка и Антарктида
и на избрани страни в Африка
• характеризирате особеностите
на природата на Африка и Антарктида 
• характеризирате политическата карта, 
населението, стопанството в Африка 
• характеризирате населението
и стопанството в Египет и РЮА

 ЩЕ ЗНАЕТЕ

• какво изучава географията 
• важни открития за опознаването на 
света и развитието на географското 
познание
• особеното в политическия статут на 
Антарктида
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АФРИКА. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, 
ГОЛЕМИНА, БРЕГОВЕ И ОПОЗНАВАНЕ 
НА АФРИКА

Стр. 74 – 75 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Определя географското положение, големи-

ната и границите на Африка по правило. 
2. Описва бреговете по карта. 
3. Описва опознаването и изследването на кон-

тинента от Вашку да Гама и Дейвид Ливингстън. 
4. Нанася върху контурна карта названията на: 

Гибралтарски проток, Суецки канал, Средиземно 
море, Червено море, о. Мадагаскар, Гвинейски 
залив, п-в Сомалия. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Учебник, работна тетрадка (таблет)

Методи за преподаване и учене
Урочно мотивиране – както и тематичното 

мотивиране, урочното мотивиране се прави със 
същите въпроси: какво ще научим – четат се 
заглавието и точките в урока, които определят 
структурата на темата – състава и последовател-
ността на изложението. Чрез беседа и разказ с 
възможност за активно включване на учениците 
започва изграждането на географски образ на 
първия континент – Африка. Те ще се записват 
като план на урока: 

1. Географско положение, граници и голе-
мина. 2. Брегове. 3. Опознаване на Африка. 

При отговора на защо може да се поставят 
два акцента: 1) защо ще учим тази тема – защо 
се започва с географско положение – защото 

неговите особености влияят върху всички ос-
танали особености на континента и може 
да се прогнозира какви ще са особеностите на 
останалите компоненти на континента; 2) 
При отговора на защо се чете и подзаглавието 
(Географското положение на Африка – уникален 
географски „паспорт“ на земя „без студ“) – то е 
най-важното по темата, казано кратко – може да 
се използва при мотивирането, за да се постави 
като проблемна задача: „В хода в урока да се 
търсят доказателства (факти) за това твърдение“. 

Как ще изучаваме тази тема? Това е първият 
континент – усвояването на единичните понятия 
става чрез извършване на конкретни дейности, 
т.е. в този урок започва формиране на съответ-
ните умения за: 1) определяне географското по-
ложение на континента (по правилото); 2) опис-
ване бреговата линия на континент; 3) описване 
опознаването на континент. 

Последователно новото учебно съдържание се 
усвоява при извършване на тези три основни дей-
ности от учителя, а учениците следят по картата 
и записват плана – това е първият континент. 

Урочното обобщение може да се направи по 
два начина: 1) с рубриката „Вече научихме“ в 
e-учебника или 2) като се посочат доказателства 
(факти) за твърдението от подзаглавието, поста-
вено в началото на урока като проблемна задача

Задачи за домашна работа се поставят от 
рубриката „Въпроси и задачи“. 

Учебно-методически ресурси
Учебник
Учебна тетрадка
Приложение – стр. 120
Електронен ресурс

Оценяване
Текущи оценки: от работа в час – индивидуал-

на, устна форма
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ 
ГЕОГРАФИ ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ

Стр. 88 – 89 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Проучва информация от снимки, текст, карти.
2. Описва защитен обект – един от четирите 

национални парка в Африка (Серенгети, Салонга 
Намиб – Науклуфт, Килиманджаро) по опреде-
лени признаци: географско положение; природ-
на зона, в която се намира; типични географски 
обекти в него: големи реки, планини и др. 

3. Описва най-големите заплахи за обитатели-
те на четирите национални парка в Африка. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва: 

1) дизайна на класната стая и 2) възможност-
та за работа с целия учебен комплект. 

• За организацията на класната стая можете да 
вземете идеи от стр. 14

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка

Методи за преподаване и учене
1 – 3. Екипна работа при проучване на източ-

ници на информация, вкл. от e-учебник.
2. Представяне на резултати от изследване в 

описание и оценка на заплахите. 

Учебно-методически ресурси
В учебника: 1. Със задачи 1 е 2 се организира 

дейността по проучване на четири парка от че-
тири екипа. Задачата на всички екипи включва 
по три дейности: проучване, описание на парка, 
оценка на заплахите за обитателите на защитена-
та територия. 

2. С рубриката „Помощ“ се уточнява начинът 
на представяне на резултатите от проучването и 
на коментара от другите екипи. 

2. С рубриката „Съвети за успешна работа“ се 
определят опорните знания. 

3. Възможност за използване на e-учебник: да 
разпознава и да описва национални паркове в 
Африка. 

4. Рубриката „Вече научихме“ е в e-учебника 
и може да се покаже на интерактивната дъс-
ка и да се коментира. Продуктите от изпълнение 
ролята на природозащитници за читирите парка 
може да се съхранят в портфолиото по геогра-
фия.

5. Учебна тетрадка (работен лист).

Оценяване 
Текущи оценки от практическо изпитване по 

постигнатите три очаквани резултата за всеки от 
четирите национални парка в Африка в портфо-
лиото по география и икономика. 

Географи природозащитници
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Географите прир одозащитници обичат и опазват природата. 
Те се грижат за застрашени от изчезване растения и животни. 

Най-често участват в организации, които следят за съхранението 
на богатствата на природата за бъдещите поколения.

Задача 1. Разгледайте снимките и прочетете текстовете 
за национални паркове в Африка.

 � Открийте и запишете в коя природна зона 
     се намира всеки от националните паркове. 

 � Запишете растенията и животните, които 
     се опазват в тях.

Национален парк Серенгети е с гео-

графски координати 2°19´ ю.ш и 34°50´ 

и.д. Той е известен с невероятното мно-

гообразие от обитатели – лъвове, лео-

парди, слонове, носорози, хиени, гепар-

ди, зебри и др. Много птици и влечуги. 

Няколко пъти по време на пътуването 

си видяхме стада от хиляди антилопи и 

зебри, които се преместват от северни-

те части на парка към южните. Местни-

те водачи ни обясниха, че това се случ-

ва всяка година. Сушата ги прогонва да 

търсят прехрана на юг, където по това 

време е дъждовният сезон. Те ни разка-

заха също, че слоновете и носорозите 

стават жертва на бракониери. От бив-

ните на слоновете и рогата на носоро-

зите се изработват скъпи сувенири, би-

жута, лекарства.

Национален парк Салонга е разпо-
ложен около р. Конго. Географските 
му координати са 2°00´ ю.ш. и 21°00´ 
и.д. Той е под закрилата на ЮНЕСКО, 
защото на територията му се намират 
много редки обитатели. Пътуването по 
р. Конго е вълнуващо преживяване. 
Отстрани се издигат многоетажни веч-
нозелени гори, а по водите на реката 
плават разноцветни орхидеи. В парка 
се опазват сив папагал, известен като 
жако, рядката птица – конгоански паун, 
шимпанзе джудже  – бонобото, остро-
муцунест крокодил и др.

Урок за дейност
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ 
ГЕОГРАФИ ЕТНОГРАФИ

Стр. 94 – 95 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Проучва информация от снимки, текст, карти.
2. Описва народи от Африка (туареги, пигмеи, 

бушмени, масаи), като отговаря на определени въ-
проси: с какво е свързано името на народа; кои час-
ти на Африка обитават; как изглеждат на външен 
вид; с какво се обличат; с какво се хранят; с какво 
се занимават; как изглеждат техните селища и др. 

3. Представя етнографското проучване чрез 
рисунка, разказ, презентация (по избор). 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет
Класната стая се подготвя за екипна работа съ-

образно темата на урока.
Всеки от четирите екипа трябва да може да 

представи резултата от проучването си на постер 
или карта на предварително определено за това 
място в класната стая. Докато разказва своите 
„впечатления от гостуването“, другите екипи 
свободно да могат да разглеждат и да задават въ-
проси по конкретни факти. 

Методи за преподаване и учене
1. Въведението и задачи 1 и 2 се използват в 

края на предходния урок по география, за да се 
организира предварителната подготовка за 
ролевата игра в урока за дейност – новата роля е 
професията на етнографа: 1) какво ще се прави: 
от подзаглавието се разбира с какво се занимава 
етнографът. Определя се задачата – да се подгот-
вим за „гостуване“ на избран африкански народ; 
2) защо ще се прави проучването – за да научим 
повече за народа. Обръща се внимание на това, 
че ключовите думи в десетте въпроса (име на 
народа, място на живеене, външен вид, облекло, 
храна, занимания) се отнасят за бита и културата 
на народа и затова проучването се прави точно 
от етнографи; 3) как ще се прави проучването – 
ще се формират четири екипа – етнографи – все-
ки екип избира един африкански народ и ще се 

„запознае“ с него, като: 3.1) се ориентира каква 
информация има в учебника, в e-учебника и как-
ви карти е подходящо да използва; 3.2) да реши 
по какъв начин ще представи резултатите от ет-
нографското проучване. 

2. Рубриката „Съвети за успешна работа“ се 
използва, за да се организира предварителната 
подготовка на всеки екип, а рубриката „Помощ“ 
– за организиране на двете дейности: 1) да пред-
стави собственото проучване; 2) да задава въ-
проси на другите екипи. 

 
Учебно-методически ресурси
Учебник: избира подходящи фотографии и 

текст и ги анализира, за да отговори на въпро-
сите. Възможност да използва e-учебника – ко-
ментира информация в текст и снимки за народи 
и обичаи в Африка; избира ключови думи и из-
рази; решава в какво изображение да представи 
информацията. 

Рубриката „Помощ“ съдържа ориентири как 
да се представят продуктите и какви акценти да 
се поставят при коментара. Резултатите от ет-
нографското проучване може да се съхранят в 
портфолиото по география.

Учебна тетрадка (работен лист).

Оценяване
Текущи оценки от практическо изпитване по 

постигнатите три очаквани резултата, включи-
телно и относно начина на представяне на резул-
татите от етнографското проучване в портфоли-
ото по география и икономика. 

Урок за дейност
Географи етнографи

Географите етнографи изследват обичаите, бита, традициите, 
културата, семейните отношения на хората в различни територии. 

Те опознават народите в близки и далечни места, като търсят връзка 
между начина им на живот, природата и историческото развитие.

Задача 1. Като географи етнографи в този час ще гостувате 
на различни африкански народи, за да се запознаете с 
техния бит и култура. Опишете африканските народи, 
като използвате текстовете и илюстрациите.

94

„Загадъчните обитатели на Африка“. 
Сега сме на гости при бушмените – ко-
ренното население на Калахари. Офи-
циалното им название е „сан“ – чужд. 
Живеят на малки и подвижни групи от 
по 100 души. Те са великолепни ловци 
– по една следа могат да определят 
какво животно е минало, кога е минало, 
както и неговите размери. Живеят във 
временни дървени подслони. Основна-
та храна на бушмените са плодовете, 
щраусовите яйца (които се използват за 
съхраняване на водата), както и насе-
коми – скакалци, бръмбари и др. Хората 
сан не вземат от земята или животните 
повече, отколкото им е необходимо, за 
да запазят природата.

„Рицари на пустинята“. Това са ту-
арегите (от арабски – „изоставени от 
бога“) – номадски  народ, който векове 
наред е обикалял с камилски кервани 
из Сахара и който нарича себе „имохаг“ 
– свободни хора. Имат светла кожа и 
са доста високи на ръст. Те са известни 
още като „сини хора“, защото мъжете 
забулват лицата си със сини тюрбани. 
Носят дълги мечове и ками. Щитовете 
им са изработени от кожа на бяла ан-
тилопа. Жените не покриват лицата си 
и имат равни права с мъжете. Туареги-
те притежават стада от камили и кози. 
Живеят в лесно сглобяеми колиби, по-
крити с рогозки. Приготвят храната си 
от просо и мляко. 
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СТОПАНСТВО НА АФРИКА

Стр. 96 – 97 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Характеризира съвременното състояние на 

стопанството на Африка. 
2. Обяснява териториалното разпределение на 

основни стопански дейности. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет, атлас.

Методи за преподаване и учене
Разказ на учителя
При затвърдяването: 1) обобщенията от руб-

риката „Вече научихме“ в e-учебника може да 
се коментират на интерактивната дъска; 2) 
брейнсторминг по въпрос 4 от въпроси и задачи. 

Учебно-методически ресурси
Учебник: 1. Учениците сами могат да напра-

вят урочното мотивиране като: 1) при отговор 
на защо ще учим тази тема използват: Съдържа-
нието на: подзаглавието; при отговор на какво 
знаем и какво ново ще научим използват въпро-
са припомнете си и врязани подзаглавия (клю-
чови думи): Обща характеристика. Земеделие. 
Добивът на полезни изкопаеми обработващите 
дейности. Обслужващи дейности. Териториално 
разпределение на стопански дейности. 

E-учебник: 1) обобщенията от рубриката 
„Вече научихме“ от e-учебника може да се ко-
ментира на интерактивната дъска при затвърдя-
ването; 2) брейнсторминг по 4 въпрос от рубри-
ката „Въпроси и задачи“

3. Задачи 1 и 2 от „Въпроси и задачи“ за до-
машна работа. 

Оценяване
1. Текущи оценки: от работа в час или от рабо-

та по групи.
 

27 Стопанство
Африка – континентът с огромни природни богатства, 

но с най-слаборазвито стопанство

Ще научите Да характеризирате стопанството на Африка, да обяснява-
те географското разпределение на стопанските дейности по 
територията на континента.

Обща характеристика. Развитието на стопанството на 
Африка зависи от различни фактори. 

От природните фактори важни са големите запаси на 
полезни изкопаеми и благоприятните климатични усло-
вия за отглеждане на типичните за континента земеделски 
култури. От историческите фактори задържащо влия-
ние оказва колониалното минало. От човешките фактори 
решаващо е образованието и професионалната подготовка 
на работещото население. В повечето африкански страни 
неграмотността и липсата на професионален опит са пречка 
за стопанското им развитие. Недостатъчните парични 
средства и остарялата производствена техника също 
възпрепятстват развитието на модерно стопанство. 

Стопански дейности. Преобладават добивните дейности. 
Обработващите и обслужващите дейности са слаборазвити. 

Добивни дейности. По-голямата част от тяхната продук-
ция се изнася. Сред добивните дейности водещо е земедели-
ето. В повечето африкански страни то е примитивно – пре-
обладават дребни стопанства с използване на тежък ръчен 
труд (фиг. 1). Развитието му се ограничава от честите при-
родни бедствия (суши, наводнения).

За собствените си нужди от храна африканците отглеж-
дат ориз, царевица, просо. За износ отглеждат кафе, какао, 
памук, фъстъци, чай. 

Африка е родина на кафето, но по производство е след Южна 
Америка и Азия. Какаото произлиза от Южна Америка, но днес 
две трети от световното му производство е в Западна Африка. 
Памук се отглежда главно по долината на Нил и в земите около 
Гвинейския залив. Един от световните производители на фъс-
тъци е Нигерия, а на чай  – Кения. По Средиземноморското 
крайбрежие се отглеждат цитрусови плодове, маслини. 

Типично за Африка е пасищното животновъдство. 
Отглеждат се главно кози, говеда, овце, а също камили и 
птици. Риболовът осигурява прехрана на много африканци. 
Все още племена в екваториалните гори се препитават с лов 
и събиране на диворастящи плодове (фиг. 2).

Добивът на полезни изкопаеми е силно развит в няколко 
африкански страни. Либия и Нигерия са сред десетте най-бо-
гати на нефт страни в света (фиг. 3). Най-много нефт се добива 
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Фиг. 1. В африканското 
земеделие преобладава 
тежкият ръчен труд

Фиг. 2. Ловци 
в екваториалните гори
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ 
ГЕОГРАФИ ФОТОГРАФИ

Стр. 100 – 101 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Проучва информация от снимки, карти, e-ре-

сурси
2. Характеризира страна и представя характе-

ристиката по два нови начина: 
2.1. прави фотохарактеристика на Египет; 
2.2. прави фотоизложба на тема „РЮА – стра-

на на контрасти“ 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Организирайте класа според условията в 
класната стая. Вземете идеи от стр. 14. 

• ММ проектор и компютър, таблет 
• Стенна карта на света, карта на Африка
• Учебник, работна тетрадка, таблет и др.
Добре е всеки от двата екипа да представи ре-

зултата от дейността си – фотохарактеристика на 
Египет и фотоизложба на тема „РЮА – страна 
на контрасти“ на предварително определено за 
това място в класната стая, което ще оформи и 
подреди така, че докато представя своя продукт, 
другите екипи свободно да могат да разглеждат и 
да задават въп роси. 

Методи за преподаване и учене
Ролева игра. Изпълнение на нова роля – фо-

тограф 

Учебно-методически ресурси
Учебник: 
1. Рубриката „Етапи на работа“ се използва 

в края на предходния урок по география, за да 
се организира предварителната подготовка за 
ролевата игра в урока за дейност – новата роля е 
професията на фотографа: 1) какво ще се прави: 
от подзаглавието се разбира с какво се занима-
ва фотографът. Всеки екип ще направи различ-
ни продукти – фотохарактеристика на Египет и 
фотоизложба за РЮА; 2) защо характеристиката 
ще се представи по два различно начина – за да 
се уловят с фотообектива си характерните и 
уникалните черти на двете страни; 3) как ще 
се прави характеристиката – ще се формират 

два екипа – фотографи – всеки екип избира една 
страна и ще се „запознае“ с него, като: 

2. Рубриката „Съвети за успешна работа“ се 
използва, за да се организира предварителната 
подготовка на всеки екип за собствената дейност 
– фотохарактеристика на Египет или фотоизлож-
ба за РЮА. 

3. Рубриката „Помощ“ съдържа ориентири как 
да се представят продуктите и какви акценти да 
се поставят при коментара. 

Учебна тетрадка (работен лист).
Двата продукта от изпълнение ролята на фо-

тографа може да се съхранят в портфолиото по 
география. 

Предварително подготвени материали – кар-
тон, снимки, карти и др.

Оценяване
1. Текущи оценки: от практическа работа – 

оценяват се продукти – фотохарактеристика на 
Египет и фотоизложба за РЮА. 

Географи фотографи
Географите фотографи улавят с фотообектива си характерните 

и неповторимите черти на местата. Те знаят къде и какво да увековечат 
и затова техните снимки са ярки и запомнящи се.
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Задача 1. Като географи фотографи участвате във фото-
изложба за Египет. Попълнете географска бланка за Еги-
пет, която съдържа всички главни характеристики на една 
страна. Подредете фотосите в правилната последователност 
и ги запишете чрез техните номера в бланката.

БЛАНКА за характеристика на страна

План Характеристики
Номер 

на снимката

1. Географско 
положение

Разположена 
е в северната 

част на Африка
4

Урок за дейност

3

2

6

4

1

5
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УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ 
ГЕОГРАФСКИ ОБРАЗИ НА АФРИКА

Стр. 102 – 103 от учебника

Цели и задачи на урока (очаквани резултати)
1. Обобщава знанията си за необичайния и ек-

зотичен континент Африка по
• четири интересни теми – като пътуват мисле-

но по картата и 
• разглеждат и анализират снимки и отговарят 

на въпросите от рубриката „Помощ“ към всяка 
тема.

2. Може да се „изработи портрет“ на Африка 
чрез разказ, рисунка или символ, който съответ-
ства на вашия географски образ за континента. 

Или да се синтезира в едно изречение своя гео-
графски образ за Африка.

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва: 

1) дизайна на класната стая и 2) възможност-
та за работа с целия учебен комплект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
1. – 3. Обобщение 
2. Моделиране

Учебно-методически ресурси
Учебник
1. Илюстрации и въпросите с факти за доказва-

не на две твърдения. 
2. Рубриката „Какво научихме“ от e-учебник 

се използва в края на урока – като модел на об-
общенията. 

Оценяване
Текущи оценки: от работа в час – оценяват 

се направените обобщения (може и продуктът 
„портрет“ на Африка (разказ, рисунка или сим-
вол) и синтезираното в едно изречение.)

Географски образи на Африка

102

Урок за обобщение

В този час ще обобщите наученото за континента Африка по 
четири интересни теми. Ще пътувате мислено по картата, ще 
разглеждате и анализирате снимки. За да се представите 
добре, отговаряйте последователно на въпросите от рубри-
ката „Помощ“ към всяка тема. Следвайте съветите за успешна 
работа. 

1. Географското положение на Африка – адрес на 
север и на юг от Екватора, на запад и на изток 
от Гринуичкия меридиан

2. Природата на Африка – от горещи пясъци до 
заледен планински връх

3. Африка – неспокоен дом на много народи и 
държави

4. Африка – земя, богата на злато и диаманти, но 
най-бедна на планетата

ПОМОЩ за тема „Географското 
положение на Африка“

1. Кои характеристики на географ-
ското положение на континента 
се отнасят само за Африка?

2. Опишете географските обекти по 
курса на кораб от най-северната 
точка на Африка до н. Иглен 
нос, плавайки по: а) запад-
ното крайбрежие; б) източното 
крайбрежие.

ПОМОЩ за тема „Природата 
на Африка – от горещи пясъци 
до заледен планински връх“

1. Кои са особеностите на приро-
дата на Африка? 

а) Какво е влиянието на географ-
ското положение на континента 
върху природата?

б) Защо пустините и саваната са 
„визитни картички“ на Африка? 
Подкрепете отговорите си с изо-
бражения. Опишете природните 
зони, ако пътувате по река Нил 
– от изворите до устието. 

Теми за обобщение

1

2

3

4
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УРОК ЗА КОНТРОЛ

Стр. 104 – 105 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Установява резултатите от обучението по 

география и икономика след изучаване на геогра-
фия на континента Африка в 5. клас. 

2. Стимулира нагласа/интерес за участие в ко-
ментара на резултатите. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
Тестов контрол

Учебно-методически ресурси
1. Тестът е в учебника и включва 9 задачи. 

Решаването на задачи е свързано с четене или 
анализиране (схеми, снимки, диаграми) или ори-
ентиране и представяне на информация на кон-
турни карти. 

2. От книгата за учителя може да се използват: 
2.1. бланка за отговори – може да се размножи 
за всеки ученик; 2.2. скалата за оценяване/само-
оценяване. Ако учителят реши да създаде усло-
вия за самопроверка и самооценяване, може да 
използва еталона на верните отговори и скалата 
за оценяване/самооценяване. 

Оценяване
Можете да оцените по скала за оценяване/само-

оценяване. Всяка вярно решена задача носи 1 точка. 

Скала за оценяване/самооценяване
ОЦЕНКА ОТЛИЧЕН 6 МНОГО ДОБЪР 5 ДОБЪР 4 СРЕДЕН 3 СЛАБ 2

% от решените задачи 92 – 100% 75 – 91% 59 – 74% 50 – 58% Под 30%

Брой точки 10 8 – 9 6 – 7 5 – 4 Под 4 т. 

1

2

3

4

5

1. Кое твърдение за географското 
положение на Африка е грешно?

а) През средата на континента минава 
Екваторът. 

б) През Африка минават 
и двете тропични окръжности.

в) На север Африка има излаз на Тихия океан. 

г) На изток Африка граничи с Индийския океан, 
а на запад – с Атлантическия океан.

2 . Запишете срещу 
всеки географски 
обект цифрата 
от картата, която 
му съответства?

а) Килиманджаро

б) Сахара

в) Атласки планини

г) Драконови планини

д) езеро Виктория

3. Коя двойка полезни изкопаеми 
– находище в Африка е грешна?

а) нефт – Сахара

б) злато – Сахара

в) диаманти – Драконови планини 

г) медни руди – Конгоанска котловина

4. За кой климатичен пояс 
се отнася характеристиката?

Обхваща земите до 20° на север и на юг от Еква-
тора. Климатът в него се формира под влиянието 
на екваториални и тропични въздушни маси. 
Отличава се с два сезона – сух и влажен. 

5. Кои природни обекти в Африка 
са най? Запишете имената им.

а) най-дългата река

б) реката с най-голям речен басейн

в) най-пълноводната река 

г) най-дълбокото езеро

г) езерото с най-голяма площ

6. Кое твърдение за населението 
на Африка е грешно?

а) В Африка живеят над един милиард души.

б) Над половината от населението на Африка 
е местно и предимно от негроидната раса. 

в) Представители на европеидната раса 
са пигмеите и бушмените. 

г) Населението на Африка изповядва 
християнството и исляма.

Африка

104

Урок за контрол
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ГОДИШЕН ПРЕГОВОР. 
СВЕТЪТ С ЕДИН ПОГЛЕД

Стр. 110 – 111 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Посочва и назовава избрани географски 

обекти (от природногеографската карта на света 
и от политическата карта на света). 

2. Припомня – описва – назовава (казва и пише) 
основни думи (термини ) за планетата Земя, гео-
графия на природата, география на обществото и 
стопанството, географска информация 

3. Припомня значението на основни понятия: 
обяснява какво означават важни думи 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва: 

1) дизайна на класната стая и 2) възможност-
та за работа с целия учебен комплект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
1 – 3. Игра с три групи въпроси и задачи, раз-

лични по вид дейност и по трудност 
1 – 3. Изпълняват се условията за играта 

Учебно-методически ресурси
1. Карти на света и на континентите Африка и 

Антарктида 
2 – 3. Картончета с думи – примери за географ-

ски обекти, описания, обяснения за процеси и 
явление

Оценяване
1 – 3. Изпълнява се препоръката за оценяване.

Светът с един поглед
Урок за преговор

През тази учебна година по география и икономика учихте 
много, наблюдавахте, пътешествахте, откривахте. Преминахте 
през горещите пясъци на Африка до ледената Антарктида.

В този час ви предстои още една интересна географска 
игра. Докато играете, ще си припомните най-важното, което 
научихте.

Играта включва три групи въпроси и задачи: 
� първа група – игра на географската карта – 

например Посочи Кайро 

� втора група – описва географски обект накратко – 
например Какво е устие?

� трета група – обяснява накратко – 
например Климатът се променя по… защото…

 Изпълнението на задачите изисква:
� внимание, бързина и точност

� умения за работа с карта

� умения за работа в екип

� изслушване и взаимно уважение

 
Условия на играта.

� Играта започва с разделяне на класа на три екипа. 

� Екипите получават първоначално по 6 задачи – по две 
задачи от всеки тип. 

� В случай че играта приключи бързо, екипите могат да 
получат нови въпроси и учениците да си разменят мес-
тата в екипите.

Как можете да се оцените сами?
� Изберете жури. Подгответе списък на екипите в класа в 

 таблица, както е показано. 

� Верните отговори на първата група задачи носят по една 
точка, на втората група по 2, а на третата по 3 точки.

Екип Задачи 
от първа група

Задачи 
от втора група

Задачи 
от трета група Общо точки

Тук не се пише Тук не се пише Тук не се пише Тук не се пише Тук не се пише

110
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УРОК ЗА ГОДИШНО ОБОБЩЕНИЕ 

Стр. 112 – 113 от учебника

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Формулира обобщения, с които участва в 

дискусия по 4 теми. 
2. Работи в екип.

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва 

поне две неща: 1) дизайна на класната стая и 2) 
възможността за работа с целия учебен ком-
плект. 

• Чиновете (масите) може да са във формата 
на буквата П – отворени към бялата дъска (към 
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По този 
начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и 
могат да общуват по-добре; имат еднакъв достъп 
до е-източника на информация и до стенната кар-
та; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е. 
създава се подкрепяща среда; 3) има възможност 
за формиране на групи във вътрешната страна на 
буквата П само с преместване на столове. 

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
1. При предварителната подготовка – може и в 

предходния урок, се коментират двете рубрики: 
„Как да се подготвите за участие?“ по 4-те теми и 
„Как протича предаването?“ – така се прави орга-
низацията на работа в урока. Рубриката „Помощ“ 
се използва също при предварителната подготовка. 

2. В урока се осъществява се указанието „Как 
протича предаването?“ – обръща се внимание на 
представянето на обобщенията по четирите теми

3. Коментират се резултатите от проектната 
дейност през годината от говорители на 4-те екипа

Учебно-методически ресурси
Учебник: с рубриките и четирите теми, карта 

на света, интерактивни ресурси 

Оценяване
Оценка на представените обобщения и проекти

Светът в мен и около мен

Теми за обсъждане

Вие сте участници в телевизионно преда-
ване СВЕТЪТ В МЕН И ОКОЛО МЕН. То е 
с продължителност 30 мин. Участието ви в 
него предполага да приложите знанията си 
по география и икономика за планетата Земя, 
природата, хората и стопанството по света. 
Предаването е интересно и полезно, защото 
ще ви даде възможност да посочите примери, 
да представите личната си позиция и да избе-
рете атрактивен начин за представяне.

Как да се подготвите за участие?

� Запознайте се с посочените теми.

� Разделете се на 4 групи. Всяка група 
избира тема, с която да участва. (Темите 
се избират така, че да не се повтарят.)

� Групата се подготвя за представяне в 
рамките на 10 – 15 мин.

� Определят се говорители на всяка група.

� Избират се водещи (говорители) 
на предаването.

� Класната стая се подрежда по подхо-
дящ начин, украсява се с карти, постери, 
табла и др.

Как протича предаването?
� Предаването протича под формата 

на обсъждане в рамките на обяве-
ното време.

� Говорителите обявяват поредността 
на представянето на всяка група.

� Времето за представяне на всяка 
група е 5 – 6 мин. 

� Участниците се изслушват, без да се 
прекъсват.

� Всички от класа могат да допълват и 
поставят въпроси. 

ТЕМА 2. Природата на 
Земята предлага от благо-
приятни до сурови условия 
за живот. 

ТЕМА 1. Нашата планета 
е единство на живата и 
неживата природа, „музей 
на открито“.

Урок за обобщение

112
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УРОК ЗА ГОДИШЕН КОНТРОЛ

Стр. 114 – 115 от учебника 

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Установява резултатите от обучението по 

география и икономика в края на 5. клас. 
2. Стимулира нагласа/интерес за участие в ко-

ментара на резултатите. 

Насоки за организиране на учебната среда 
Организирането на учебната среда включва: 

1) дизайна на класната стая и 2) възможност-
та за работа с целия учебен комплект. 

• Чиновете/масите се подреждат в редици, 
които осигуряват възможност за самостоятелна 
работа.

• ММ проектор и компютър 
• Стенна карта на света
• Всеки ученик (или на всеки чин) има ком-

плект от учебник, работна тетрадка, таблет

Методи за преподаване и учене
Тестов контрол 

Учебно-методически ресурси
1. Вариант 1 – тестът е в учебника и включва 

16 задачи със структуриран избираем отговор. 
Вариант 2 – тестът е в e-учебника и включва 

10 задачи. 2 от тях са с избираем отговор, 1 ве-
рен от 4; 3 са със свободен къс отговор; 4 − със 
структуриран отговор за съотнасяне; 1 задача за 
посочване на неверни отговори. Решаването на 
всички задачи е свързано с четене или анализи-
ране на карти, схеми, снимки, диаграми. 

2. От книгата за учителя може да се използват: 
2.1. бланка за отговори – може да се размножи 
за всеки ученик; 2.2. скалата за оценяване/само-
оценяване. Ако учителят реши да създаде усло-
вия за самопроверка и самооценяване, може да 
използва еталона на верните отговори и скалата 
за оценяване/самооценяване. 

Оценяване
Ако през учебната година сте използвали скала 

за оценяване/самооценяване, можете да оцените 
по същия начин и резултатите от годишния кон-
трол: Всяка вярно решена задачи носи 1 точка. 

Скала за оценяване/самооценяване
ОЦЕНКА ОТЛИЧЕН 6 МНОГО ДОБЪР 5 ДОБЪР 4 СРЕДЕН 3 СЛАБ 2

% от решените задачи 92 – 100% 75 – 91% 59 – 74% 50 – 58% Под 30%

Брой точки 10 8 – 9 6 – 7 5 – 4 Под 4 т. 

Какво научих

1. Какво изучава науката география? а) история на народите

б) движение на планетите

в) възрастта на скалите

г) природата на Земята, хората, които я населя-
ват, техния живот и стопанска дейност

2. Кое твърдение се отнася за 
паралелите?

а) мислени линии, които минават успоредно на 
Eкватора

б) мислени линии, които свързват Северния и 
Южния полюс

в) мислени линии, които разделят Земята на 
Западно и Източно полукълбо

г) мислени линии с еднаква дължина

3. Ако мащабът на географска карта 
е 1:100 000, каква е дължината 
на един сантиметър от картата 
в действителност?

а) 100 м

б) 100 км 

в) 10 м

г) 1 км

4. С помощта на градусната мрежа 
определете географските координати 
на точка А.

а) 30 с.ш. и 60 з.д.              б) 30 ю.ш. и 60 з.д. 

в) 30 ю.ш. и 60 и.д.             г) 30 с.ш. и 60 и.д.

5. Местата около Eкватора се затоплят 
най-силно. Посочете причината за това.

а) поради различната продължителност на деня 
и нощта

б) поради близостта на Земята до Слънцето

в) защото Луната обикаля около Земята

г) защото слънчевите лъчи падат почти отвесно

6. Какъв е строежът на Земята от 
повърхността към центъра Ӝ?

а) мантия, земна кора, ядро

б) ядро, мантия, земна кора

в) земна кора, ядро, мантия

г) земна кора, мантия, ядро

0°  30°  60°  90°  120°  150°  180° 180°  150°  120°  90°  60°  30°

0°  30°  60°  90°  120°  150°  180° 180°  150°  120°  90°  60°  30°
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Модели за планиране на типове уроци
6.2. Информация за работа с деца със СОП
6.3. Насоки за създаване на шаблон за разработване на портфолио

 6.1. Модели за планиране на типове уроци

МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ (СТРУКТУРИРАНЕ И СИТУИРАНЕ) НА УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Тема на урока 

Цели на (очаквани резултати от) урока: 

1. 

2. 

 Макроструктура1 
Дидактически задачи 

Мезоструктура2

Методически задачи 
Микроструктура3 
Учебни ситуации 

1 2 3

А. Въведение А.а. Организиране на работата
А.б. Припомняне на проблематиката

Б. Контрол
(може да се направи в отделен момент 
от урока (Б) или да бъде разтворен в 
другите части (Г, Д) на урока)

Б.а. Мотивиране и организиране
Б.б. Осъществяване (как)
Б.в. Регулиращи въздействия

В. Обявяване на темата и мо-
тивиране на учебната дейност

В.а. В тематичен план (защо, връзки с други теми)
В.б. В съдържателен план (кои ще са основните 
въпроси, какво знаем...)
В.в. В технологичен план (как: форми на организация, 
методи, средства)

Г. Разработване на новия 
материал

Г.а. (първа част от текста в учебника (първи съдър-
жателен блок)
Г.б. (втора част от текста в учебника (втори 
съдържателен блок)
Г.в. (трета част от текста в учебника (трети 
съдържателен блок)

1. Макроструктура − взаимодействие между основни дидактически задачи във времето за постигане на целите на урока
2. Мезоструктура – декомпозиране на дидактическите задачи и конкретизиране на методическите задачи във времето съобразно 

с целите на урока (вариантите на методическите задачи в мезоструктурата са отбелязани с а. и б.)
3. Микроструктура − варианти на учебни ситуации за изпълнение на методическите задачи, съобразно особеностите на ло-

калната културно-образователна среда (вариантите на учебните ситуации в микроструктурата са отбелязани с цифрите 1, 2, 
3, 4 и имат следното значение за това „кой извършва дейността?“: 1 – дейността се извършва от учителя; 2 – дейността се 
извършва съвместно от учителя и учениците; 3 – дейността се извършва от учениците; 4 –друг вариант) 
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 Макроструктура
Дидактически задачи 

Мезоструктура
Методически задачи 

Микроструктура
Учебни ситуации 

1 2 3

Д. Затвърдяване и приложение Д.а. Аспектно
Д.б. Обобщаващо (поставяне на въпроси и задачи, 
изпълнение, коментар и оценяване)
Д.в. Приложение

Е. Поставяне на домашна 
работа

Е.а. Поставяне на задачите. Указания

МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УРОК ЗА ДЕЙНОСТ

Тема на урока 

Цели на (очаквани резултати от) урока: 

1. 

2. 

Макроструктура
Дидактически задачи

Мезоструктура
Методически задачи

Микроструктура
Учебни ситуации

1 2 3

А. Въведение А.а. Организиране на работата
А.б. Припомняне на проблематиката

Б. Контрол Б.а. Мотивиране и организиране
Б.б. Осъществяване (как)
Б.в. Регулиращи въздействия

В. Обявяване на темата и 
мотивиране на учебната 
дейност при предварител-
ната подготовка

В.а. В тематичен план (защо, връзки с други теми)
В.б. В съдържателен план (кои ще са основните въпроси, 
какво знаем...)
В.в. В технологичен план (как – дейност, източници на 
информация, форма на организация, начин на предста-
вяне на резултат от дейността)
В.г. Друг тип мотивиране

Г. Работа в клас Г.а. Първи акцент (по задачите от предварителната 
подготовка от учебника или по логика, конструирана 
от учителя)
Г.б. Втори акцент
Г.в. Трети акцент

Д. Затвърдяване и прило-
жение

Д.а. Аспектно
Д.б. Обобщаващо (поставяне на въпроси и задачи, изпъл-
нение, коментар и оценяване)
Д.в. Приложение

Е. Поставяне на домашна 
работа

E.а. Поставяне на задачите. Указания
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МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УРОК ЗА ПРЕГОВОР ИЛИ УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ

Тема на урока 

Цели на (очаквани резултати от) урока: 

1. 

2. 

МАКРОСТРУКТУРА
Дидактически задачи

МЕЗОСТРУКТУРА
Методически задачи

МИКРОСТРУКТУРА
Учебни ситуации

1 2 3

А. Въведение А.а. Организиране на работата
А.б. Припомняне на проблематиката

Б. Контрол Б.а. Мотивиране и организиране
Б.б. Осъществяване (как)
Б.в. Регулиращи въздействия

В. Обявяване на 
темата и моти-
виране на учеб-
ната дейност при 
предварителната 
подготовка

В.а. В тематичен план (защо, връзки с други теми)
В.б. В съдържателен план (кои ще са основните въпроси, какво 
знаем...)
В.в. В технологичен план (как- дейност, източници на информа-
ция, форма на организация, начин на представяне на резултат 
от дейността)
В.г. Друг тип мотивиране

Г. Работа в клас Г.а. Първи акцент (по задачите от предварителната подготов-
ка от учебника или по логика, конструирана от учителя)
Г.б. Втори акцент
Г.в. Трети акцент...

Д. Затвърдяване и 
приложение

Д.а. Аспектно
Д.б. Обобщаващо (поставяне на въпроси и задачи, изпълнение, 
коментар и оценяване)
Д.в. Приложение

Е. Поставяне на 
домашна работа

E.а. Поставяне на задачите. Указания
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МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕБНО ЗАНЯТИЕ ЗА КОНТРОЛ 

Вид: 

Цели: 

1. 

2. 

Съдържание: 

Форма: 

Начин на представяне на резултатите: 

Инструментариум: 

Методика на оценяване: 

Методика на осъществяване на занятието: 

МАКРОСТРУКТУРА
Дидактически задачи

МЕЗОСТРУКТУРА
Методически задачи

МИКРОСТРУКТУРА
Учебни ситуации 

1 2 3

В. Обявяване на 
темата и моти-
виране на учеб-
ната дейност при 
предварителната 
подготовка

В.а. В тематичен план (защо)
В.б. В съдържателен план (кои ще са основните очаквани резул-
тати)
В.в. В технологичен план (как – с какви задачи; колко задачи; 
форма на организация, начин на представяне на резултати; на-
чин на оценяване) Учителят може да използва интерактивна дъска, 
за да покаже: допълнителен тест от 10 задачи за входящ контрол
В.г. Друг тип мотивиране

Г. Самостоятелна 
дейност на учени-
ците

Г.а. Учениците решават задачите
Г.б. Учителят следи за изпълнението 

Д. Анализиране, 
оценяване и ко-
ментар на резул-
татите

Д.а. По задачи – коментар на отговорите (само) оценяване – учи-
телят може да използва интерактивна дъска, за да покаже отго-
ворите на задачите
Д.б. Обобщаващо – нерешени задачи; трудни задачи
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6.2. Информация за работа с деца със СОП

Какво е приобщаващо развитие? http://priobshti.se/what-is 
Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните 

силни или слаби страни, в която и да било област, стават част от училищната общност. Те са приобщени 
в усещането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал. Приоб-
щаването не се отнася само до обучение на деца с увреждания, то се отнася до качествени условия за 
обучение на всички деца.

Профил на приобщаващия учител 
http://priobshti.se/article/priobshtavashta-klasna-staya/profil-na-priobshtavashtiya-uchitel-0 
Четири основни ценности, отнасящи се до ученето и преподаването, бяха идентифицирани като фун-

даментални за работата на учителите в приобщаващото образование: 1) Способност за оценка на раз-
личните възможности на учениците – приемане на различията на учениците като ресурс и ценно 
предимство за ученето. 2) Подкрепа на всички ученици – учителите да имат високи очаквания за 
постиженията на всички ученици. 3) Съвместна работа – сътрудничеството и  работата в екип са 
основни подходи за всички учители. 4) Лично професионално развитие – преподаването е и учене и 
учителите са отговорни за това да учат през целия си живот.Тези основни ценности са представени 
със съответните области на компетентност на учителите.

Повече за специфичните обучителни трудности 
http://priobshti.se/category/obuchitelni-trudnosti/poveche-za-sot 
Информацията тук ще ви ориентира за специфичните характеристики на различните типове затрудне-

ния и влиянието, което оказват на уменията за учене и общуване.
Техните личности, а не техните диагнози правят децата специални и уникални.

Център за приобщаващо образование 
http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl 
Една организация, чиято дейност създавана възможности „... повече и повече деца всеки ден да по-

лучават качествено образование, да могат да развият своите таланти и умения и да се чувстват 
в безопасност, приобщени и ценени...“

Как работите с децата със специални образователни потребности във вашето училище? 
http://www.index-priobshtavane.eu/?p=1052
В рубриката „Дискусии“ на Центъра за приобщаващо образование е възможно да се споделят 

предизвикателства и добри практики.

Приложна психоанализа в образователната интеграция при специални образователни потреб-
ности (СОП) 

http://priobshti.se/article/ot-specialisti/prilozhna-psihoanaliza-v-obrazovatelnata-integraciya-pri-
specialni 

Обучението на деца със СОП в общата образователна среда започва да се прилага у нас след 2003 
година с промени в нормативните документи. Обучението при наличие на СОП може да стане много тру-
ден и сложен аспект от работата на учителя. Анет Маринова – психолог, клиничен социален работник, 
психотерапевт, показва как чрез метода на непланинската психоанализа могат да се предложат нови идеи 
в субективните елементи на процеса и да се помогне за преразглеждането на образователни решения, 
обосновани от теорията на Жак Лакан: СОП: разпознаване, насочване, оценка на образователни потреб-
ности; желанието на ученика е желанието на другия; какво иска другият от мен в обучението при СОП? 
Приложение на лаканианските идеи в образователната интеграция.
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6.3. Насоки за създаване на шаблон за разработване на портфолио

Образователното портфолио – философия, технология, практически проекции 
(по материали на доц. д-р Снежана Янакиева)

ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА
Примерно съдържание на ученическо портфолио

1. Титулна страница: наименование на портфолиото, име на ученика, учебен предмет или интегратив-
на област, учител(и), начало – край на сбирката от материали

2. Съдържание на портфолиото (какво включва)
3. Кратка история на успехите на ученика по география и икономика (поне три страници) – анализ на 

собствените резултати, трудности и успехи (започвайки от началните класове)
4. Домашни работи, доклади, записки (работи от пет различни раздела, един пример за оригинално 

решение, един пример за различни подходи към дадена задача и т.н.)
5. Контролни работи, самостоятелни работи (поне пет, като поне една от тях показва собствения под-

ход към коригиране на грешките и разбирането на географските понятия)
6. Използване на информационните технологии (два примера)
7. Групов проект – детайлно описание на участието
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10. Оценка на родителя или рецензента (какви са ви впечатленията, кое ви изненада, самостоятелно ли 

работи детето ви)



проф. Антон Борисов Попов, Елисавета Константинова
д-р Калинка Димитрова Милкова, доц. Даниела Петкова Ангелова-Ганчева 

Жанина Величкова Здравкова, доц. Пепа Иванова Митева

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
за 5. клас

книга за учителя

Главен редактор Летелина Крумова
Редактор Елена Томова

Корица и графичен дизайн Владимир Минчев
Технически редактор Теодора Минчева

Предпечатна подготовка Светослав Чолев
Коректор Румяна Стефанова

Българска. Издание първо
Формат 54×84/8. Печатни коли 11,5

A 16-03-173-16

Издателска къща „Анубис“ ООД, 1124 София, ул. „Младен Павлов“ № 1 
тел.: 944 35 03, 944 16 43 

е-mail: anubis_otzivi@abv.bg, ik.anubis@anubis.bg, www.anubis.bg
Търговски отдел, 1574 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 18 

тел.: 978 34 69
e-mail: trade@anubis-bulvest.com

„БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД

ISBN 978-619-215-037-2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'DeltaSVETLIO'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


